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Kunnille on vuosien saatossa säädetty yhä enemmän uusia tehtäviä samaan 
aikaan kun valtion rahoitusosuus näihin lakisääteisiin tehtäviin on yhä ete-
nevässä määrin vähentynyt. Kunnille säädettyjen velvoitteiden ja niille osoi-
tetun rahoituksen välillä vallitsee epätasapaino. Rahoitusperiaatteen mukaan 
kuntien taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin vel-
voitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa laissa. Rahoitus-
periaatteen katsotaan olevan osa kunnallista itsehallintoperiaatetta, ja sen 
tehtävänä on turvata kunnan talousautonomiaa. Tutkimuksessa tarkastellaan, 
miten valtion ja kuntien kustannustenjakoa kuvaava rahoitusperiaate toteutuu 
ja miten se turvaa kunnallista itsehallintoa.
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Esipuhe

Asiat eivät aina mene niin kuin etukäteen suunnittelee. Aina ei saa sitä mitä 
haluaa. Joskus kuitenkin käy niin, että saa enemmän kuin on uskaltanut edes 
toivoa. Edellä lausuttu kuvaa hyvin väitöskirjaprosessiani ja sen etenemistä. 
Mielessäni ei käynyt jatko-opintoja aloittaessani Vaasan yliopistolla, että 
lopulta valmistuisin oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Niin 
kuitenkin kävi.

Väitöskirja on ollut elämänvaihe, ja sen suomista mahdollisuuksista 
olen kiitollinen. Väitöskirjatyö on myös mahdollistanut työskentelyn ul-
komailla, ja sitä mahdollisuutta olen käyttänyt hyväkseni. Tusen tack till 
Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen i 
Uppsala universitet och Jan Fridthjof Bernt, professor vid juridiske fakultet 
i Universitetet i Bergen på möjligheten att arbeta som gästforskare vid era 
fakulteter.

Vaikka väitöskirjan valmistumisessa tutkija on tärkein tekijä, ei tutki-
mus olisi valmistunut ilman asiantuntevia ohjaajia. Osoitankin syvimmät 
kiitokseni väitöskirjani ohjaajille. Työni ohjaajana on toiminut hallinto-
oikeuden professori Olli Mäenpää. Apusi on ollut korvaamaton tohto-
riksi valmistumiseni kannalta. Kiitos asiantuntevista kommenteistasi ja 
mielenkiinnostasi työtäni kohtaan, joiden ansiosta työni valmistui. Kiitos 
myös toimimisesta kustoksena väitöstilaisuudessani. Työni ohjaajana on 
toiminut myös kunnallisoikeuden professori (emeritus) Aimo Ryynänen. 
Asiantuntevat kommenttisi, kannustava otteesi ja mielenkiintosi työtäni 
kohtaan ovat olleet tutkimukseni kannalta korvaamattomia.

Akatemiaprofessori Kaarlo Tuori (Helsingin yliopisto) ja hallinto-oi-
keuden professori Heikki Kulla (Turun yliopisto) suostuivat väitöskirja-
ni esitarkastajiksi. Kiitän Teitä asiantuntevista kommenteistanne. Kiitän 
hallinto-oikeuden professori Heikki Kullaa myös suostumisesta toimimaan 
vastaväittäjänä väitöstilaisuudessani.

Olen kiitollinen, että olen saanut haastatella tutkimustani varten Suomen 
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväistä, Sisäasiainministeriön en-
tisiä ylijohtajia Juhani Nummelaa ja Aulis Pöyhöstä sekä Ruotsin kunta- ja 
maakuntaliiton (SKL) ekonomia Per Sedigh’iä. Kiitos Teille siitä, että olette 
käyttäneet kallisarvoista aikaanne keskusteluihin kanssani sekä vastaamalla 
kysymyksiini. Kiitän myös Kuntaliiton erityisasiantuntija Heikki Pukkia, 
joka ystävällisesti toimitti minulle tutkimuksessa esitetyt kuviot.

Väitöskirjan valmistumista on helpottanut se taloudellinen tuki, jonka 
turvin olen voinut keskittyä tutkimukseen. Kiitos kuuluu Kunnallisalan 
Kehittämissäätiölle, joka myönsi minulle 3-vuotisen apurahan. Kiitos myös 
Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnalle 
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rahoituksesta, joka mahdollisti tutkijavierailut Ruotsiin Uppsalan yliopistoon 
ja Norjaan Bergenin yliopistoon. Kiitän myös Pohjoismaiden hallinnolli-
sen liiton Suomen osasto ry:tä (Nordiska administrativa förbundets finska 
avdelning rf, NAF) sekä Jenny ja Antti Wihurin rahastoa myöntämistänne 
apurahoista. Lisensiaattitutkimuksen valmistumisen jälkeen siirryin työhön 
yliopiston ulkopuolelle, kunnanjohtajaksi Sulkavan kuntaan, ja olen jatkanut 
väitöskirjatyötä harrastuspohjalta iltaisin ja viikonloppuisin. Kombinaatio 
on ollut hyvin haastava ja ajoittain raskaskin, mutta kuitenkin mielenkiin-
toinen ja palkitseva.

Haluan kiittää perhettäni ja erityisesti äitiäni kaikesta siitä tuesta ja 
kannustuksesta, jonka turvin olen voinut tutkijan tielle lähteä. Tukesi on 
ollut monesti korvaamaton elämän eri tilanteissa. Kiitos myös ystävilleni ja 
kollegoilleni, joiden kanssa jaetut kokemukset ja keskustelut ovat tuoneet 
iloa ja auttaneet jaksamaan tutkimustyön parissa. 

Aloittaessani maisteriopinnot vuoden 2003 syksyllä tyttäreni Jenna oli 
kaksivuotias. Jenna onkin melkein koko lapsuutensa ajan tottunut siihen, 
että äiti joko lukee ja/tai kirjoittaa. Nyt, 10 vuotta myöhemmin, urakka 
on ohi. Väitöskirja, tai isokirja, kuten sitä kotona olemme kutsuneet, on 
valmis. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Omistan tämän kirjan tyttärelleni Jennalle.

Sulkavalla 30.11.2013

Tanja Matikainen
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puoliväliraportti. Helsinki. Edita Prima Oy.
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Eduskunnan valiokuntien mietinnöt ja lausunnot

HaVL 3/1994 vp – HE 135/1994 vp, HaVL 3/1994 vp – 1994 vp – UaVM 
9 – HE 135/1994 vp Hallintovaliokunnan lausunto Hallituksen esi-
tyksestä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä.

HaVM 18/1994 vp – HE 192/1994 vp Hallintovaliokunnan mietintö n:o 
18 Hallituksen esityksestä kuntalaiksi.

HaVL 28/2000 vp – HE 149/2000 vp Hallintovaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä laeiksi kansanterveyslain 14 ja 49 §:n, eri-
koissairaanhoitolain 59 §:n ja mielenterveyslain 34 §:n muuttamisesta.

HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp Hallintovaliokunnan lausunto 
ministeriön selvitykseen kuntien taloudellisista mahdollisuuksista 
huolehtia asianmukaisesti tehtävistään ja velvoitteistaan.

HaVM 31/2006 vp – HE 155/2006 vp Hallintovaliokunnan mietintö 
hallituksen esityksestä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistukses-
ta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain 
muuttamisesta.

HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp Hallintovaliokunnan mietintö 
Hallituksen esityksestä laiksi kuntalain muuttamisesta.

HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp Hallintovaliokunnan mietintö 
Valtioneuvoston selonteosta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

HaVM 1/2011 – HE 26/2011 vp Hallintovaliokunnan mietintö halli-
tuksen esityksestä eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon viranomaisten 
toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HaVM 7/2011 vp – HE 60/2011 vp Hallintovaliokunnan mietintö 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta.

HaVM 13/2012 vp – VNT 2/2012 vp Hallintovaliokunnan mietintö 
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä
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HaVM 22/2012 vp – HE 96/2012 vp Hallintovaliokunnan mietintö 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HaVM 11/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp Hallintovaliokunnan 
mietintö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntajakolain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden 
säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta ja hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja vä-
liaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumo-
amisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen 
(HE 31/2013 vp) täydentämisestä.

PeVL 9/1984 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto Hallituksen esitykses-
tä n:o 113 laiksi vuodelta 1985 suoritettavasta julkisoikeudellisten 
työnantajan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta.

PeVL 18/1985 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto Hallituksen esityksestä 
n:o 178 laiksi kansaneläkelain muuttamiseksi sekä laiksi vuodelta 
1986 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta.

PeVL 29/1992 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto Hallituksen esitykses-
tä n:o 288 vuonna 1993 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevaksi 
lainsäädännöksi.

PeVL 13/1993 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto Hallituksen esityksestä 
n:o 75 perhetuen uudistamista koskeviksi laeiksi.

PeVL 9/1994 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto Hallituksen esityksestä 
n:o 84 laiksi kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien pe-
ruspalvelujen turvaamisesta.

PeVM 23/1994 vp – LA 86 Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 23 la-
kialoitteesta laiksi Suomen Hallitusmuodon 51 §:n muuttamisesta.

PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö 
n:o 25 Hallituksen esityksestä perustuslakien perusoikeussäännösten 
muuttamisesta.

PeVL 34/1996 vp – HE 88/1996 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä 88/1996 vp laeiksi työttömyysturvalain 25 §:n 
poikkeuksellisesta soveltamisesta ja työttömyysturvalain 22 ja 24 §:n 
muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.
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PeVL 46/1996 vp – U 73/1996 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto val-
tioneuvoston kirjelmästä U 73/1996 vp. Vakaussopimus julkisen 
talouden kurinalaisuuden varmistamiseksi.

PeVL 24/1997 vp – HE 135/1997 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä kuntajakolainsäädännön uudistamiseksi.

PeVM 10/1998 vp – HE 1/1998 vp Perustuslakivaliokunnan mietintö 
Hallituksen esityksestä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi.

PeVL 37/2000 vp – 149/2000 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 14 ja 
49 §:n, erikoissairaanhoitolain 59 §:n ja mielenterveyslain 34 §:n 
muuttamisesta.

PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turva-
paikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta.

PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 
124 §:n muuttamisesta.

PeVL 42/2002 vp – HE 122/2002 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tulo-
verolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta.

PeVL 65/2002 vp – HE 198/2002 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
hallituksen esityksestä laiksi Kainuun hallintokokeilusta.

PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoi-
tolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.

PeVL 50/2005 vp – HE 164/2005 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
50/2005 vp Hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

PeVL 22/2006 vp – HE 215/2005 vp Hallituksen esitys laiksi Kainuun 
hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta.
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PeVL 37/2006 vp – HE 155/2006 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistukses-
ta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain 
muuttamisesta.

PeVL 29/2009 vp – HE 174/2009 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 
laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin 
liittyvien lakien muuttamisesta.

PeVL 39/2010 vp – HE 101/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausun-
to hallituksen esityksestä laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain 
muuttamisesta.

PeVL 41/2010 vp – HE 90/2010 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä terveydenhuoltolaiksi sekä laeiksi kansan-
terveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamiseksi sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamiseksi.

PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen val-
tionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta.

PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuu-
ritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta.

PeVL 24/2011 vp – E 122/2011 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto val-
tioneuvoston selvityksestä sopimuksesta talousunionin vahvistamisesta.

PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toi-
mintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
ja laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta.
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PeVL 20/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp Perustuslakivaliokunnan 
lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntajakolain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden 
säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta ja hallituksen 
esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja vä-
liaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumo-
amisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen 
(HE 31/2013 vp) täydentämisestä.

PeVL 34/2013 vp – HE 113/2013 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto 
Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp Tarkastusvaliokunnan mietintö 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnal-
le: Valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuus finanssipolitiikan 
hallintavälineenä.

VaVL 6/1994 vp – 1994 vp – UaVM 9 – HE 135 Valtiovarainvaliokunnan 
lausunto Hallituksen esityksestä Suomen liittymisestä Euroopan unio-
niin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.

VaVM 36/2002 vp – HE 123/2002 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö 
Hallituksen esityksestä laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 
124 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esitykset

HE 101/1981 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelua ja valtionosuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.

HE 235/1990 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä.

HE 214/1991 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi 
ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 216/1991 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelua ja valtionosuutta koskevan lainsäädännön uu-
distamisesta
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HE 309/1993 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoi-
keussäännösten muuttamisesta.

HE 192/1994 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi.

HE 110/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä kuntien 
valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996 ja eräistä muutoksista 
valtionosuuslainsäädäntöön.

HE 149/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntien valtionosuuslaiksi 
ja siihen liittyviksi laeiksi.

HE 1/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi Suomen 
Hallitusmuodoksi.

HE 157/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain 65 ja 
86 §:n muuttamisesta.

HE 149/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 
14 ja 49 §:n, erikoissairaanhoitolain 59 §:n ja mielenterveyslain 34 
§:n muuttamisesta.

HE 77/2004 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 
ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.

HE 88/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuus-
lain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

HE 8/2006 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

HE 155/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palve-
lurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja 
varainsiirtoverolain muuttamisesta.

HE 129/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muut-
tamisesta.

HE 111/2008 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terve-
ydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n 
muuttamisesta.
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HE 191/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtion-
osuuslain muuttamisesta.

HE 59/2009 vp Perustuslakivaliokunnan lausunto Hallituksen esityksestä 
aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.

HE 138/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2010.

HE 174/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta, laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

HE 90/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle terveydenhuoltolaiksi 
sekä laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttami-
seksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun 
lain muuttamiseksi.

HE 26/2011 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon 
viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja 
laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta.

HE 95/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2013. Edita Prima Oy. Helsinki.

HE 96/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta.

HE 160/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
sekä laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta.

HE 31/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muut-
tamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden sään-
nösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta.

HE 53/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain 
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräi-
den säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun 
hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä.
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HE 112/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 
vuodelle 2014 (Budjetti 2014). 

Komiteanmietinnöt

Komiteanmietintö 1973: 60. Kunnallishallintokomitean mietintö. Uusi 
kunnallislaki ja siihen liittyvät lait. Helsinki.

Komiteanmietintö 1989:56. Selvitysmies Teemu Hiltusen ehdotus valti-
onapujärjestelmän uudistamisesta. Valtioneuvoston kanslia. Valtion 
painatuskeskus.

Komiteanmietintö 1993:33. Kunnalliskomitean mietintö. Kuntalaki. 
Helsinki. Sisäasiainministeriö. 

Komiteanmietintö 1996:16. Kansalainen, kunta ja valtio. Valtion ja kuntien 
välisten suhteiden uudistamisprojekti. Selvitysmies Heikki Koski, 
Sisäasiainministeriö. Helsinki. Edita.

Valtioneuvosto

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (2007). Helsinki. Edita 
Prima Oy.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (2011). Valtioneuvoston 
kanslia 22.6.2011.

VN 3/2013. Valtioneuvoston kanslia (2010). Paikallinen julkistalous muu-
toksessa: Pohjoismainen näkökulma. Valtioneuvoston kanslian ra-
porttisarja 3/2010.

Valtioneuvoston päätös Tohmajärven kunnan velvoittamisesta yhteistoi-
mintaan perusterveydenhuollon järjestämisessä Kiteen kaupungin 
kanssa. Päätös 20.12.2012. VM/1442/02.01.01.00/2012

VNS 2/2005 vp Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishal-
linnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista – Parempaa palvelua, 
tehokkaampaa hallintoa.

VNS 3/2009 vp Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä 
vuosille 2010 – 2013.
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Ministeriöt

Kunta- ja sote -koordinaatioryhmän esitys (2013). Koordinaatioryhmän 
linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
rakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

OM 895/42/92. Esitysluonnos laiksi Suomen hallitusmuodon 51 §:n muut-
tamisesta (11.9.1992). Oikeusministeriö.

Oikeusministeriön julkaisuja 2007: 6. Säädösehdotusten vaikutusten arvi-
ointi. Ohjeet. Oikeusministeriö. Helsinki. Edita Prima Oy.

Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta (1993). Valtiosihteeri Timo Relander, 
9.3.1993. Helsinki.

Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I. Paras -hanke. 
Sisäasiainministeriö (2005).

SM043:00/2005. Kunta- ja palvelurakennehankkeen asettaminen. 
Asettamispäätös 11.5.2005. Sisäasianministeriö (2005). 

SM072:00/2006 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanon 
valmistelu-hanke. Sisäasiainministeriö (2006). 

Peruspalveluohjelma 2005 – 2008. Sisäasiainministeriö (2004).

Peruspalveluohjelma 2006 – 2009. Sisäasiainministeriö (2005).

Peruspalveluohjelma 2007 – 2011. Sisäasiainministeriö (2006).

Peruspalveluohjelma 2008 – 2011. Sisäasiainministeriö (2007).

Peruspalveluohjelma 2010 – 1013. Valtiovarainministeriön julkaisuja 
15/2009. Valtiovarainministeriö. Helsinki. Edita Prima Ab.

Peruspalveluohjelma 2013 – 2016. Valtiovarainministeriön julkaisuja 13/2012. 
Valtiovarainministeriö. Juvenes Print. Tampereen Yliopistopaino Oy.

Peruspalveluohjelma 2014 – 2017. Valtiovarainministeriön julkaisu-
ja 12a/2012. Valtiovarainministeriö. Juvenes Print. Tampereen 
Yliopistopaino Oy.
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SM011:00/2007 Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen 
edellyttämän lainsäädännön valmistelu. Sisäasiainministeriö (2007). 

SM009:00/2007. Työryhmä selvittämään kuntien rahoitus- ja valtionosuus-
järjestelmän uudistamista. Sisäasiainministeriö (2007). 

SM 2002:6. Valtioneuvoston periaatepäätös terveydenhuollon tulevaisuu-
den turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä. 2002:6. 
Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:36. Pohjoismaiden tervey-
denhuollon rahoitus- ja palvelujärjestelmien vertailu. Willberg, Mirja 
& Hannu Valtonen. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2012:30. 
Palvelurakennetyöryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministe-
riö. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota 2013:15. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti. 
Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö.

Työryhmämietintö 2002:7. Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpa-
nosta. Perustuslain seurantatyöryhmän mietintö.

Työryhmämietintö 2008:8. Perustuslaki 2008 -työryhmän muistio. Helsinki. 
Oikeusministeriö. 

VM 125/05/92. Lausunto ehdotuksesta esitykseksi HM 51 §:n muutta-
misesta (6.10.1992). Valtiovarainministeriö.

VM025:00/2011(a). Kunnan talous -työryhmän asettamispäätös. (4.3.2011). 
Valtiovarainministeriö (2011).

VM025:00/2011(b) Kunnan talous -työryhmän toimikauden pidentäminen 
(2.2.2012). Valtiovarainministeriö (2012).

VM107:00/2011(c). Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän asettamis-
päätös. 23.11.2011. Valtiovarainministeriö (2012).

VM064:00/2012. Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistuksen orga-
nisointi. asettamispäätös 28.6.2012. valtiovarainministeriö (2012).
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Valtiovarainministeriö (2012a). Kehysriihen päätösten vaikutuksia kuntien 
kannalta. Kunta- ja aluehallinto-osasto. Muistio 5.4.2012.

Valtiovarainministeriö (2012b). Kuntien talouden kehittyminen 1997 – 2024. 
Laestera, Eero & Tuomas Hanhela. Helsinki.
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I 
JOHDATUS 

TUTKIMUKSEN 
AIHEESEEN

1 JOHDANTO

Kunta on asukkailleen palveluita tarjoava julkisoikeudellinen yhteisö. 
Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehi-
tystä alueellaan (KuntaL 1.3 §). Asukkaiden hyvinvointia edistävät muun 
muassa kuntalaisille järjestettävät terveyspalvelut. Kunta hoitaa itsehallinnon 
nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät (KuntaL 2.1 §). 
Terveydenhuollon palvelut on Suomessa laeilla säädetty kuntien tehtäväk-
si, ja kunnat ovat velvollisia järjestämään terveyspalveluita asukkailleen. 
Tavoitteena on, että kuntien järjestämät palvelut olisivat yhdenvertaisesti 
saatavilla kaikille kansalaisille asuinkunnasta huolimatta.

Kunnallisen itsehallinnon nojalla kunnilla on oikeus käyttää harkinta-
valtaa siinä, miten ja millaisia palveluita se asukkailleen tarjoaa. Kunnallinen 
itsehallinto-oikeus on turvattu perustuslain 121 §:ssä, jonka mukaan Suomi 
jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itse-
hallintoon. Kunnallisen itsehallinnon ytimessä on kunnallinen verotusoikeus 
ja kuntalaisten oikeus päättää hallinnostaan ja taloudestaan1.

Kunnille on hyvinvointivaltion rakentamisesta lähtien säädetty suuri 
määrä lakisääteisiä tehtäviä, mutta samaan aikaan kuntien tulopohja on 
heikentynyt. Kuntien on katsottu olevan tulevina vuosina erittäin suurten 
haasteiden edessä. Paras-hanketta perusteltiin sillä, että väestö ikääntyy 
seuraavan 20 vuoden aikana nopeasti, mikä lisää olennaisesti sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden kysyntää ja kustannuksia. Lisäksi työikäisen väestön määrä 
supistuu noin 200 000 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä, mikä vaikeuttaa 
kuntien mahdollisuuksia palkata pätevää henkilöstöä.2 Uudistuksen tavoit-

1 HE 1/1998 vp s. 60. 
2 HE 155/2006 vp s. 57. Ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan lailla kunta- ja palveluraken-

neuudistuksesta (169/2007), joka astui voimaan 23.2.2007.
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teena oli pyrkiä kuntien vastuulla olevien peruspalvelujen tehokkaampaan, 
taloudellisempaan ja yhdenvertaisempaan järjestämiseen. Tarkoituksena oli, 
että palvelut olisi tuotettu uudistuksen jälkeen suuremmissa kuntayksiköissä 
tai vaihtoehtoisesti yhteistoiminnassa kuntien kesken. Hankkeen keskeinen 
pyrkimys oli kasvattaa kuntakokoa kuntaliitosten avulla, ja tähän tarkoi-
tukseen kunnille luvattiin yhdistymisavustusta. Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuslaki oli määräaikainen, ja voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. 

Sittemmin vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen julkaistun hallitus-
ohjelman mukaisesti Suomen hallitus ilmoitti aloittavansa kuntauudistuk-
sen. Kuntauudistuksen myötä 1.7.2013 astui voimaan kuntarakennelaki, 
jonka tarkoituksena on suuremman kuntakoon saavuttaminen Suomessa. 
Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kun-
tauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva 
elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista 
työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaa-
maan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia 
sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta.3 Elokuun lopulla 2013 tehdyn 
periaatepäätöksen mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan 1 mil-
jardilla eurolla vuosien 2014 – 2017 aikana, sekä valmistellaan laajapohjai-
sesti (mahdollisesti parlamentaarisesti) selvitys sosiaali‐ ja terveydenhuollon 
monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista4. 

Vaikka edellä mainittujen uudistusten tavoitteena on saada aikaan 
suurempi kuntakoko, on todettu, että suuri kuntakoko sinänsä ei ole tae 
palvelujen taloudellisen järjestämisen kannalta, hallinnon ja tukipalvelujen 
osalta suuremmilla organisaatioilla on mahdollisuus tuottaa peruspalvelut 
taloudellisemmin5. Toisaalta kuntakokoa suurentamalla saavutetun ratio-
nalisointihyödyn kääntöpuolena voi olla palvelujen etääntyminen ja demo-
kraattisen päätöksenteon etääntyminen kuntalaisista. Kunnallisten tehtävien 
ja voimavarojen välillä koko valtakunnassa ja erityisesti harvaan asutuilla 
alueilla olevan ristiriidan poistamiseen kuntajaotuksen muutoksilla voidaan 
vaikuttaa vain marginaalisesti.6 Suomessa tehokkaan palvelutuotannon 
vaatimaa riittävää väestöpohjaa on haettu kuntien välisellä yhteistyöllä.7 

3 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (2011): 75.
4 VM 2013d: 3, 7.
5 Nissinen & Viitasaari 2006: 101. Vrt. kuitenkin esim. Meklin 2012: 276: Ei voida 

suoraan tehdä päätelmää, että suuremmat kunnat toimisivat pieniä tehokkaammin 
tai päinvastoin, tai että 20 000 asukkaat kunnat olisivat muun kokoisia kustannuste-
hokkaampia, sillä muut tekijät kuin asukasluvulla mitattu koko näyttävät vaikuttavan 
merkittävästi palvelutuotannon kustannuksiin. Nämä tekijät ovat sellaisia, joilla on 
vaikutusta kustannuksiin kaiken kokoisissa kunnissa. Selvää on kuitenkin se, että suu-
remmat kunnat tarjoavat enemmän kehittämispotentiaalia. 

6 Pihlajaniemi 2006: 45
7 Prättälä 2004: 47.
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2 RAHOITUSPERIAATE KUNNALLISEN 
ITSEHALLINNON TURVAAJANA 

TUTKIMUSAIHEENA

Suomessa julkinen valta, eli valtio ja kunnat, ovat vastuussa hyvinvointipal-
veluiden järjestämisestä8. Palveluiden järjestämisen valtio on laeilla säätänyt 
kuntien vastuulle, kun taas valtion vastuulla on palveluita koskevien lakien 
säätäminen sekä riittävän rahoituksen osoittaminen kunnille säätämistään 
lakisääteisistä tehtävistä. Kunnallisesta itsehallinnosta aiheutuu, että valtio 
voi antaa tehtäviä kunnille vain lailla (PeL 121.2 §). Terveyspalvelut on 
perusoikeusuudistuksen myötä vuodesta 1995 säädetty jokaiselle kuuluviksi 
perusoikeuksiksi, ja kuntien tehtävänä on siten osaltaan toteuttaa julkisen 
vallan vastuuta terveyspalveluiden toteutumisesta. Valtiolla ja kunnilla on 
siten yhteinen vastuu perusoikeuksien toteutumisesta. Ensisijainen vastuu 
on valtiolla, mutta kokonaisvastuu jakaantuu pääosiltaan valtion ja kunnan 
kesken9. Terveyspalveluiden osalta kunnille on lailla säädetty palveluiden 
järjestämisvastuu, ja palvelun rahoitusvastuu on jaettu kummallekin osa-
puolelle valtionosuuslainsäädännöllä10.

Kunnille on perustuslain 121 §:ssä taattu itsehallinto, jonka ytimes-
sä on kunnallinen itseverotusoikeus ja kuntalaisten oikeus päättää omista 
hallintoelimistään. Perusoikeusuudistuksella ei pyritty muuttamaan kun-
nallisen itsehallinnon lähtökohtia. Valtio voi osoittaa TSS-perusoikeuksien 
toteuttamistehtäviä kuntien hoidettavaksi11. Edellytyksenä on, että tehtävästä 
tulee säätää eduskuntalailla ja että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet 

8 Valtionhallinto ja kunnallishallinto ovat julkishallinnon keskeiset lohkot, ja vastaavasti 
valtio ja kunnat ovat tärkeimmät julkisyhteisöt. Ne ovat julkisoikeudellisia oikeushenki-
löitä, joten ne voivat päätöksenteossaan ja muussa tahdonmuodostuksessaan itsenäisiä, 
ja ne voivat hankkia omiin nimiinsä varallisuutta. Julkisyhteisöjen jäsenet eli valtion 
kansalaiset ja kuntien jäsenet ohjaavat yhteisöjen toimintaa. Kulla 2012: 17.

9 Pihlajaniemi 2006: 21. Tuori 2001: 3. Tuorin mukaan valtion ensisijaista vastuuta 
perustelee kaksi pääargumenttia. Perustuslakimme taloudellisia, sosiaalisia ja sivis-
tyksellisiä oikeuksia koskevien säännösten tausta on Suomen kansainvälisissä ihmis-
oikeusvelvoitteissa. Nämä velvoitteet kohdistuvat nimenomaan valtioon, eikä valtio 
voi vetäytyä kansainvälisistä velvoitteistaan siirtämällä sopimusten määrittelemien 
oikeuksien toteuttamistehtäviä kunnille. Olennaisempia ovat kuitenkin perustelut, 
joilla on valtiosääntöoikeudellista merkitystä. Tuori 2001: 3. Vrt. HE 155/2006 vp s. 
18: Päävastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta on kunnilla. 
Valtion vastuulla on sellaisten toimintaedellytysten turvaaminen kunnille, että ne voivat 
huolehtia niille erityislainsäädännöllä osoitetuista tehtävistä.

10 Tuori 2001: 3. 
11 Huhtasen mukaan uudet TSS-perusoikeudet ovat kuntien kannalta tärkeitä siitä syys-

tä, että niiden toteutumisesta säädetään kuntien tehtävälainsäädännössä. Kysymys on 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen lainsäädännöstä. Huhtanen 2004: 25.
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suoriutua niille osoitetuista tehtävistä.12 Kunta hoitaa myös lakisääteisiä 
tehtäviään itsehallinnon periaatteen mukaisesti, eli kunnat voivat päättää 
tehtävien järjestämistavasta13 lain sallimissa rajoissa14.

Kunnallisen itsehallinnon todellinen kulmakivi on kuitenkin lopulta 
kunnan talousautonomia; ilman taloudellista itsenäisyyttä kuntalaisilla ei voi 
olla todellista päätösvaltaa. Talousautonomian vahvistamiseksi kunnille on 
perustuslaissa myönnetty verotusoikeus (121.3 §). Kunnalla on siten oikeus 
verottaa asukkaitaan, ja verotuloillaan kunta rahoittaa tehtävistään aiheu-
tuvia kustannuksia. Tämä on perinteisesti koskenut kunnan vapaaehtoisia 
tehtäviä. Tämä tärkeä periaate todettiin vuonna 1990 Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan voimaansaattamisen yhteydessä; peruskirjasta 
annetun hallituksen esityksen mukaan kunnan yleisen toimialan puitteissa 
hoidettavat tehtävät rahoitetaan kunnan verotuloilla tai muilla tuloilla15. 
Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että kunnat rahoittavat myös pääosan 
lakisääteisistä tehtävistään omilla verotuloillaan16. 

Taloudellinen vastuu julkisista palveluista jakaantuu valtion ja kuntien 
kesken. Valtio on kuitenkin kantanut kunnille lakisääteisesti määräämistään 
tehtävistä vain toissijaisen osavastuun.17 Tätä vastuuta valtio kantaa rahoitta-
malla lailla kunnille säätämiään palveluja valtionosuuksin. Tosiasiassa valtion 
myöntämä rahoitusosuus ei kata palveluista aiheutuvia kustannuksia, vaan 
kuntien järjestämisvastuulla olevat peruspalvelut rahoitetaan pääosin kuntien 
omilla verotuloilla18. Kunnallinen verotusoikeus on tarkoitettu ensisijaisesti 
kunnan vapaaharkintaisten eli yleisen toimialan tehtävien rahoitukseen: mitä 
suuremman osan verotuloistaan kunta joutuu käyttämään lakisääteisten teh-
tävien rahoittamiseen, sitä rajoitetumpi on kunnan itsenäinen päätösvalta 
omasta taloudestaan ja samalla itsehallinto. Rahoitusvastuun jakautuminen 
valtion ja kunnan välillä kuuluu niihin kysymyksiin, jotka lainsäätäjän on 
säänneltävä, kun se määrittelee, miten julkinen valta turvaa jokaiselle riit-
tävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä.19 Perustuslain 

12 Huhtanen 2004: 27. Valtion velvollisuutta turvata voimavarojen riittävyys kutsutaan 
rahoitusperiaatteeksi. Harjula & Prättälä 2004: 41, Harjula & Prättälä 2007: 45, Harjula 
& Prättälä 2012: 50. 

13 Prättälän mukaan on erityisen tärkeää säilyttää kunnilla vapaus päättää hyvinvointipalve-
lujen järjestämistavasta. Näihin vaihtoehtoihin kuuluu myös palvelujen ulkoistaminen. 
Prättälä 2004: 47.

14 Kuntalaki 2.3 §, HE 192/1994 vp s. 23, 74.
15 HE 235/1990 vp s. 5.
16 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011 s. 1. HE 155/2006 vp s. 17. Peruspalveluissa kuntien 

omarahoitusosuus on jo 69,04 %. HaVM 22/2012 vp – HE 96/2012 vp s. 2.
17 Pihlajaniemi 2006: 37.
18 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011 s. 1.
19 Tuori 2001: 9 – 12. Tuorin mukaan kuntien suhteellista rahoitusosuutta kasvattavat 

lainsäädännölliset toimenpiteet ovat ristiriidassa sen taloudellisen itsenäisyyden kanssa, 
jota perustuslain 121 §:n takaama itsehallinto edellyttää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa 
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6 §:n sisältämä yhdenvertaisuusperiaate vaatii, että hyvinvointioikeuksien 
edellyttämät peruspalvelut annetaan yksilöille saman vähimmäistason mu-
kaan riippumatta heidän kotipaikastaan20. 

Kunnallisen itsehallinnon perustuslain tulkinnassa on otettava huomi-
oon myös Suomea velvoittavan Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskir-
jan (SopS 65 – 66/1991) määräykset, jotka tähdentävät kuntien omaa talout-
taan koskevan itsenäisen päätösvallan merkitystä.21 Suomi on ratifioinut ja 
saattanut sopimuksen valtionsisäisesti voimaan vuonna 1991. Sopimuksen 
9.2 artiklassa säädetään rahoitusperiaatteesta. Säännöksen mukaan paikal-
lisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa 
niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa laissa.

Suomi on liittyessään Euroopan unioniin sitoutunut noudattamaan 
Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) konvergenssikriteereitä. Näitä ovat 
matala inflaatio, alhainen korkotaso sekä valtiontalouden alijäämän ja vel-
kaantumisen rajoittaminen.22 Kriteerit koskevat valtion taloutta, mutta 
valtion talouden velkaannuttua kunnat on otettu mukaan julkisen talouden 
säästötalkoisiin muun muassa valtionosuuksien leikkausten myötä23. Tällä 
on olennainen merkitys kuntien vastuulla olevien lakisääteisten palveluiden 
rahoituksen kannalta.

3 TUTKIMUSTEHTÄVÄN 
ASETTAMINEN

Tutkimuksessa tarkastellaan rahoitusperiaatteen toteutumista; rahoitusperi-
aatetta kunnallisen itsehallinnon turvaajana. Kysymyksessä on kunnallisen 
itsehallinnon ydintä koskeva juridinen kysymyksenasettelu. Tarkoituksena on 
selvittää rahoitusperiaatteen sisältö, miten periaate toteutuu lainsäädännön 
tasolla sekä miten sitä sovelletaan käytännön tasolla myönnettäessä kunnille 
rahoitusta niille säädettyihin lakisääteisiin tehtäviin.

Tutkimuksessa käytetään terveyspalveluita soveltuvin osin konkretisoi-
vana toimialana, vaikkakaan tutkimuksessa ei käsitellä terveyspalveluiden 
järjestämiseen liittyvää problematiikkaa. Voidaan todeta, että rahoituspe-
riaatteen toteutumisen arviointi edellyttää kunnan tehtäviä koskevien laki-

tai opetus- ja sivistystoimessa tällaiset toimet ovat ristiriidassa sen turvaamisvelvoitteen 
kanssa, joka valtiolle TSS-perusoikeuksista kuuluu. Tuori 2001: 23.

20 Jyränki 2003: 495.
21 Tuori 2001: 9 – 12. 
22 VaVL 6/1994 vp – 1994 vp – UaVM 9 – HE 135/1994 vp s. 110. 
23 KM 1996:16, s. 37.
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en kokonaisvaltaista analysointia. Terveydenhuolto on valittu tarkemman 
tarkastelun kohteeksi tutkimuksessa sen vuoksi, että tarkastelemalla tietyn 
toimialan lainsäädäntökäytäntöä rahoitusperiaatteen toteutumisen suhteen, 
saadaan konkreettisempi kuva periaatteen toteutumisesta sekä siitä, mi-
ten kuntien velvoitteet ja taloudelliset voimavarat on suhteutettu valtion ja 
kuntien välillä. Koska terveydenhuolto on nykyään kunnan taloudellisesti 
merkittävin toimiala, tämä huomioonottaen saadaan riittävän todenmukai-
nen kuva siitä, miten rahoitusperiaate toteutuu niin lainsäädännön tasolla 
kuin myös käytännön tasolla. Lisäksi voidaan olettaa, että rahoitusperiaate 
otetaan huomioon muilla toimialoilla samansuuntaisesti. Tehtävän rajaus-
ta koskemaan terveydenhuollon palveluita puolustaa myös tutkimuksen 
työekonominen aspekti. 

Rahoitusperiaatetta koskeva tutkimus olisi ollut mahdollista suorittaa 
myös ilman konkretisoivaa hallinnonalaa. Sen sisällyttämistä tutkimukseen 
puoltaa ensinnäkin se, että sitä tarkastelemalla voidaan saada konkreetti-
sempi kuva nykytilanteesta. Toisaalta terveyspalvelut ovat olleet viimeisten 
kuntauudistusten keskiössä; myös meneillään olevan kuntauudistuksen 
tärkein ja kiistellyin kysymys on terveydenhuolto, joka siten edelleen koros-
taa toimialan merkitystä. Esimerkin pohjalta voidaan myös konkretisoida 
sitä, miten terveyspalvelut on järjestetty muissa Pohjoismaissa. Vaikka ter-
veyspalveluiden järjestämismallit eivät olekaan tutkimuksen kohteena, on 
perusteltua ottaa ne huomioon siinä määrin, että selviää, miten palvelut on 
muissa Pohjoismaissa järjestetty. Tällä on merkitystä siihen, miten kyseisten 
palveluiden rahoitus on järjestetty.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on perusoikeuksien ja kun-
nallisen itsehallinnon välinen jännite. Sekä kunnallisen itsehallinnon asemaa 
kansanvaltaisuuden toteuttajana että kansalaisten perusoikeuksia ja niiden 
toteutumisen edistämistä on vahvistettu uudessa Suomen perustuslaissa 
(731/1999). Kansalaisten hyvinvointioikeuksien järjestämisvastuu on lain-
säädännöllä osoitettu kuntien velvollisuudeksi, mutta toisaalta kunnilla on 
itsehallinto-oikeuteen perustuva autonomia. Kansalaisten perusoikeuksina 
turvatut hyvinvointioikeudet edellyttävät, että kunnilla on käytettävissään 
riittävät resurssit näiden palveluiden järjestämiseen. Valtion tehtävänä on 
riittävien taloudellisten voimavarojen osoittaminen kunnille säätämistään 
hyvinvointia edistävistä palveluista. Perusoikeusuudistuksen valmistelun 
aikana todettiin, että kuntien uusista tehtävistä säädettäessä on huolehdit-
tava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään24. 
Valtion ja kuntien välisestä lakisääteisiä tehtäviä koskevasta kustannustenja-
osta säädetään valtionosuuslainsäädännöllä ja kustannustenjakoa koskevat 
varat valtio maksaa kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta. 

24 HE 309/1993 vp s. 26, PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp s. 3
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Tutkimus perustuu rahoitusperiaatteen tarkasteluun; sen juridiseen 
taustaan ja asemaan osana Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskir-
jaa sekä kunnallista itsehallintoperiaatetta. Tutkimuksen kannalta tärkei-
tä ovat myös valtion ja kuntien väliset taloussuhteet, kuten taloudellista 
vastuunjakoa koskeva valtionosuuslainsäädäntö ja kunnan verotusoikeus 
sekä kunnan vastuulla olevien hyvinvointioikeuksien – terveyspalveluiden 
– järjestämisvastuuseen liittyvät rajapinnat. Tärkeä aspekti tutkimuksessa 
on siten palveluiden rahoituskysymys25, ja erityisesti se, miten palveluiden 
rahoitusvastuu jakaantuu kuntien ja valtion kesken26. Vaikka asiakasmak-
sutuloilla on merkitystä palveluiden rahoittamisen suhteen, edustavat ne 
asiakkaan omavastuuta palveluiden käytöstä, eivätkä ne siten kuvasta valtion 
ja kuntien välisiä taloussuhteita, ja tällä perusteella ne rajataan tutkimuksen 
ulkopuolelle.

Tutkimuskohteena on kunnan talouden riippumattomuus kunnallisen 
itsehallinnon kannalta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten rahoi-
tusperiaate toteutuu ja turvaa kunnallista itsehallintoa. 

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on selvittää rahoitusperiaatteen sisäl-
tö sekä sen asema osana oikeusjärjestystä. Rahoitusperiaatteesta säädetään 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa ja sen on vakiintuneesti 
katsottu olevan osa kunnallista itsehallintoperiaatetta. Miten periaate on 
kehittynyt ja mitä tehtäviä periaate koskee? Mikä sen sisällön voidaan katsoa 
olevan? Millainen periaatteen juridinen asema Suomessa on? 

Toisena tutkimustehtävänä on selvittää valtion ja kuntien välisiä talous-
suhteita rahoitusperiaatteen kannalta. Kunnalliseen itsehallinnon ytimeen 
kuuluu kunnan yleinen toimiala ja verotusoikeus. Valtion ja kuntien vä-
lisistä taloussuhteista kunnan lakisääteisten tehtävien suhteen säädetään 
valtionosuuslainsäädännöllä. Mikä merkitys tällä on? Onko rahoitusperi-
aatteella merkitystä kunnan yleisen toimialan ja kunnan verotusoikeuden 
kannalta? Mitä julkisen vallan säästötalkoot tarkoittavat kuntien kannalta? 
Esimerkkinä käytetään terveydenhuollon palveluita, joiden järjestämisestä 
kunnat vastaavat.

Kolmantena tutkimustehtävänä on selvittää miten rahoitusperiaatetta 
noudatetaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Miten rahoitusperiaate ote-
taan huomioon säädettäessä tehtäviä kunnille? Mitä mahdollisia ongelmia 
rahoitusperiaatteen noudattamisessa on? Millainen merkitys Euroopan pai-
kallisen itsehallinnon peruskirjalla on rahoitusperiaatteen toteutumisessa ja 
tulkinnassa? Näihin kysymyksiin vastattaessa aineisto perustuu pääasiassa 

25 30.1.2007 on asetettu hanke valmistelemaan valtion ja kunnan välisen kustannustenjaon 
tarkistusta. SM011:00/2007.

26 Maksupolitiikassa palvelujen järjestämisessä ja rahoittamisessa on kyse myös yksilön ja 
yhteiskunnan vastuiden järjestämisestä. Taskula 2005: 5.
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lainvalmisteluaineistoon ja muuhun virallismateriaaliin, kuten ministeri-
öiden selvityksiin.

4 TUTKIMUKSEN ALA JA -METODIT

Kyseessä on kunnallisoikeudellinen tutkimus. Kunnallisoikeuden on kat-
sottu kuuluvan osaksi julkisoikeutta, joka on julkista valtaa, sen käyttämistä 
sekä julkisen vallan suhdetta yksilöön koskevaa oikeudellista tutkimusta. 
Nykyaikainen julkisoikeus muodostuu pääosin hallinto- ja valtiosääntöoi-
keudesta sekä niistä EU-oikeuden osista, jotka koskevat julkista valtaa.27 
Kunnallisoikeus on yksi hallinto-oikeuden aloista28. Uudehkossa kunnal-
lisoikeudellisessa kirjallisuudessa on kehitelty käsitys kunnallisoikeuden 
funktionaalisuudesta. Kun kunnallisoikeus määritellään funktionaalisesti, 
kunnallisoikeutta on se osa oikeusjärjestystä, joka olennaisella tavalla koskee 
kunnan toimintaa ja sen tehtäviä.29 Systematisointiperiaatteena on tällöin 
kuntakeskeisyys; oikeusjärjestystä tarkastellaan kunnan näkökulmasta, jolloin 
se kattaa kaiken muiden perinteisten oikeudenalojen kuntakentässä relevantit 
osa-alueet30. Kunnallisoikeus on tässä tutkimuksessa käsitetty tällä tavoin 
funktionaalisesti. Koska tutkimuksessa tarkastellaan myös perusoikeuksia 
ja niiden toteutumista, tulee tutkimus mieltää osaltaan myös valtiosääntö-
oikeudelliseksi tutkimukseksi. Toisaalta kunnallisoikeuden funktionaalinen 
tarkastelutapa puolustaa myös kunnan tehtävien eli perusoikeuksien toteu-
tumisen tarkastelun kunnallisoikeuden alaan.

Tutkimuksessa on käytetty hyväksi lainopillista ja oikeushistoriallista 
lähestymistapaa eli tutkimusmetodia. Lainoppi eli oikeusdogmatiikka voi-
daan määritellä oikeustieteelliseksi tutkimukseksi, joka tutkii oikeusnormeja 
eristettyinä, tietyllä alueella ja tiettynä aikana voimassa olevina normei-
na. Lainopillisen tutkimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti nähty olevan 
käytännön tarpeen tyydyttämisessä31, ja pyritään pääasiallisesti etsimään 
vastausta kysymykseen, mikä on voimassa olevan eli positiivisen oikeuden 
sisältö?32 Lainopillisen tutkimuksen perustehtävät ovat oikeussäännösten 
sisällön selventäminen eli juridinen tulkinta ja oikeussäännösten systema-

27 Husa & Pohjolainen 2002: 26 – 27.
28 Hallinto-oikeus voidaan edelleen jakaa yleishallinto-oikeuteen, kunnallisoikeuteen sekä 

finanssioikeuteen. Ks. esim. Myllymäki 2007: 2.
29 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 19, Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 26.
30 Mäkinen 2004: 17.
31 Husa 1995: 134.
32 Husa 1995: 143. Aarnion mukaan lainoppi sitoutuu ainakin jonkinasteisesti lakipositivis-

tiseen taustaoletukseen, se hyväksyy tietyn oikeuslähdeluettelon, nojautuu määrättyihin 
metodisiin sääntöihin ja periaatteisiin sekä on ainakin jossain määrin arvosidonnaista. 
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tisointi. Jälkimmäinen luo ja kehittää sitä käsitejärjestelmää, jonka varassa 
koko oikeudellinen ajattelu, siis myös tulkinta, toimii.33 Systematisointi 
helpottaa oikeusjärjestyksen ajatuksellista hallintaa ja oikeudellisesti sään-
neltyjen eri alueiden välisten yhteyksien ja muiden normatiivisten keski-
näissuhteiden hahmottamista. Samalla systematisointi pyrkii varmistamaan 
niin pitkälle kuin mahdollista kunkin oikeudenalan yhtenäisyyttä ja sisäistä 
ristiriidattomuutta.34

 Aarnion mukaan voidaan kuvaannollisesti erottaa kolme tasoa toisis-
taan: a) oikeusteorian taso, b) teoreettisen eli systematisointeja tuottavan 
lainopin taso ja c) käytännön lainopin taso. Jokainen niistä vaikuttaa kah-
teen muuhun. Oikeusteoria ei voi toimia tyhjiössä. Se tarvitsee tutkimus-
kohteensa tunnistamiseen kokemuksia käytännön tutkimuksesta ja sen on 
usein testattava tuloksiaan teoreettisen lainopin tasolla. Lainoppi taas saa 
vaikutteita teoriasta ennen muuta silloin, kun jotkin teoreettiset ajatuk-
senkehittelyt muuntuvat systematisointien ja teorianmuodostuksen kautta 
teoreettiseksi lainopiksi. Ne ovat silloin itse asiassa runko uudelle ajatusta-
valle ja se puolestaan määrää niitä ongelmanasetteluja ja niitä vastauksia, 
joita oikeusongelmiin tulkinnan tietä tuotetaan käytännön lainopissa.35

Teoreettinen lainoppi erittelee käsitteistöä, jäsentää käsitteitä uudelleen, 
muodostaa sellaista teoriaa, jonka avulla päästään kiinni oikeussäännösten 
tulkintaan ilman häiritsevää teoreettista painolastia. Teoreettinen lainoppi siis 
systematisoi oikeussäännöksiä.36 Korkeatasoinen teoreettinen lainoppi tekee 
mahdolliseksi korkeat laatuvaatimukset täyttävän käytännöllisen lainopin37. 
Lainopin tehtävä tutkimuksessa on oikeusäännösten sisällön selvittäminen 
ja tulkinta sekä rahoitusperiaatteen oikeudellisen aseman systematisointi. 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako ei ole syntynyt tyhji-
össä, vaan se on muotoutunut aikojen kuluessa nykyiseen muotoonsa. 
Oikeushistorialla onkin merkittävä sija tutkimuksessa tutkimusaihe huo-
mioon ottaen. Oikeushistoria tarkastelee voimassa olevan oikeuden sijaan oi-
keussääntöjen ja oikeudellisen ajattelun menneisyyttä asettaen tarkastelukoh-
teensa osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. Oikeushistoriallisessa 
tutkimuksessa pyritään yhtäältä oikeudellisten muutosten kartoittamiseen 

Lainopissa arvokäsitteitä käytetään tulkintojen perusteina tai viitataan perusteluja 
esitettäessä välillisesti arvoasetelmiin. Aarnio 1989a: 60 – 61.

33 Aarnio 1989a: 288. Jokaisen oikeusjärjestystä koskevan käsityksen taustalla on jokin 
systematisointi. Aarnio 1978: 96. Systematisoinnissa avain asemassa ovat käsitteiden 
väliset yhteydet eli käsitejärjestelmän sisäinen rakenne. Käsitesystematisoinnin tuloksena 
syntyvät oikeudellisten ilmiöiden hallitsemisen kannalta välttämättömät teoriaraken-
nelmat. Aarnio 1986: 111.

34 Jyränki & Husa 2012: 73.
35 Aarnio 1989a: 303.
36 Aarnio 1997a: 43.
37 Aarnio 1997a: 45.
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sekä toisaalta niiden syiden selittämiseen38. Oikeushistoriallisen tutkimusme-
todin avulla selvitetään tässä tutkimuksessa kuntia koskevan lainsäädännön 
kehitystä ja kunnallisen itsehallinto-ajattelun kehitystä. Oikeushistorian 
avulla pyritään myös kuvaamaan aiemmin tapahtunutta kehitystä, jotta 
voidaan paremmin ymmärtää nykyistä toimintatapaa. Erityisesti kunnan 
verotusoikeutta koskevan osion tarkoituksena on kuitenkin myös saada 
tulkinta-apua siihen, miten kunnan verotusoikeutta tulisi nykyisin ym-
märtää. Oikeushistoriallinen tutkimuspa on tärkeä rahoitusperiaatteen 
tulkinnan selvittämisessä; mistä periaate on keskusteluun tullut, ja miten 
se on aiemmin ymmärretty. Oikeushistorialla on tutkimuksessa merkittävä 
osuus myös sen vuoksi, että tutkimus on osaltaan vertaileva. Husan mukaan 
oikeushistoriallisella tiedolla on yleensä huomattava merkitys, sillä erityisesti 
teoreettisessa oikeusvertailussa on vaikea selittää tehtyjä havaintoja ilman 
oikeushistoriallista tietämystä39. Useimpien oikeusvertailun teoreetikkojen 
mukaan historiallinen aspekti on vertailussa erityisen tärkeä, sillä voidakseen 
olla selvillä vieraaseen oikeusjärjestykseen kuuluvien säännösten sisällöstä 
tulee myös voida tuntea niiden historiallinen kehitys. Historiallisen kehi-
tyksen tunteminen ei välttämättä liity vain teoreettiseen oikeusvertailuun, 
koska toisessa oikeusjärjestyksessä omaksuttujen ratkaisujen tehokas hyö-
dyntäminen saattaa edellyttää kohteena olevien normien tai instituutioi-
den kehityshistorian tuntemusta.40 Tutkimuksessa käydään läpi aiempaa 
lainsäädäntöä kohtuullisen laajasti; tarkoituksena on aiemman käytännön 
ymmärrys kun tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää valtion ja kun-
tien kustannustenjakoa, jota ei voida tutkia ymmärtämättä nykytilanteeseen 
johtanutta historiaa.

Kuten edellä todettiin, tutkimuksessa käytetään osin myös oikeusver-
tailevaa tutkimusmetodia. Oikeusvertailussa pelkkä säädösten tarkastelu 
ei riitä, vaan on otettava huomioon se yhteiskunnallinen konteksti, jota 
oikeus sääntelee.41 Systemaattisessa katsannossa oikeusvertailu voidaan ja-
kaa kahteen osaan, oikeusvertailevaan tutkimukseen ja oikeusvertailun 
teoriaan. Edellisessä tutkitaan ja vertaillaan eri oikeusjärjestyksiä tai nii-
den osia. Jälkimmäisessä tarkastellaan oikeusvertailua itseään.42 Leimallista 
molemmille on, että ulkomaisia oikeudellisia säännöksiä ja oikeudellisia 
ratkaisuja tai käytäntöä sekä niiden tutkimuksen teoriaa voidaan tarkastella 
useilla eri tasoilla, jotka eivät sulje toisiaan pois. Erilaiset toisiinsa limittyvät 
tarkastelutavat ovat toisiaan täydentäviä.43 Tutkimukseni kuuluu näistä en-

38 Husa 2013: 95, Husa 1998: 43.
39 Husa 2013: 95.
40 Husa 2013: 131.
41 Sutela 2000: 13.
42 Husa 2013: 29, Husa 1998: 12.
43 Husa 2013: 29.
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simmäiseen ryhmään, oikeusvertailevaan tutkimukseen. Oikeus vertailussa 
on kyse erilaisten oikeusjärjestelmien asettamisesta rinnakkain tarkastelun 
kohteeksi tiedonhankkimiseksi44. Oikeusvertailun kohteena ovat eri valti-
oiden oikeusjärjestykset tai niiden tutkimuksen ongelmanasettelun kan-
nalta tärkeät osat45. Tässä tutkimuksessa näitä oikeusjärjestyksiä edustavat 
Suomen, Ruotsin ja Norjan oikeusjärjestykset. Myös Tanska otetaan esiin 
tietyissä kohdissa. Oikeusvertailun avulla voidaan selvittää sitä, millaisiin 
oikeudellisiin keinoihin muissa yhteiskunnissa on turvauduttu usein samojen 
yhteiskunnallisten päämäärien saavuttamiseksi46. Oikeusvertailu on kahden 
tai useamman oikeusjärjestyksen välillä suorittavaa vertailua, pelkkä vieraan 
oikeusjärjestyksen kuvailu ei ole vertailua47.

Vertailevassa tutkimuksessa on pohjimmiltaan kyse erojen ja yhtäläi-
syyksien hahmottamisesta. Oikeusvertailun perimmäisenä tarkoituksena on 
hankkia informaatiota siitä, mikä tarkasteltavia oikeusjärjestelmiä erottaa 
ja mikä niitä yhdistää, sekä selittää ja arvioida, mistä nämä erot ja/tai yhtä-
läisyydet johtuvat.48 Kunnallinen itsehallinto instituutiona on hyväksytty 
kaikissa Pohjoismaissa, mutta erityistoimialan tehtävien, erityisesti terveys-
palveluiden järjestäminen on toteutettu hyvinkin eri tavoin Pohjoismaissa. 
Tarkoituksena on saada selville, miten kunnallishallinnon piirteet ovat ke-
hittyneet, miten terveydenhuollon palvelut muissa Pohjoismaissa järjestetään 
sekä miten rahoitusperiaate muissa Pohjoismaissa ymmärretään ja mikä 
tullut keskusteluun sekä mikä sen asema vertailumaissa on.

Oikeusvertailun avulla pyritään hankkimaan tietoa, ja oikeusvertailevan 
tutkimuksen perusintressejä ovat ainakin integratiivinen tai kontradiktii-
vinen. Integratiivisessa eli yhdentävässä intressissä keskitytään etsimään 
yhtäläisyyksiä vertailtavien kohteiden välillä kun taas kontradiktiivinen eli 
vastakkainasettava vertaileva tutkimus etsii eroja. Vertailijan intressi voi 
myös liittyä siihen tapaan, jolla vertailua suoritetaan. Praktisessa tutkimus-
otteessa on kysymys oikeuspolitiikkaa ja lainvalmistelua tai tuomioistuinten 
ratkaisutoimintaa palvelevasta vertailusta, jossa pyritään luomaan lainsää-
däntövertailun avulla riittävä tietopohja uuden lakiesityksen, lainsäädän-

44 Husa 2013: 30, Husa 1998: 13.
45 Husa 2013: 30.
46 Husa 1998: 13 – 14. Oikeusvertailun teoriassa pyritään muodostamaan maailman eri 

oikeusjärjestyksistä luokitteluita ja systematisointeja sekä typologioita, joiden avulla eri 
oikeusjärjestysten tyypilliset piirteet saadaan selvemmin esiin. Tämän lisäksi oikeus-
vertailun teoriassa käsitellään oikeusvertailun metodologiaa sekä niitä tutkimuksellisia 
ongelmia ja ratkaisuja, joita nousee esiin tarkasteltaessa vieraita oikeusjärjestyksiä. Husa 
1998: 15.

47 Reitz 1998: 618.
48 Husa 2013: 43, Husa 1998: 19, Reitz 1998: 626, Jyränki 1996: 10. Reitzin mukaan 

erittäin hyvän vertailevan tutkimuksen tulee selittää erojen ja yhtäläisyyksien syitä ja 
arvioida niiden merkityksiä oikeusjärjestykselle. Reitz 1998: 627. Vertailijan tulee tuntea 
vieraan oikeusjärjestyksen oikeusideologia ja oikeuskulttuuri. Jyränki 1996: 11.
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tömuutoksen tai ongelmallisen oikeudellisen tulkintatilanteen ratkaisun 
perustaksi. Toisaalta praktinen oikeusvertailu voi myös liittyä oikeusdog-
maattiseen tutkimukseen, jolloin pyritään ratkaisemaan kotimaisen oikeu-
den soveltamiseen liittyviä yleisiä tulkintaongelmia nojautuen ulkomaisiin 
esimerkkeihin.49 Tutkimuksessa on elementtejä sekä integratiivisesta että 
kontradiktiivista vertailusta – yhtäläisyyksien että erojen hahmottamisesta 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä. Toisaalta siinä on praktisen 
oikeusvertailun elementtejä, koska muita maita koskevat vertailevat huomiot 
toimivat pikemminkin lisäargumentteina.

Teoreettisessa tutkimusotteessa on kysymys teoreettisia intressejä pal-
velevasta lähestymistavasta, jossa pyritään lisäämään oikeudellisen tiedon 
määrää. Teoreettisessa tutkimusotteessa vertailtavien säännöstöjen erojen 
ja yhtäläisyyksien etsimisen ja paikantamisen lisäksi pyritään selittämään 
syitä siihen. Teoreettinen tutkimusote lähtee liikkeelle ajatuksesta, jon-
ka mukaan kansallinenkaan oikeusjärjestys ei ole autonominen ja muista 
oikeusjärjestyksistä irrallinen kokonaisuus, vaan myös muiden valtioiden 
oikeusjärjestyksissä voi olla käytössä oikeudellisia ratkaisuja, jotka raken-
tuvat samantyyppisten ajatuksenkulkujen varaan. Teoreettisessa vertailussa 
voidaan tällaisia ongelmanratkaisuja tarkastella teoreettisesti myös sen vuok-
si, että hahmotettaisiin oman oikeusjärjestyksen perusratkaisujen sisältö 
selkeämmin50. Pedagoginen intressi oikeusvertailun taustalla liittyy oman 
oikeusjärjestelmän paremman ymmärryksen hankkimiseen sekä omaan 
oikeusjärjestykseen kohdistuvan kriittisen ajattelutavan syventymiseen.51 
Tutkimusotteeltaan tutkimus edustaa teoreettista tutkimusotetta, ja sen 
tarkoituksena on oman oikeusjärjestyksen sisällön selkeämpi hahmotus. 
Oikeusvertailulla on myös pedagoginen intressi, jolla pyrin oman oikeus-
järjestelmän kriittisen ajattelutavan syventymiseen. 

Vertailevan tutkimuksen perusstrategiat voidaan jakaa laadullisin kri-
teerein kahteen osaan. Yhtäältä on tehtävä teknisluonteisia metodologisia 
valintoja ja toisaalta on tehtävä teoreettisluonteisia strategisia valintoja.52 
Laajuusulottuvuuden suhteen mikro/makroulottuvuus liittyy siihen, missä 
laajuudessa eri oikeusjärjestyksiä vertaillaan. Mikrovertailussa tutkimuksen 
kohteena ovat joko yksittäiset oikeussäännöt tai yksittäiset oikeudelliset 
instituutiot. Mikrovertailussa tutkimuksen kohteena voivat olla samaa asiaa 
sääntelevät oikeussäännöt, joiden kesken vertailu tapahtuu. Makrovertailussa 
vertailu tapahtuu oikeusjärjestysten välillä tai jopa kokonaisten oikeusryh-
mien kesken. Makrovertailussa ei keskitytä yksittäisiin oikeussääntöihin 
tai konkreettisiin ongelmiin ja tapoihin ratkaista ne, vaan vertailtavien 

49 Husa 2013: 60, 80, Husa 1998: 25 – 27, 34 – 35.
50 Husa 2013: 82 – 83, Husa 1998: 37 – 38.
51 Husa 2013: 84, Husa 1998: 38.
52 Husa 2013: 124, Husa 1998: 59.
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kohteiden abstraktiotaso on nyt selvästi korkeampi.53 Tämän tutkimuksen 
perusstrategia on mikrovertailu, jossa tutkimuskohteena on rahoitusperiaate.

Toisena teknisluonteisena valintana täytyy päättää tutkimuksen ai-
kaulottuvuudesta. Tavanomaisessa oikeusvertailun asetelmassa on kyse ny-
kyaikaan liittyvästä poikittaisesta vertailusta, jossa ei olla kiinnostuneita 
menneiden aikojen säännöistä ja käytännöistä. Pitkittäinen vertailu ottaa 
vertailukohteita myös oikeushistoriasta, minkä vuoksi sen luonne on usein 
teoreettisempi ja yleiseen tietoon pyrkivä. Pitkittäisvertailussa tutkitaan 
vertaillen yhtä tai useampaa oikeusjärjestystä eri ajanjaksoina.54 Tässä tut-
kimuksessa on aineksia näistä molemmista ulottuvuuksista. Tarkasteltaessa 
kunnallisen itsehallinnon kehityspiirteitä kyseessä on pitkittäinen ulottuvuus, 
kun taas arvioitaessa kunnallisen itsehallinnon nykyistä tilaa, on kyseessä 
poikittainen ulottuvuus. 

Oikeusvertailevan tutkimuksen osalta on määriteltävä, onko tutkimus 
horisontaalista vertailua, vai vertikaalista eli laadullisesti eritasoisten oi-
keusjärjestysten välillä (esimerkiksi EY-oikeus – Suomi).55 Horisontaalinen 
vertailu koskee oikeusjärjestysten välistä vertailua eri oikeusjärjestysten kes-
ken, jotka ovat kuitenkin laadullisesti samalla tasolla56. Tutkimus luetaan 
horisontaalisen vertailun piiriin. Oikeusvertailussa on aina mukana myös 
lukumääräulottuvuus. Bilateraalisessa oikeusvertailussa vertailu tapahtuu 
kahden eri oikeusjärjestyksen kesken57. Multilateraalinen oikeusvertailussa 
vertailu tapahtuu kahta useamman oikeusjärjestyksen kesken. Tämä mer-
kitsee tiedon yleistettävyysasteen kohoamista, mutta ongelmana saattaa 
olla syvyystason heikkous.58 Tutkimus käsittää elementtejä neljän maan 
oikeusjärjestyksistä, ja on siten multilateraalinen.

Jotta vertailu olisi mielekästä, tulisi vertailun kohteilla olla ainakin jotain 
yhteisiä ominaisuuksia tai piirteitä, jotka muodostavat vertailun yhteisen 
nimittäjän. Tätä yhteistä piirrettä kutsutaan ’tertium comparationist’iksi. 
Se ei ole välttämätön vain kaikessa oikeusvertailussa, vaan yleensä kaikessa 
vertailevassa tutkimuksessa.59 Reitz huomauttaa, että vertailevassa tutki-
muksessa yhteinen nimittäjä tulee luontaisesti tutkimusprosessiin mukaan60. 
Yhteinen nimittäjä voi olla jokin yhteinen piirre tai yhteinen funktio, jonka 
avulla vertaaminen on mielekästä. Ollakseen vertailukelpoisia vertailtavilla 
oikeussäännöillä ei tarvitse olla sama oikeuspoliittinen päämäärä, vaan nämä 
päämäärät voivat vastakkaisia. Näiden päämäärien tiedostaminen on kuiten-

53 Husa 2013: 125 – 127, Husa 1998: 60 – 61, Bogdan 2003: 56.
54 Husa 2013: 130 – 131, Husa 1998: 62 – 63.
55 Bogdan 2003: 56, Husa 2013: 137, Husa 1998: 64 – 67. 
56 Husa 2013: 137.
57 Husa 1998: 64, Bogdan 2003: 56.
58 Husa 2013: 135.
59 Husa 2013: 186, Husa 1998: 80, Bogdan 2003: 57. 
60 Reitz 1998: 622.
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kin tärkeää selitettäessä miksi lainsäädäntö eroaa toisistaan.61 Tutkimukseni 
’tertium comparationist’ on rahoitusperiaate.

Teoreettisluonteiset metodologiset valinnat koskevat ongelmanasettelua. 
Funktionaalisessa vertailuasetelmassa verrattavien säännösten, instituutioiden 
tai oikeudellisten käytäntöjen tulee palvella samaa ongelmanratkaisutehtävää 
osana oikeusjärjestystä. Funktionaalisen vertailun ajatus perustuu siihen 
tosiseikkaan, että erilaiset säännökset ja käytännöt voivat erilaisissa oikeus-
järjestyksissä suorittaa samoja funktioita.62 Strukturaalisessa oikeusvertailussa 
löydettyjä rakenteellisia samankaltaisia elementtejä tai oikeudellisia instituu-
tioita tarkastellaan, jotta voitaisiin selittää millaisia – toisistaan poikkeavia 
tai yhteneviä – tehtäviä niillä on tarkastelluissa oikeusjärjestyksissä. Tällöin 
verrattavien instituutioiden funktiot ovat erilaisia, mutta instituutiot ovat 
samoja.63 Funktionaalis-rakenteelliseen oikeusvertailuun liittyy niin kutsut-
tu dynaaminen lähestymistapa, jonka mukaan tutkittaessa eri järjestelmien 
oikeuden samankaltaisuutta tai eroavuutta jossakin kysymyksessä tulisi ottaa 
huomioon runsaasti erityyppisiä lähteitä64. 

Vertailussa on otettava huomioon se mahdollisuus, että lakia ei aina 
sovelleta niin kuin se on kirjoitettu65. Esimerkiksi kunnalliselle itsehallinnolle 
on annettu Suomessa suuri painoarvo säätämällä siitä perustuslain tasolla, 
mutta uusia lakeja säädettäessä kunnallisen itsehallinnon periaate näyttää 
usein jäävän toisarvoiseksi, eikä sitä oteta huomioon perustuslain säännök-
seen (121 §) vaatimalla tavalla. Myös rahoitusperiaate on vakiintuneesti 
tunnustettu perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä, mutta näyttää 
siltä, että sitä ei oteta riittävästi huomioon lakeja säädettäessä.

Koska kyseessä on Pohjoismaiden oikeusjärjestyksiä koskeva vertailu, 
on tutkimus kulttuuripiirin sisäistä vertailua eikä kulttuuripiirien välistä 
vertailua66. Kulttuuripiirin sisäisessä vertailussa vertailu tapahtuu kahden tai 
useamman samaan oikeuskulttuuriin kuuluvan oikeusjärjestyksen kesken67. 
Pohjoismaiset oikeusjärjestykset luetaan useimmiten roomalais-germaani-

61 Bogdan 2003: 59, Bogdan 1996: 8. Vertailija usein huomaamattaan ajattelee, että 
vieraan lainsäätäjän tarkoitus on sama kuin kotimaisen lainsäätäjän. Tällöin vertailija 
arvioi ulkomaisen lainsäätäjän tarkoitusta väärin, eikä sen mukaan, mikä lainsäädännön 
tarkoitus oikeasti on. Bogdan 2003: 75.

62 Husa 1998: 70, 81.
63 Husa 2013: 146 – 147, Husa 1998: 81.
64 Husa 2013: 161.
65 Law on the Books and the Law in Action -ilmiö. Reitz 1998: 630, 631. Vertailija saattaa 

myös tietoisesti tai tiedostamattaan käsitellä vieraan oikeusjärjestyksen juridisia käsit-
teitä, instituutioita ja tulkintametodeja siten kuin ne käsitetään kuten hänen omassa 
oikeusjärjestyksessään. Bogdan 1996:4.

66 Husa 1998: 67. Myöskään uskonnolla ei ole merkitystä vertailuun, koska Pohjoismaiden 
väestöstä noin 90 prosenttia kuuluu kansalliseen luterilaiseen kirkkoon. Husa, Nuotio 
& Pihlajaniemi 2007: 23.

67 Husa 2013: 141. 
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seen oikeusperheeseen.68 Pohjoismaisilla oikeusjärjestyksillä on keskenään 
suuria yhtäläisyyksiä. Ne ovat praktisempia ja pragmaattisempia kuin sak-
salainen ja ranskalainen oikeus, koska niiltä puuttuvat laajat kodifikaatiot 
kuten Ranskan Code civil, eivätkä ne ole saaneet yhtä paljon vaikutteita 
romaanisesta oikeudesta. Pääsyy siihen, että roomalaisen oikeuden vaikutus 
pohjoismaiden oikeusjärjestyksiin jäi vähäisemmäksi, oli siinä, että poh-
joismaissa saatiin hyvin aikaisin omille traditioille perustuvat kodifikaatiot, 
kuten Mauno Eerikin pojan yleinen maanlaki 1300-luvun puolivälissä.69 
Pohjoismaissa ei myöskään ollut riittävästi oppineita juristeja, jotka olisivat 
pystyneet omaksumaan roomalaista oikeutta70. Lainvalmisteluasiakirjoilla 
on Pohjoismaissa huomattavasti suurempi asema kuin muissa roomalais-ger-
maanisissa oikeusjärjestyksissä, ja ne on kirjoitettu hyvin yksityiskohtaisesti. 
Lainvalmisteluasiakirjojen tarkoituksena on selittää lainsäätäjän tarkoitusta 
ja siten ohjata laintulkintaa tiettyyn suuntaan.71 Ruotsissa lainvalmistelu-
asiakirjoilla on vielä korostuneempi asema kuin Suomessa72, mikä täytyy 
ottaa vertailussa huomioon. 

Vertailun kohteeksi on valittu Pohjoismaat, koska ne ovat Euroopan 
neuvoston jäseniä, ja ne ovat ratifioineet Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan. Pohjoismailla on myös osittain pitkä yhteinen historia keske-
nään, ja sen myötä muodostunut samantyyppinen kunnallisen itsehallinnon 
perinne sekä laaja lakisääteisten tehtävien kenttä. Vertailusta saatava hyöty 
on siinä, että sen avulla saadaan tietoa siitä, miten palvelut on järjestetty 
vertailumaissa sekä mikä asema rahoitusperiaatteella näissä maissa on.

Tutkimukseni pääpaino on Suomen kunnallisen itsehallinnon ja ra-
hoitusperiaatteen arviointi. Oikeusvertaileva metodi on tässä tutkimuksessa 
ainoastaan apumetodi, jonka avulla on tarkoitus havainnollistaa ja konkreti-
soida rahoitusperiaatetta Pohjoismaissa, ja sen avulla saada vertailukohteita 
rahoitusperiaatteen aseman määrittelyyn Suomessa. Vertailevaa metodia 
käytetään pääasiassa rahoitusperiaatteen arvioinnissa. 

Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksessa on myös oikeuspoliittisen 
de lege ferenda – tutkimuksen piirteitä. Oikeuspolitiikka liittyy likeisesti 
yhteiskunnalliseen tavoitteenasetteluun, joka puolestaan perustuu pääasial-
lisesti lainsäädännön keinoin tapahtuvaan vaikuttamiseen. Oikeuspolitiikka 
voi käyttää apunaan kaikkien oikeustieteiden haarojen menetelmiä, mutta 
erityisen läheinen suhde sillä on oikeusvertailuun ja oikeussosiologiaan. 

68 Bogdan 2003: 81.
69 Bogdan 2003: 82.
70 Husa, Nuotio & Pihlajaniemi 2007: 19.
71 Husa, Nuotio & Pihlajaniemi 2007: 34.
72 Niemi–Kiesiläinen 2007: 92. Ruotsin korkein oikeus viittaa perusteluissaan lainval-

misteluasiakirjoihin, kun taas Suomessa näin ei juuri ole. Ihmisoikeusargumentteja 
molemmissa maissa käytetään samalla tavoin ja viittaaminen Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuimen päätöksiin on samanlaista. Emt. 107 – 108.
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Tyypillinen oikeuspolitiikan tutkimuskohde on lakien ja vaikutusten ja nii-
den synnyn selittäminen.73 Oikeuspolitiikkaa käytetään apuna selvitettäessä 
rahoitusperiaatteen rantautumista Suomen oikeusjärjestelmään sekä selvit-
tämään sen vaikutuksia kunnallisen itsehallinnon kannalta. Tutkimuksen 
johtopäätösluvussa esitetään myös oikeuspoliittisia näkemyksiä rahoitus-
periaatteen tulkinnan ja soveltamisen suhteen sekä näkökohtia Suomea 
koskevasta kuntauudistuksesta ja vertailuun pohjautuvia näkökohtia ter-
veyspalveluiden järjestämisen malleista.

Rahoitusperiaatteen historian selvittämiseksi sekä sen nykyisen sovel-
tamisen konkretisoimiseksi tutkimuksessa käytetään myös kvalitatiivista 
tutkimusmenetelmää, teemahaastattelua. Haastattelut ovat tarpeen, koska 
rahoitusperiaatteen historiasta ei ole juuri kirjoitettua tietoa, ja rahoituspe-
riaatteen nousu keskusteluun Suomessa on tapahtunut Kuntaliiton ja sisä-
asiainministeriön toimesta. Haastateltaviksi on valittu henkilöitä, joilla on 
pitkä, keskeinen asema ja kokemus rahoitusperiaatteen valmistelun vaiheista 
Euroopan neuvostossa sekä kuntien valtionosuusjärjestelmien valmistelusta 
sisäasiainministeriössä ja kuntien etujärjestöissä. Lisäksi haastateltavana on 
ollut Ruotsin kuntien etujärjestön (Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL) ekonomi, jonka tehtävänä on pitkään ollut rahoitusperiaatteen seu-
ranta Ruotsissa. 

5 SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 
OIKEUSJÄRJESTYKSESSÄ

Suomen oikeuden lähtökohtana on oikeuspositivistinen käsitys siitä, mitä 
oikeus ylipäätään on74. Oikeuspositivismin lähtökohta on se, että oikeus 
luodaan tietoisilla päätöksillä. Oikeutta on se, mitä yhteiskunnalliset normi-
auktoriteetit ovat käskeneet, säätäneet, määränneet, päättäneet, suvainneet tai 
harjoittaneet. Parlamentti säätää yleisiä lakeja ja tuomioistuimet ratkaisevat 
tapauksia, luovat prejudikaattinormeja ja tapauskohtaisia yksittäisnormeja.75 
Oikeustieteen tehtävä on vakiintuneen määritelmän mukaan tulkinta ja 
systematisointi. Oikeustiede ei säädä (kuten lainsäätäjä); se ei myöskään 
ratkaise (kuten tuomari). Oikeustiede tulkitsee ja systematisoi nämä kaksi 
toimintaa. Oikeusjärjestelmän perustana on kunkin oikeuden alueen yleiset 
opit, jotka muodostuvat lähinnä peruskäsitteistä ja periaatteista.76 Yksittäisen 

73 Husa & Pohjolainen 2002: 35.
74 Siltala 2001: 103.
75 Hirvonen 2012: 178. 
76 Tolonen 2003: 133.
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oikeudenalan yleisten oppien muotoilu, jota oikeudellinen tutkimus tuottaa, 
on osa oikeudellisen aineiston systematisointia. Yleiset opit ovat yksittäisen 
oikeudenalan koossapitävä elementti. Niillä on merkitystä oikeusjärjestyksen 
eri lohkojen ajatuksellisessa hallinnassa. Yleisten oppien alue voidaan jakaa 
neljään lohkoon: 1. oikeussystemaattiset ja oikeudenalakohtaiset peruskä-
sitteet, 2. oikeusperiaatteet, 3. oikeudelliset teoriat ja 4. oikeusinstituutiot.77

Yleisten oppien suhde kirjoitettuun sääntelyinformaatioon ei ole suo-
raviivainen vaan liikkuu usealla eri tasolla tai ulottuvuudella yhtä aikaa. 
Yleiset opit ovat erityisen merkityksellisiä, kun oikeussäännöksiä tulkitaan 
ja näiden keskinäissuhteille annetaan merkitystä. Niiden avulla voidaan 
antaa lainopillisesti täsmällisempää normatiivista sisältöä tulkinnanvarai-
selle sääntelyinformaatiolle ja rakenteistaa sitä.78 Yleiset opit eivät edusta 
vain oikeustieteellisistä tutkimuksista ja oppikirjoista luettavaa diskursii-
vista tietoa. Ne ovat sisäistyneet osaksi sitä praktista tietoa, jota oikeuden 
pintatason puheenvuoroissa hyödynnetään ja johon esimerkiksi tuomari 
tukeutuu oikeusjuttuja ratkaistessaan.79

Oikeuskulttuurin käsitteelliset ja normatiiviset ainekset yhdistyvät eri 
oikeudenalojen yleisissä opeissa. Yleisten oppien avulla oikeudenalat saavat 
identiteettinsä: omia yleisiä oppeja voidaan oikeusjärjestyksen kehityksessä 
pitää merkkinä uuden oikeudenalan itsenäistymisessä.80 Jonkin oikeuden-
alan yleiset opit muodostuvat yhtäältä sille ominaisista oikeuskäsitteistä ja 
toisaalta sen yleisistä oikeusperiaatteista. Yleisiin oppeihin kuuluvia oikeus-
käsitteitä ovat esimerkiksi hallinto-oikeudessa hallintotoimi, virkakäsky ja 
oikeusvoima sekä valtiosääntöoikeudessa perusoikeus tai muodollinen ja 
aineellinen laki. Oikeuskäsitteillä on keskeinen asema symbolisessa vallan-
käytössä, jota oikeudellinen kenttä harjoittaa luomalla ja vakiinnuttamalla 
tietyn tavan hahmottaa sosiaalista maailmaa.81 Oikeuskäsitteet määrittelevät 
ja paikantavat oikeudellisia ongelmia. Lisäksi ne vaikuttavat normatiivisesti 
jo rajoittaessaan mahdollisia tapoja asettaa oikeudellisia kysymyksiä samoin 
kuin normikontekstia.82

Yleisten oppien avulla oikeusjärjestys saa systemaattisuutensa, joka 
puolestaan on edellytys lainkäytön ennustettavuudelle ja oikeusyhteisön 
jäsenten muodolliselle oikeusturvalle. Oikeusjärjestyksen systemaattisuu-
della tarkoitetaan yhtäältä sen konsistenssia ja toisaalta sen koherenssia. 
Konsistenssi viittaa loogiseen ristiriidattomuuteen oikeusjärjestykseen kuu-
luvien yksittäisten normien välillä. Sellaiset ristiriitojen ratkaisustandardit 

77 Jyränki & Husa 2012: 74.
78 Husa 2007: 188.
79 Tuori 2000: 191.
80 Tuori 2000: 187 – 188.
81 Tuori 2000: 192.
82 Tuori 2000: 195.
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kuin lex superior, lex posterior ja lex specialis tähtäävät juuri oikeusjärjestyksen 
konsistenssin takaamiseen. Koherenssi ei sen sijaan viittaa pelkästään loogiseen 
ristiriidattomuuteen, vaan pikemminkin oikeusjärjestyksen sisällölliseen joh-
donmukaisuuteen. Koherenssin arvioinnissa painottuvat oikeusjärjestyksen 
sisällölliset yhteydet yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin, moraalinormeihin 
ja eettisiin arvoihin.83 

Voimassa oleva oikeus on ensisijaisesti säädännäistä oikeutta eli lainsää-
täjän tietoisiin päätöksiin perustuvaa ja siksi muutettavissa olevaa oikeutta.84 
Oikeuslähteillä viitataan siihen oikeudelliseen ainekseen, jonka nojalla voi-
daan muodostaa kuva voimassa olevasta oikeudesta yleisesti tai esimerkiksi 
tietyssä ratkaisutilanteessa. Oikeuslähteet luokitellaan vahvasti velvoitta-
viin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin.85 Velvoittavia oi-
keuslähteitä ovat lainsäädäntö, kansainväliset sopimukset ja yleiset (julkis)
oikeudelliset periaatteet. Julkisoikeudelliset periaatteet viittaavat erityisesti 
sellaisiin yleisiin oikeudellisiin periaatteisiin, jotka esimerkiksi rajoittavat 
harkintavaltaa hallinnossa tai ohjaavat ylimpien valtioelinten välisiä keski-
näissuhteita perustuslain salliman tulkinnanvaran puitteissa. Velvoittavat 
oikeuslähteet ovat luonteeltaan oikeudellisesti sitovia.86 Heikosti velvoitta-
via ovat oikeuskäytäntö ja lain esityöt. Sallittujen oikeuslähteiden ryhmään 
on luettu muun muassa oikeuskirjallisuus. Luokittelussa lähdetään siitä, 
että vahvasti velvoittavat oikeuslähteet on ratkaisutilanteessa aina otettava 
huomioon ja ratkaisun tulee vastata näitä oikeuslähteitä. Yleensä ratkaisun 
tulee vastata myös heikosti velvoittavia oikeuslähteitä.87 

Oikeusnormi on oikeusjärjestykseen kuuluva sääntö tai periaate, joka 
oikeuttaa ja velvoittaa yksittäisten oikeussubjektien ja viranomaisten käyttäy-
tymistä ja toimintaa88. Oikeusnormien erottelua sääntöihin ja periaatteisiin 
on pidetty merkittävänä siksi, että mainitut normityypit ohjaavat eri tavoin 
sekä kansalaisten toimintaa että varsinkin tuomioistuinten ratkaisutoimin-
taa89. Oikeussääntöihin pätee joko/tai logiikka eli oikeussubjekti joko toimii 
tai ei toimi niiden mukaan ja tuomioistuin joko soveltaa tai ei sovella niitä 

83 Tuori 2000: 187 – 188. Tarkemmin normihierarkiasta soveltamistilanteissa ks. esim. 
Jyränki & Husa 2012: 93 – 94.

84 Siltala 2001: 103.
85 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006: 21. 
86 Husa & Pohjolainen 2002: 15.
87 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006: 21. 
88 Hirvonen 2012: 58. Oikeusnormi asettaa kriteerit, jolla käyttäytymistä arvioidaan oikeu-

dellisesti. Se on normatiivinen mittapuu, johon ajassa ja tilassa toteutuvaa käyttäytymistä 
verrataan. Näin pitäminen ja oleminen kohtaavat normiin perustuvan oikeudellisen 
arvoarvostelman teossa. Normin mukaista käyttäytymistä arvostetaan positiivisena. 
Norminvastaiseen käyttäytymiseen kohdistuu taasen negatiivinen arvostelma. Oikeus-
normi on siis kriittinen mittapuu. Hirvonen 2012: 59.

89 Tolonen 2003: 43.
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konkreettisessa tapauksessa90. Niiden voimassaolo kohdistuu tiettyyn sovel-
tamisalaan, jonka piirissä sääntö on ehdoton. Sääntöjen tulkinnassa keskeistä 
on niiden soveltamisalan tulkinta: jos sääntö soveltuu tiettyyn tilanteeseen, 
se määrää jutun lopputuloksen, ei punninta.91 Oikeudellisessa ratkaisu-
toiminnassa oikeusperiaatteet toimivat oikeussääntöjen apuna, jolloin ne 
sisällöllisesti ohjaavat sääntöjen tulkintaa tai täydentävät sääntöjä. Ratkaisu 
voidaan myös perustaa yksinomaan oikeusperiaatteisiin, etenkin silloin kun 
lainsäädännössä on aukko. Ne voivat myös toimia kohtuullistajina, kun 
säännönmukainen ratkaisu johtaisi kohtuuttomaan oikeusseuraamukseen. 
Niitä on mahdollista käyttää oikeussääntöjen kriittisen arvioinnin mitta-
puuna ja ne voivat rajoittaa lainsäätäjän harkintavaltaa.92 Oikeusperiaatteen 
ovat sääntöjä yleisempiä suuntaviivoja tai toimintaohjeita, joita voidaan 
noudattaa tai soveltaa enemmän tai vähemmän. Oikeusperiaatteille on 
myös ominaista painoulottuvuus; periaatteilla on erilaisia painoarvoja. Kun 
samaan tapaukseen soveltuu useampi kilpaileva tai erisuuntainen periaate, 
on periaatteita punnittava tapauskohtaisesti keskenään.93

Tähden mukaan voidaan katsoa, että periaatteet taikka ainakin valta tai 
velvollisuus soveltaa niitä perustuu asianomaisiin säännöksiin ja sen mukaan 
voidaan tietyin varauksin todeta, että säännökset synnyttävät periaatteita. 
Edelleen Tähden mukaan säädettyjä periaatteita koskevat maininnat ovat 
vähintään prima facie – argumentti siitä, että periaatteet kuuluvat oikeus-
järjestykseemme.94 Tolosen mukaan sääntöjen ja periaatteiden ero ei kuiten-
kaan ole ehdoton. Erottelu ei tarkoita ehdotonta luokittelua yksiselitteisiin 
ja harkinnanvaraisiin normeihin. Tolosen mukaan periaatteita tarvitaan 
käyttäytymistä ohjaavina standardeina, oikeudenmukaisuutta luovina mak-
siimeina sekä esitysteknisinä peukalosääntöinä.95

Oikeussystematiikka on oikeusperiaatteiden kasvualusta: oikeusperiaat-
teet ovat etupäässä oikeudenalakohtaisia. Toisaalta on myös olemassa tärkeitä 
koko oikeusjärjestelmää koskevia periaatteita, kuten yhdenvertaisuuden pe-
riaate, joka voi tulla sovellettavaksi kaikilla oikeuden aloilla: perustuslain pe-
rusoikeudet koskevat koko oikeusjärjestelmää yleisesti. Julkisoikeudelle ovat 
tunnusomaisia tietyt periaatteet, kuten tarkoitussidonnaisuuden periaate. 
Yhtäältä jokaisella oikeudenalalla on sille ominaiset periaatteensa, toisaalta 
jokainen oikeudenala perustuu tietyille periaatteille, jotka luovat tärkeällä 
tavalla koko oikeudenalan identiteetin.96 Tuorin mukaan oikeudenalan it-
senäistymisen edellytyksenä ovat sille ominaiset yleiset opit oikeuskäsittei-

90 Hirvonen 2012: 73.
91 Scheinin 2012: 133 – 134.
92 Hirvonen 2012: 73.
93 Hirvonen 2012: 73.
94 Tähti 1995: 154.
95 Tolonen 2003: 44, 49.
96 Tolonen 2003: 39 – 40.
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neen ja periaatteineen97. Oikeusperiaatteiden tunnusmerkistöihin kuuluvat 
säätämättömyys, yhteys arvoihin, luonnonoikeudellisuus, ylipositiivisuus, 
universaalisuus, yleisyysaste, voimassaolotapa, painoulottuvuus ja niiden op-
timointikäskyluonne98. Tähden mukaan on huomattava, että tunnusmerkit 
eivät välttämättä sulje toisiaan pois, eikä toisaalta voida olettaa, että kaikki 
luetellut kriteerit täyttyisivät jokaisen periaatteen kohdalla. Esitetyt tunnus-
merkit ovat esimerkinomaisia, ja listaa voisi huomattavasti vielä jatkaa.99 

Se, mitä termillä ”periaate” halutaan tarkoittaa, on luonteeltaan mää-
ritelmällinen kysymys. Husan mukaan oikeusperiaatteet, yleisten oppien 
keskeisenä ainesosana, ovat erityisesti oikeudenalojen taustalla olevia tai nii-
hin sisäänrakentuneita keskeisiä arvoja ja tavoitteita, jotka ovat luonteeltaan 
normatiivisia100. Juridisessa kielenkäytössä tavataan lukuisissa yhteyksissä 
ilmaisu yleinen oikeusperiaate. Ennen kuin voidaan puhua yleisten oikeus-
periaatteiden ratkaisufunktiosta, on Makkosen mukaan oltava selvillä siitä, 
mitä tällaisilla periaatteilla tarkoitetaan. Ilmaisuun yleinen oikeusperiaate 
sisältyy hänen mukaansa olettamus, jonka mukaan on olemassa erilaisia 
oikeusperiaatteita, yleisiä ja vähemmän yleisiä. Toiset ovat perustavanlaa-
tuisia periaatteita, joiden varassa koko oikeusjärjestyksen ajatellaan toimi-
van ja toiset ovat näistä perusperiaatteista johdettuja ja niiden alapuolella. 
Makkosen mukaan on ilmeistä, että oikeusjärjestyksen kantavien periaattei-
den tulee näkyä asianomaisessa lainsäädännössä tai tavanomaisessa oikeu-
dessa101. Samaan lopputulokseen on päätynyt Hirvonen, hänen mukaansa 
oikeussäännöt ja periaatteet ovat osa voimassaolevaa oikeutta, kun ne ovat 
kirjattuina lainsäädäntöön tai tuomioistuinten ratkaisuihin102.

Voimassa olevassa oikeudessamme on lukuisia säännöksiä ja valtioso-
pimusten määräyksiä, joissa eri tavoin edellytetään tai sallitaan periaatteiksi 
kutsuttavien entiteettien soveltaminen taikka jossa on ainakin varauduttu 
periaatteiden olemassaoloon103. Suomea velvoittavat kansainvälisoikeudelliset 
sopimukset muodostavat osan Suomessa voimassa olevaa oikeutta (”lakia”), 
jos ne on asianmukaisesti saatettu Suomessa voimaan. Yleensä sopimusten 
määräykset saatetaan voimaan joko sitä tarkoittavalla voimaansaattamislailla 
tai tasavallan presidentin asetuksella.104 Esimerkiksi Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirja on ratifioitu ja saatettu voimaan Suomessa lain-
säädäntötoimin. 

97 Tuori 2002b: 156, Tuori 2000: 196.
98 Tähti 1995: 144.
99 Tähti 1995: 145.
100 Husa 2007: 189.
101 Makkonen 1981: 178 – 179.
102 Hirvonen 2012: 75.
103 Tähti 1995: 153 – 154.
104 Laakso – Suviranta – Tarukannel 2006: 24.
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Valtiosääntöoikeuden keskeisiin oppirakennelmiin kuuluu oppi oikeus-
sääntöjen hierarkiasta: oikeussäännöt asetetaan niiden keskinäistä arvojär-
jestystä kuvastavalle portaikolle. Perustuslaki saa siinä sijoittelussa korkean 
aseman.105 Suomen oikeusjärjestyksen rakenne voidaan kuvata – erityisesti 
julkisoikeuden näkökulmasta – kolmen tason avulla. Ylimmällä tasolla 
ovat kansainväliset sopimukset, jotka rajoittavat maan suvereniteettia eli 
ovat kansallisen lainsäädännön yläpuolella. Toisella tasolla on valtiosääntö, 
eli perustuslait ja muut valtiosääntönormit. Kolmannella tasolla ovat muut 
lait ja asetukset.106 

Heinonen on analysoinut tilannetta perusoikeusnormien kautta ja pääty-
nyt johtopäätökseen, jonka mukaan jos puhtaasti kansallinen normi on 
ristiriidassa perusoikeussäännöksen kanssa, tulkitaan kansallista normia 
suhteessa perustuslakiin ja tulkinnallisesti yhteen sovittamattoman risti-
riidan tapauksessa sovelletaan perustuslain etusijaa (perustuslain 106 § 
ja 107 §). Jos kansallinen normi on ristiriidassa EU-oikeuden normin 
kanssa eikä tapauksessa ole perusoikeusliityntää, tulkitaan kansallista 
normia suhteessa EU-oikeuteen. Jos ristiriitaa ei voida poistaa tulkinnal-
la, noudatetaan EU-oikeuden etusijaa. Jos tapaukseen taas tulee sovel-
lettavaksi sekä EU-oikeus että kansalliset perusoikeudet, pyritään ensin 
antamaan EU-säädökselle kaikkien perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden 
kanssa yhteensopiva tulkinta, mukaan lukien myös EU-oikeudesta joh-
tuvat perusoikeudet. Vasta jos tämä ei ole mahdollista, annetaan viime 
sijassa etusija kansallisille perusoikeuksille (myös perustuslain 106 § 
ja 107 §). Kun kansallisia perusoikeussäännöksiä on tulkittava ihmis-
oikeusvelvoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla, tämä pitää samalla 
sisällään myös ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen.107

6 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti tutkimuksen kannalta olennaisia käsitteitä, 
joita ovat kunnallinen itsehallinto, rahoitusperiaate sekä terveyspalvelut.

105 Jyränki & Husa 2012: 88.
106 Husa & Pohjolainen 2002: 21. Heinosen mukaan oikeuslähdeoppia koskevassa keskuste-

lussa on toistaiseksi käsitelty vähemmän sitä, miten kotimaisten valtiosääntöuudistusten 
mukanaan tuoma kansallisten perusoikeuksien vahvistuminen vaikuttaa tapaamme 
hahmottaa oikeuslähdeoppia. Heinonen 2012a: 184.

107 Heinonen 2012b: 235.
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6.1 Kunnallinen itsehallinto

Kunnallinen itsehallinto on eräs itsehallinnollisen hallintotoiminnan haara108. 
Kunnallinen itsehallinto on kehittyneiden demokraattisten kansakuntien 
tapa järjestää paikallisten asioiden hoito. Vaikka itsehallinnon muodot eri 
maissa vaihtelevat, ydinajatus on kaikkialla sama: päätösvaltaa käyttävät 
yhteisön asukkaat valitsemalla valtuuston ja joskus myös toimeenpanevia 
viranomaisia, esimerkiksi pormestarin.109

Ajatus kunnallisesta itsehallinnosta on Euroopassa laajasti hyväksytty, ja 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan110 on ratifioinut ja saattanut 
voimaan 47 maata, Suomi mukaan lukien111. Peruskirjan tarkoituksena on 
velvoittaa peruskirjan osapuolet takaamaan paikallisviranomaisille poliittisen, 
hallinnollisen ja taloudellisen itsenäisyyden perussäännöt112. Peruskirjan 2 
artiklassa säädetään paikallisen itsehallinnon perustuslaillisesta ja lainsää-
dännöllisestä perustasta. Artiklan mukaan paikallisen itsehallinnon periaate 
tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä ja mahdollisuuksien mukaan, 
perustuslaissa. Periaatteen tulisi olla suojattu kirjoitetussa lainsäädännössä, 
ja koska periaatteen katsotaan olevan tärkeä, siitä tulisi olla säännös perus-
tuslaissa. Tämän ei kuitenkaan katsota aina olevan mahdollista.113

Peruskirjan 3 artiklassa on määritelty paikallisen itsehallinnon käsite114. 
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. 
”Omalla vastuullaan” painottaa sitä, että paikallisviranomaisia ei tule rajoit-
taa toimimaan pelkästään valtion agentteina. Peruskirjan tarkoituksena on, 
että paikallisviranomaisilla tulisi olla laaja tehtäväpiiri, jota voidaan hoitaa 
paikallisella tasolla.115 Edelleen 3 artiklan mukaan tätä (itsehallinto-) oikeutta 
käyttävät valtuustot tai kokoukset, joiden jäsenet on valittu salaisessa ää-
nestyksessä vapailla välittömillä vaaleilla, yhtäläisen ja yleisen äänioikeuden 
periaatteen mukaisesti, ja joilla voi olla niille vastuussa olevia toimeenpa-
nevia elimiä. Tämä määräys ei millään tavoin vaikuta kansalaiskokousten 
tai kansanäänestysten järjestämiseen tai muunlaiseen kansalaisten suoraan 

108 Merikoski 1970: 181 – 182. Merikosken mukaan itsehallinto voidaan määritellä seuraa-
vasti: itsehallinto oikeudellisessa mielessä tarkoittaa valtion alaiselleen yhdyskunnalle tai 
korporaatiolle suomaa oikeutta omien elintensä avulla hoitaa sellaisia omia asioitaan, 
joiden hoitamista valtio ei ole toisella tavoin järjestänyt. Merikoski 1970: 182.

109 Harjula & Prättälä 2007: 3, Harjula & Prättälä 2012: 3.
110 European Charter of Local Self-Government CETS No.: 122, SopS 65 – 66/1991.
111 Suomi on ratifioinut ja saattanut peruskirjan voimaan 1.10.1991.
112 European Charter of Local Self-Government, Summary of the treaty.
113 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, article 2.
114 Ryynäsen mukaan kyseessä on onnistunut määritelmä kunnallisen itsehallinnon sisäl-

löstä. Ryynänen 2004b: 42.
115 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, article 3, paragraph 1. 
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osallistumiseen, milloin se on lainsäädännössä sallittu. Säännös painottaa 
paikallisten viranomaisten demokraattisesti valitun elimen merkitystä asi-
oiden hoidossa. Näillä voi myös olla niille vastuussa olevia toimeenpanevia 
elimiä.116 Demokraattisesti valittu valtuusto on kunnallisen itsehallinnon 
kivijalka. Juuri valtuustolla on ylin päätösvalta paikallisella tasolla, ja siten 
myös valta päättää hallinnostaan ja taloudestaan. 

Paikallisen itsehallinnon peruskirja on ratifioitu ja saatettu voimaan 
kaikissa Pohjoismaissa (voimaan Suomi 1.10.1991, Ruotsi 1.12.1989, Norja 
1.9.1989, Tanska 1.9.1988). Luvussa II tarkastellaan lähemmin sitä, miten 
itsehallinnosta Pohjoismaissa on säädetty.

6.2 Rahoitusperiaate

Tässä vaiheessa todetaan lyhyesti rahoitusperiaatteen keskeinen säädös-
pohja Suomessa, tarkemmin periaatteen sisältöä tarkastellaan luvussa III. 
Rahoitusperiaate todetaan Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
9(2) artiklassa. Artiklan mukaan paikallisviranomaisten taloudellisten voi-
mavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on 
annettu perustuslaissa ja muussa laissa. Peruskirjan selitysosan mukaan 
kyseinen periaate tarkoittaa sitä, että paikallisilla viranomaisille tulee olla 
käytössään riittävät taloudelliset voimavarat tehtäviinsä. Tämä on erityisen 
tärkeää silloin, kun tehtävät on määrätty niille.117 

Suomessa rahoitusperiaate on nostettu esiin perusoikeusuudistuksen 
lainvalmistelun yhteydessä vuonna 1993, jolloin todettiin, että kunnille 
perusoikeusuudistuksesta mahdollisesti aiheutuvista uusista tehtävistä ja 
velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtäviä säädettäessä on myös huolehdit-
tava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään.118 
Perustuslakivaliokunta vahvisti kyseisen periaatteen119, joka on rahoitusperi-
aate. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtio ei tehtäviä kunnille antaessaan 
kokonaan vapaudu perusoikeuksien toteuttamisen vastuusta, vaan valtiolle 
jää rahoitusvastuu120. Rahoitusperiaate kuvaa valtion ja kuntien välistä kus-
tannustenjakoa, ja käytännössä sitä toteutetaan valtionosuuslainsäädännöllä.

116 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, article 3, paragraph 2.
117 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, Art. 9 Paragraph 2.
118 HE 309/1993 s. 26.
119 PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp s. 3. Mietinnön mukaan valtio ei voi vapautua 

jonkin oikeuden toteuttamisvastuustaan pelkästään siirtämällä lailla tätä tarkoittavia 
tehtäviä kunnille. Perusoikeussäännökset eivät siten itsessään voi määrittää sitä, miten 
kustannustenjako valtion ja kuntien välillä toteutetaan. PeVM 25/1994 – HE 309/1993 
vp s 3. Samoin HE 309/1993 vp s. 26.

120 Tuori 2002a: 37.
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6.3 Terveyspalvelut

Terveyspalvelut ovat niitä palveluita, joita lainsäätäjä on lailla säätänyt kun-
tien tehtäväksi. Terveyspalvelut luetaan kuntien hyvinvointipalveluihin ja 
ne kattavat kuntalaisten terveydenhuoltoon liittyviä palveluita. Suomessa 
tapahtuneen perusoikeusuudistuksen myötä terveydenhuollon palvelut 
tulivat jokaiselle kuuluviksi perusoikeuksiksi (PeL 19 § 1 ja 3 mom.).

Terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Pohjoismaissa perinteisesti ol-
lut kunnilla, ja on edelleen. Poikkeuksena tähän on Norjassa vuonna 2002 
toteutettu terveydenhuollon reformi, jossa erikoissairaanhoito siirrettiin 
maakunnilta valtion järjestämisvastuun piiriin121. Reformissa vastuu perus-
terveydenhuollosta säilyi kunnilla. Suomessa ja Ruotsissa sekä perustervey-
denhuolto että erikoissairaanhoito ovat kuntasektorin järjestämisvastuulla122. 
Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on määritelty samaan tapaan 
kaikissa Pohjoismaissa. Perusterveydenhuolto on yleislääkärien antamaa 
hoitoa ja erikoissairaanhoito on perusterveydenhuoltoa vaativampaa, eri-
koislääkäreiden antamaan hoitoa. Perusterveydenhuoltoa annetaan terve-
yskeskuksissa ja erikoissairaanhoitoa suuremmissa yksiköissä, sairaaloissa.123 

Terveyspalveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010), kan-
santerveyslaissa (66/1972, KTL) ja erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989, 
ESHL). Terveydenhuollon palveluja ja potilaan asemaa on säännelty myös 
erityislaeilla, kuten esimerkiksi mielenterveyslailla (1116/90), tartuntatau-
tilailla (583/86) sekä lailla potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslailla 
(785/92). Erityislainsäädännöllä on pyritty takaamaan potilaiden itsemää-
räämisoikeus sekä rajoittamaan ja sääntelemään entistä täsmällisemmin 
tahdosta riippumattomia toimenpiteitä.124

Ruotsissa terveyden- ja sairaanhoidon peruslaki on terveyden- ja sairaan-
hoitolaki (Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), jossa säädetään sekä 
perusterveydenhuollosta että erikoissairaanhoidosta125. Terveydenhuollon 
palveluista säädetään lisäksi useissa erityislaeissa, kuten esimerkiksi laissa 
tiettyjen vammaisten tuesta ja palveluista (Lagen om stöd och service till 

121 Ot.prp. nr. 66 (2000 – 2001) s. 7, 19, Bernt, Overå & Hove 2005: 656, Befring 2007: 
122 – 123. 

122 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 5.3 §, 6 §, Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) 3 § ja 18 §.

123 KTL 1 § ja 15 §, ESHL 1 §, ja 12 §, HSL 5 §, Sahlin 2006: 164, 167 – 169, Bernt, 
Overå & Hove 2005: 656 – 657, Kjønstad 2004: 220, Kjønstad 2005: 6, Kjønstad 
2007: 159 – 160, 179, 182. 

124 Tuori 2004: 97.
125 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Ruotsin terveydenhuollon reformin aikana 

vuonna 1982 säädettiin nykyään voimassa oleva terveyden- ja sairaanhoitolaki. Toiveena 
oli osaltaan lähentää säädöksin ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa, ja 
osaltaan voimakkaasti vähentää valtion kuntia ja maakuntia koskevaa yksityiskohtaista 
ohjausta. Nykyinen laki astui voimaan vuoden 1983 alusta. Sahlin 2006: 16.
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vissa funktionshindrade, 1993:387, LLS) sekä laissa psykiatrisesta pakko-
hoidosta (Lagen om psykiatrisk tvångsvård, 1991:1128, LPT). Terveyden- ja 
sairaanhoitolain mukaan terveyden- ja sairaanhoito on maakuntien (land-
sting) vastuulla126. 

Norjassa terveyspalveluista säädetään kuntien terveyspalvelulais-
sa (kommunehelsetjensteloven127), jossa on säännökset perusterveyden-
huollosta. Erikoissairaanhoitoa koskeva laki on erikoissairaanhoitolaki 
(spesialisthelse tjenesteloven)128. Kunnat järjestävät perusterveydenhuollon 
palvelut. Vuodesta 2002 erikoissairaanhoidosta on vastannut valtio alu-
eellisten terveydenhuoltoyhtiöiden (regionale helseforetakene) kautta129. 
Terveydenhuoltoyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö130. Ennen erikoissai-
raanhoidon reformia erikoissairaanhoidon tehtävät kuuluivat maakunnil-
le (fylkeskommunene). Terveydenhuoltoyhtiöiden toimintaa ohjaa laki 
terveydenhuoltoyhtiöistä131. Terveyspalveluista säädetään lisäksi useissa 
erityislaeissa, kuten esimerkiksi potilaslaissa132, tartuntatautilaissa133 sekä 
laissa psykiatrisesta hoidosta134. Kansanterveyslaki (folkehelselov) tuli voi-
maan 1.1.2012, jossa säädetään maakuntien ja Oslon kaupungin vastuista 
kansanterveystyössä135. Kansanterveyslaki korvaa osittain kuntien terveys-
palvelulain ja lain maakuntien tehtävistä kansanterveystyössä136.

Tanskassa kunnallisreformin yhteydessä vuonna 2007 lakkautettiin 14 
maakuntaa, jotka olivat siihen asti vastanneet terveydenhuollon palveluiden 
järjestämisestä ja niiden tilalle perustettiin aluehallinto137. Tanska on jaettu 
5 alueeseen, jotka vastaavat terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä 
kansalaisille138. 

126 HSL 3 §.
127 Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene ( kommunehelsetjen-

steloven).
128 Lov 2 juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven)
129 Befring 2007: 122.
130 Ot.prp. nr. 66 s. 60. Reformissa erikoissairaanhoito organisoitiin yhtiömuotoon, ja 

terveydenhuoltoyhtiöllä on hallitus (styre) ja tulosvastuullinen johtaja. Ot.prp. nr. 66 
s. 60

131 Lov 15 juni 2001 nr. 93 om helseforetak mm. (helseforetaksloven)
132 Patientrettighetsloven 1999 nr. 62.
133 Smittevernloven, 1994 nr. 55.
134 Psykisk helsevernloven, 1999 nr. 62. 
135 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Lov 2011 29, § 34.
136 Info: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/folkehelsearbeid.

html?id=673728
137 Jonasen 2006: 55.
138 Jonasen 2006: 57.
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7 KUNNALLISHALLINTOA 
KOSKEVAT KESKEISET 

LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET 
2000-LUVULLA

Suomessa on tapahtunut suuria lainsäädännöllisiä uudistuksia kunnalliseen 
itsehallintoon ja kuntarakenteeseen liittyen tällä vuosituhannella. Näitä ovat 
vuonna 2000 voimaan saatettu uusi Suomen perustuslaki sekä vuonna 2007 
voimaan astunut laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Perustuslain 
säätäminen vahvisti kunnallisen itsehallinnon perustuslaillista asemaa, kun 
taas kunta- ja palvelurakenneuudistuslain tarkoituksena oli muuttaa kun-
ta- ja palvelurakenteita perusteellisesti. Vuonna 2013 voimaan astuneella 
kuntarakennelailla (tai kuntajakolailla) pyritään jatkamaan uudistusten 
ketjua. Seuraavassa tarkastellaan mainittuja uudistuksia siltä osin kun ne 
ovat tutkimuksen kannalta merkityksellisiä. Perustuslakimuutosta kuitenkin 
tarkastellaan kunnallista itsehallintoa koskevassa II luvussa.

7.1 Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Hallitus käynnisti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valtioneuvoston 
selonteossa keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämis-
tarpeista (VNS 2/2005 vp). Uudistuksen tavoitteena oli selonteon mukaan 
turvata kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuus, sekä turvata niiden 
kestävä, tehokas ja taloudellinen toteuttamistapa. Toiseksi kuntien vastuulla 
olevien palvelujen järjestämiselle on saatava alueelliset erityispiirteet huomi-
oon ottaen riittävä väestöpohja. Selonteon mukaan kuntien yhdistyminen 
on yksi tärkeä keino kuntarakenteen toimivuuden tehostumisessa, koska 
nykyistä vahvempien kuntien perustaminen edesauttaisi myös kuntien 
yhteistyön onnistumista sekä parantaisi kunnallisen itsehallinnon toteutu-
misedellytyksiä.139 Sisäasiainministeriö asetti 11.5.2005 kunta- ja palvelu-
rakennehankkeen, jonka toimikausi oli 11.5.2005 – 31.5.2006140, mutta 
jota jatkettiin 30.9.2006 saakka141. Hankkeen tavoitteena oli, että sen myötä 
kuntien vastuulla olevat palvelut saisivat riittävän vahvan rakenteellisen ja 
taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi 

139 VNS 2/2005 vp s. 50 – 51.
140 SM043:00/2005 s. 1
141 SM072:00/2006 s. 1 
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tulevaisuudessa siten, että palveluiden laatu ja vaikuttavuus, saavutettavuus 
ja tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen otetaan huomioon.142

Hanke käynnistettiin kolmen muutosmallin esittämisellä143. Aluevaiheen 
tavoitteena oli saada aikaan koko Manner-Suomessa laaja, avoin ja syste-
maattinen pohdinta ja käsittely kuntalaisten palveluista, tulevaisuuden 
haasteista, muutosten tarpeellisuudesta ja näkemys niistä toimenpiteistä, 
joilla näihin muutoksiin voidaan päästä.144 Esitetyt mallit olivat peruskun-
tamalli, piirimalli ja aluekuntamalli145. 

Peruskuntamalli muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnal-
lisesta kokonaisuudesta. Tavoite oli vähintään 20 000 – 30 000 asuk-
kaan kuntien muodostaminen. Kunnilla on sekä rahoitusvastuu että 
palvelujen järjestämisvastuu. Niissä tapauksissa, joissa kunnilla ei vielä 
ole edellytyksiä uuden kunnan muodostamiseen, tulee kuntien siirty-
mävaiheessa siirtää vastuu peruspalvelujen järjestämisestä peruspalvelu-
piirille. Peruspalvelupiiri muodostetaan kuntien yhteisellä sopimuksella 
siten, että sen väestömäärä on vähintään 20 000 – 30 000 asukasta. 
Jos kuntien yhdistymiseen tai peruspalvelupiirien muodostumiseen ei 
päästä kuntien itsensä toimesta, voi valtioneuvosto päättää tarvittavista 
toimista. Erikoissairaanhoidon vaativammat palvelut ja sosiaalitoimen 
erityispalvelut, jotka edellyttävät laajempaa väestöpohjaa, kunnat tai 
palvelupiirit tilaavat sairaanhoitopiireiltä tai muilta palvelujen tuottajilta 
kilpailuttamismahdollisuudet hyödyntäen. Sairaanhoitopiirien määrää 
vähennetään ja erityisen vaativa hoito keskitetään miljoonapiireihin.146

Piirimallissa sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaan-
hoito oli tarkoitus integroida samaan organisaatioon, jonka tarkoituk-
sena oli toimintojen järkeistäminen ja tuottavuuden kohottaminen. 
Piirimallia olisi voitu laajentaa kattamaan myös muita palveluja, kuten 
opetustoimen palveluja. Palveluiden järjestämisvastuu olisi ollut piirillä. 
Piirin väestöpohja olisi ollut vähintään 100 000 asukasta, mieluimmin 
150 000 – 200 000 asukasta. Sosiaali- ja terveyspiiri olisi jaettu palve-
lualueisiin, joiden vähimmäisväestöpohja olisi ollut 20 000 asukasta. 
Sosiaali- ja terveyspiirin ensisijaisena tehtävänä olisi ollut toimia tilaajan 
roolissa palvelujen järjestämisessä, mutta piirillä olisi voinut olla myös 
omaa tuotantoa. Omaa tuotantoa olisi tullut verrata muiden tuottajien 
palveluihin. Erityisen vaativa hoito olisi keskitetty muutamaan valta-
kunnalliseen yksikköön.147

Aluekuntamallissa Suomeen olisi perustettu 20 – 25 aluekuntaa. 
Entisistä kunnista olisi tullut lähikuntia. Palveluiden järjestämisvastuu 

142 SM043:00/2005 s 1.
143 Näitä laadittaessa ei Heurun mukaan ole lainkaan perehdytty kunnallisen itsehallinnon 

perustuslailliseen asemaan. Heuru 2006: 394. 
144 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 2. 
145 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 1.
146 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 3. 
147 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 3 – 4. 
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olisi ollut aluekunnilla. Palvelut olisi tuotettu aluekunnissa hajautetusti 
paikallisten tarpeiden ja edellytysten mukaan. Osa palveluista olisi voitu 
määrätä lainsäädännöllä lähikuntien järjestämisvastuulle, minkä lisäksi 
aluekunnat olisivat voineet delegoida tehtäviä aluekunnille. Verotus ja 
valtionosuudet olisivat tulleet aluekunnille.148

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta astui voimaan 23.2.2007 ja 
oli voimassa vuoden 2012 loppuun (15 §). Kyseessä on peruskuntamal-
li. Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja 
palvelurakenneuudistukselle. Uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen 
kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää 
palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja 
valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa 
siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottami-
seen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen 
perusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen 
kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen 
kehittämiselle. Edelleen 1 §:n mukaan lain tavoitteena on elinvoimainen 
ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on 
varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. 
Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollis-
tettava voimavarojen tehokas käyttö. Kunta- ja palvelurakennehankkeen 
myötä peruspalveluohjelma lakisääteistettiin kuntalain 8 a §:ään, mikä oli 
Kuntaliiton edunvalvonnan tavoitteena149.

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on puitelaki, jossa määritel-
lään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleiset tavoitteet sekä osoitetaan 
suuntaviivat uudistuksen toteuttamiselle. Laki ei siten sisällä yksityiskoh-
taisia säännöksiä uudistuksen toteuttamistavoista, vaan jättää tavoitteiden 
toteuttamiskeinot kuntien harkintaan. Jokaisen kunnan tuli jättää elokuun 
2007 loppuun mennessä valtioneuvoston selvitys niistä toimenpiteistä, joi-
hin kunnat aikovat ryhtyä laissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Lisäksi kuntien tuli jättää suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (10 §). 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuslaki sisältää kuitenkin myös pakottavaksi 
tarkoitettuja säännöksiä muun muassa perusterveydenhuollon ja siihen 
liittyvien sosiaalitoimen tehtävien järjestämistavasta.150

Perustuslakivaliokunta oli kriittinen hallituksen esityksen tekstin suh-
teen. Valiokunnan mukaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta säädettä-
väksi ehdotetulla puiteluonteisella lailla ei toteuteta uudistusta, vaan luodaan 
sille edellytyksiä. Pääasiallisena tarkoituksena on säätää suuntaviivat ja puit-
teet uudistuksen toteuttamiseksi tarvittavalle varsinaiselle lainsäädäntö- ja 

148 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 4.
149 VM 4/2013: 60 – 61, Kietäväinen 25.1.2013.
150 Tuori & Kotkas 2008: 42.
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hallinnolliselle työlle. Valiokunnan mukaan sääntelyn tällaisen tarkoituk-
sen ja puiteluonteen vuoksi lakiehdotukseen on otettu verraten runsaasti 
oikeudelliselta velvoittavuudeltaan varsin heikkoja tai velvoittavuutta ko-
konaan vailla olevia yleisiä säännöksiä. Valiokunnan mukaan lakiehdotusta 
voidaan tältä kannalta luonnehtia lähinnä poliittiseksi toimintaohjelmaksi 
tai -suunnitelmaksi. Sellaisia ei yleensä ole soveliasta hyväksyä lain tai min-
kään muunkaan säädöksen muodossa. Luontevampaa on saattaa poliittisiin 
ohjelmiin liittyviä seikkoja esimerkiksi perustuslain 44 §:ssä tarkoitetulla 
selonteolla eduskunnan käsiteltäväksi.151

Laissa oli kuitenkin mukana myös kuntia velvoittavaa sääntelyä, kuten 
lain 5 ja 6 §:t, joissa säädetään terveydenhuollon järjestämisestä. Suurin 
uudistus koskee perusterveydenhuollon eli kansanterveystyön palveluiden 
järjestämistä, josta säädetään 5 §:ssä. Lain 6 § koskee laajaa väestöpoh-
jaa edellyttäviä palveluita, joihin erikoissairaanhoidon palvelut luetaan. 
Perusterveydenhuoltoa koskevat lain 5 §:n 2 ja 3 momentit kuuluvat seu-
raavasti:

5.2 §. Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa 
toiminnallisesta kokonaisuudesta muodostuvan 3 ja 4 momentissa tar-
koitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että yhteistoiminta-
alueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 2 momentin mu-
kaisesti alueen yhden kunnan hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista 
varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu alueen kuntien yhteinen 
toimielin, tai että yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä.

5.3 §. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perustervey-
denhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on 
oltava vähintään noin 20 000 asukasta.

Vaikein ja polttavin ongelma kohdistui yllä mainittuun lain 5.3 §:n koh-
taan, jossa kunnan tai yhteistoiminta-alueen asukasluvun tuli olla noin 20 
000. Lain tullessa voimaan vuonna 2007 vain neljännes terveyskeskuksista 
ylitti tämän tavoitteen152. Kysymys kuuluu: jos jokin kunta ei tätä tavoitetta 
saavuta, voiko valtio käyttää pakkotoimenpiteitä tällaista kuntaa kohtaan.153 
Eduskunnan perustuslaki- ja hallintovaliokunta ovat käsitelleet lainkohtaa 
niin kuin sen nojalla kuntien velvoittaminen yhteistoimintaan ei olisi risti-
riidassa kunnallisen itsehallinnon kanssa154 ja toisaalta niin että kuntien tulee 
ryhtyä toimenpiteisiin väestöpohjavaatimuksen toteuttamiseksi tekemällä 

151 PeVL 37/2006 vp – HE 155/2006 vp s. 2.
152 http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;161;279;280;105989. Saatavissa 

16.6.2009.
153 Heuru 2007: 15.
154 PeVL 37/2006 vp – HE 155/2006 vp s. 6.
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kuntaliitoksia tai perustamalla yhteistoiminta-alueita155. Säännöksen sana-
muoto on ehdoton. Oikeusnormin velvoittavuuden ongelma ei kuitenkaan 
ratkea yksin sanamuodon perusteella. Lisäksi tarvitaan sanktionormi eli 
säännös siitä, mitä seuraa, jos asetettua velvollisuutta ei täytetä. Tällaista 
normia ei kuitenkaan ollut olemassa. Näin ollen on päädyttävä puitelain 
yleisen luonteen ja sen systematiikan valossa tulkintaan, jonka mukaan kysy-
myksessä on vain kuntien suunnitteluvelvoitteen asettava sekä suunnittelua 
ohjaava säännös ja tavoitenormi.156 

Edelleen lain 6 §:n mukaan laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen 
turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä lueteltuihin kunta-
yhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Sairaanhoitopiirin 
tulee kunnan osoittamassa laajuudessa vastata erikoissairaanhoitolain mu-
kaisista palveluista (6.2.1 §).

Peruskuntamallin suunnitelmassa puhutaan siirtymävaiheesta, jolla 
tarkoitetaan mitä ilmeisimmin kunta- ja palvelurakenneuudistuslakia, joka 
on määräajan voimassa oleva laki. Jos kunnilla ei ole vielä edellytyksiä uu-
den kunnan muodostamiseen, kuntien tulee siirtymävaiheessa siirtää vastuu 
peruspalvelujen järjestämisestä peruspalvelupiirille, eli siis yhteistoiminta-
alueelle. Sisäasiainministeriön mukaan peruspalvelupiiri muodostetaan 
kuntien yhteisellä sopimuksella siten, että sen väestömäärä on vähintään 
20 000 – 30 000 asukasta.157 On todettu, että malliin sisältyvä suunnitel-
ma tai uhkaus siitä, että jos kunnat eivät suostu vapaaehtoisesti tarvittaviin 
kuntaliitoksiin, kuntien peruspalvelujen järjestäminen siirretään erityisille 
peruspalvelupiireille, on kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisen ase-
man loukkaus. Kun kuntien asukkaat eivät voisi valita peruspalvelupiirin 
ylintä päättävää toimielintä, käsillä olisi niin ikään perustuslain vastainen 
menettely.158 

Paras-puitelaki oli voimassa vuoden 2012 loppuun ja sen yhteis-
toimintavelvoitteet puitelakimuutoksen myötä vuoden 2014 loppuun. 
Kuntauudistuksen valmistelun käynnistettyä, ei valtioneuvoston toimival-
lan käyttämistä ja kuntien yhteistoimintaan velvoittamista nähty syksyllä 
2011 tarkoituksenmukaiseksi huolimatta siitä, että puitelaki oli edelleen 
velvoittavaa lainsäädäntöä. Hallitusohjelman tavoitteet ja uusi kuntauudistus 
merkitsivät, että toimivallan käyttö olisi todennäköisesti johtanut kuntien 
näkökulmasta väliaikaisiin ratkaisuihin, joista ei välttämättä luontevasti pääs-
täisi tuleviin, kuntauudistuksessa tavoiteltaviin rakenteisiin. Päällekkäisten 
uudistusten valmistelua ei nähty kuntakentän kannalta hyvänä ratkaisuna.159 

155 HaVM 31/2006 s. 13.
156 Heuru 2007: 15.
157 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 3.
158 Heuru 2006: 299.
159 VM 5a/2012: 24.
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Toisaalta vuoden 2012 lopulla, valtioneuvosto vaati muutamia kuntia pitäy-
tymään perustetuissa yhteistoiminta-alueissa, vaikka puitelain voimassaolo 
oli jo loppumaisillaan160. Esimerkiksi Tohmajärven kunnan tapauksessa 
valtioneuvoston päätöksen mukaan Tohmajärvi velvoitettiin järjestämään 
perusterveydenhuollon palvelut yhdessä Kiteen kaupungin kanssa ajalla 
1.1.2013 – 31.12.2014161. Puitelain muutoksen myötä 5 §:ää sovelletaan ja 
valtioneuvoston 5 a §:n nojalla määräämät yhteistoimintavelvoitteet ovat 
voimassa vuoden 2014 loppuun (15 §, 29.4.2011/384).

Hallintovaliokunta arvioi PARAS-hanketta mietinnössään vuonna 2010 
ja totesi kantanaan, että valiokunta yhtyy selonteossa lausuttuun siitä, 
että kokonaisuutena tarkastellen uudistuksen yksi keskeisimpiä tuloksia 
on, että se on aktivoinut kuntia arvioimaan toimintaansa ja etsimään 
välttämättömiä uusia ratkaisuja. Tämä on näkynyt kuntarakenteen 
kehittymisessä, mutta myös palvelurakenteiden kehittämisen käyn-
nistämisessä. Ottaen huomioon, että puitelaki on ollut voimassa noin 
kolme vuotta, uudistusvauhti on ollut kuntarakenteen osalta varsin 
hyvä.162 Uudistuksen käynnistyttyä yli 200 kuntaa on ollut mukana 
kuntien yhdistymisselvityksissä, mitä voidaan pitää huomattavasti en-
nakoitua suurempana määränä. Yhdistymisissä on ollut mukana yli 170 
kuntaa. Valiokunta piti kuitenkin huolestuttavana, etteivät uudistuksen 
vaikutukset ole käytännössä näkyneet kuntatalouden kannalta merkit-
tävimmissä kunnissa, suurissa kaupungeissa, jotka täyttävät puitelain 
edellyttämät väestöpohjat ja jotka eivät ole tehneet rakenteellisia uu-
distuksia. Kuusi (6) suurinta kaupunkia käyttää kolmasosan kuntien 
menoista ja vastaavasti sata (100) pienintä kuntaa kolme (3) prosenttia 
näistä menoista. Valiokunnan mukaan sisäisten hallinnollisten raken-
teiden kehittäminen ja tuottavuuden lisääminen turvaamalla palvelut 
kustannustehokkaasti on välttämätöntä juuri tällaisissa suurissa kun-
nissa, joissa talouden suuri volyymi on mahdollistanut toimenpiteistä 
pidättäytymisen.163

Valiokunta tähdensi, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoit-
teena on turvata jokaiselle perustuslain mukainen oikeus yhdenvertaisiin 
ja riittäviin peruspalveluihin. Uusien rakenteiden ja toimintatapojen on 
johdonmukaisesti tuettava hyvinvointia ja palvelujen saamista ottamalla 
huomioon erilaiset olosuhteet maan eri osissa. Valiokunta korosti, että 
uudistustyötä on jatkettava määrätietoisesti siten, että se painottuu 
palveluiden uudistamiseen aiempaa vahvemmin. Palvelurakenteiden ja 
palvelujen tuotantotapojen uudistaminen on välttämätöntä. Toimintojen 

160 Esimerkkinä valtioneuvoston päätös Tohmajärven kunnan velvoittamisesta yhteis-
toimintaan perusterveydenhuollon järjestämisessä Kiteen kaupungin kanssa. Päätös 
20.12.2012. 

161 Valtioneuvoston päätös Tohmajärven kunnan velvoittamisesta yhteistoimintaan perus-
terveydenhuollon järjestämisessä Kiteen kaupungin kanssa. Päätös 20.12.2012.

162 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 3.
163 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 4.
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ja tuottavuuden tehostamistoimilla on saavutettavissa merkittävimmät 
kuntataloudelliset ja kansantaloudelliset hyödyt sekä samalla palvelujen 
korkea taso.164 Valiokunta totesi myös, että sama sosiaali- ja terveyden-
huollon malli ei sellaisenaan sovellu koko maahan. Puitelaki mahdol-
listaa erilaisten hallinnollisten organisaatiovaihtoehtojen valitsemisen, 
mikä jatkossakin on tarpeellista paikallisten olosuhteiden sekä erilaisten 
alueellisten tarpeiden huomioon ottamiseksi.165

Valiokunta piti välttämättömänä kuntien rahoitusjärjestelmän uu-
distamista. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoa on 
kiinteästi seurattava ja arvioitava sekä ryhdyttävä tarpeellisiin toimen-
piteisiin. Seurannassa ja arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota muun 
muassa palvelujen saatavuuteen ja laatuun, asiakastyytyväisyyteen, 
kuntaliitosten ja yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta syntyviin 
hyötyihin, uusiin toimintatapoihin sekä tuottavuuden paranemiseen 
ja kustannusten hallintaan. Palvelujen turvaamisen ja kuntien meno-
kehityksen hallintaan liittyvien tavoitteiden toteuttaminen kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksessa riippuu keskeisesti muun muassa siitä, 
miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jatkossa organisoidaan, 
järjestetään ja tuotetaan.166

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta on kritisoitu siitä, että hankkeessa ei ole 
huomioitu sitä, että kuntien talouden ongelmat johtuvat valtionosuuksien 
leikkauksista ja kunnallisverotukseen kohdistetuista veronkevennyksistä 
eli kuntien kannalta ulkoisista tekijöistä. Onkin arvioitu, että uudistuksen 
vaikuttavuus tulee jäämään heikoksi, koska kuntien ulkoisista tekijöistä 
johtuviin talousongelmiin etsitään ratkaisua vain kuntien toiminnan sisäi-
sistä tekijöistä.167 

Puitelain voimassaolo lakkasi vuoden 2012 lopussa, mutta kuntien 
yhteistoimintavelvoitteita on jatkettu vuoden 2014 loppuun saakka (15 §, 
29.4.2011/384). Arttu-tutkimushankkeesta saatujen tietojen perusteella 
Paras-hankkeen aikana kuntaliitoksia tehtiin yhteensä 67 ja niiden seurauk-
sena Suomessa on 111 kuntaa vähemmän kuin vuonna 2006.  Merkittävä 
osa hankkeen aikana yhdistyneistä kunnista on ollut osallisena useissa kun-
taliitoksissa.168 

164 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 5.
165 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 6
166 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 11.
167 Rönkkö 2005: 151.
168 Parasta Artun mitalla II 2012: 13.
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Taulukko: Suomessa toteutuneet kuntaliitokset vuosina 2005 – 2013.

Yhdistymisvuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kahden kunnan liitokset, lkm 8 1 13 1 16 3 6 0 6

Monikuntaliitokset, lkm 2 0 1 0 16 1 0 0 4

Kuntaliitokset yhteensä, lkm 10 1 14 1 32 4 6 0 10

Kuntien lkm yhteensä 432 431 416 415 348 342 336 336 320

Lähde: Parasta Artun mitalla II 2012: 13

Mikäli hanketta arvioidaan kuntaliitosten määrällä, voidaan hanketta pitää 
onnistuneena, koska minkään aiemman hankkeen aikana ei ole tapahtunut 
vastaavaa määrää kuntaliitoksia. Myös kuntien velvoittaminen yhteistyöhön 
on onnistunut, vain muutamat kunnat ovat jääneet velvoitteiden ulkopuo-
lelle. Yleisesti arvioiden hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Toisaalta 
hankkeessa ei lopulta otettu kantaa erikoissairaanhoidon järjestämiseen, 
vaikka juuri se on kuntien talouden kannalta ongelmallisin. 

Kuntaliitosten hyödyt eivät kuitenkaan näytä tutkimusten perusteella 
vakuuttavilta. Arttu -tutkimuksen mukaan liitos alkaa tuottaa kustannukset 
ylittävää kokonaishyötyä vasta sitten, kun uudet rakenteet ja toimintata-
vat ovat vakiintuneet niin, että palvelujen tuotantoa ja johtamista kyetään 
tehostamaan sekä alueen taloudellista perustaa onnistutaan vahvistamaan. 
Tähän kuluu aikaa useita vuosia – jopa vuosikymmen. Jotta ainakin osa 
potentiaalisista hyödyistä saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, 
liitosten valmisteluun tulisi käyttää riittä västi aikaa, tulisi käydä avointa 
vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa. Tällä tavalla mahdollisesti 
varmistutaan siitä, että luottamushenkilöt, viranhaltijat ja koko henkilökunta 
ovat sitoutuneet muutokseen ja ovat valmiita etsimään tuottavuutta lisääviä 
uudistuksia eli innovaatioita myös liitoksen jälkeisinä vuosina. Tässä mielessä 
tulevaisuuden hyödyt ovat epävarmoja, koska oleellista palvelutuotannon 
tehokkuuden kannalta ei ole kunnan koko asukasluvulla mitattuna, vaan 
tapa järjestää ja organisoida toiminta ja kunnan vastuulla olevat palvelut.169 
Viimeisimmät uudistukset ovat olleet nopeatempoisia ja lähteneet liikkeelle 
valtion painostuksesta – vai miten velvoittavaan sävyyn kirjoitettua lainsää-
däntöä voidaan tulkita – eikä kunnille ole jäänyt riittävästi aikaa valmistau-
tua. Mikäli näin olisi ollut, myös tulos voisi olla parempi. 

169 Kallio, Meklin, Tammi & Vakkuri 2011: 128 – 129.
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7.2 Kuntarakenne- ja sote -uudistus 

Vielä Paras-hankkeen voimassa ollessa päätettiin aloittaa uusi hanke. 
Hallitusohjelman 2011 mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen 
kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva 
elinvoimainen kuntarakenne. Mainitut vahvat peruskunnat muodostuvat 
luonnollisista työssäkäyntialueista ja ovat riittävän suuria pystyäkseen itsenäi-
sesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti 
vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta.170 

Hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta kykenee tulokselliseen 
elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata 
yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehitykseen. Kuntarakenteen ehey-
tyessä ja vahvistuessa tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille 
vähenee, mikä selkeyttää ja yksinkertaistaa hallintoa ja vahvistaa pai-
kallista demokratiaa. Kuntauudistuksella luodaan palvelurakenne, jossa 
valta ja vastuu palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta on yhdellä, 
riittävän laajaan asukas- ja osaamispohjaan perustuvalla taholla. Vahva 
ja itsenäinen kunta kykenee hallitsemaan markkinoita palveluiden tuo-
tantotapojen monipuolistuessa ja vastaamaan vaatimuksiin asukkaiden 
valinnanvapauden lisäämisestä.171 

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmä antoi selvityksensä ”Elinvoimainen 
kunta- ja palvelurakenne” 8.2.2012. Työryhmän mukaan kunnalliseen it-
sehallintoon kuuluva mahdollisuus päättää taloudesta asettaa reunaehtoja 
uudistuksen toteuttamiselle. Kunnan, jonka taloudellinen tilanne heiken-
tyy huomattavasti ja jonka edellytykset huolehtia lakisääteisistä tehtävistä 
vaikeutuvat olennaisesti, ei voida katsoa pystyvän turvaamaan asukkailleen 
kunnalliseen itsehallintoon liittyviä keskeisiä edellytyksiä. Näissä tapauk-
sissa kuntauudistus voi selvityksen mukaan turvata keskeisten elementtien 
täyttymisen. Vaikka rahoitusperiaate edellyttää, että valtio huolehtii tehtäviä 
antaessaan kuntien riittävistä voimavaroista, ei ole kuitenkaan oletettavissa, 
että rahoitusongelmaa voitaisiin hoitaa pelkästään valtionosuuksia lisäämällä 
tai veropohjaa laajentamalla. Kolmanneksen kunnista ollessa taloudellisesti 
ahtaalla sekä julkisen talouden kestävyysvajeen vuoksi tällaiset odotukset 
eivät liene realistisia.172

Työryhmän mukaan kuntien verotusoikeuden perustuslaillinen suoja 
asettaa reunaehtoja uudistuksen toteuttamistavoille. Kunnallisverolle ei 
voi asettaa verokattoa ja toisaalta veroperustemuutoksilla ei voida muuttaa 
olennaisesti kunnan taloudellista asemaa ilman lain säätämistä perustuslain 

170 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (2011): 75.
171 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma (2011): 75.
172 VM 5a/2012: 127.
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säätämisjärjestyksessä. Valtionosuusjärjestelmän käytössä tulee puolestaan 
ottaa huomioon, että järjestelmän tarkoitus on turvata lakisääteisten perus-
palvelujen rahoitus koko maassa. Kuntien taloudellisen aseman eriytymistä 
on tarkasteltava myös perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen 
näkökulmasta.173

Työryhmän tulkinnan mukaan perustuslain lähtökohtana on, että pak-
koliitokset ovat valtiosääntöoikeudellisesti sallittuja. Työryhmän tulkinnan 
mukaan paikallisen itsehallinnon peruskirjakaan ei aseteta pakkoliitoksille 
esteitä. Kuntarajat eivät ole perustuslaissa suojattuja, mutta perustuslain 
mukaan kuntarajojen perusteista on säädettävä lailla. Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan mukaan kuntarakennemuutoksista on neuvotel-
tava kuntien kanssa ennen kuntarakennepäätösten tekemistä. Kunnallinen 
itsehallinto asettaa kuntakoolle rajoja. Perustuslaissa on kunnallisen itsehal-
linnon lisäksi säännös itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla. 
Tämän vuoksi on otettava huomioon, että kyse on vielä paikallishallin-
nosta. Lähtökohtaisesti kunnallinen itsehallinto jättää kuitenkin paljon 
liikkumavaraa säätää kuntajaon perusteista lailla. Liikkumavaraa rajoittavat 
kuitenkin kielellisiä oikeuksia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia 
sekä yhdenvertaisuutta koskevat säännökset.174

Hallituksen ajamaa kuntauudistusta on kritisoitu monelta taholta. 
Esimerkiksi Helin on todennut, että hallituksen kuntauudistuksen perus-
tana ovat vahvat peruskunnat. Suurten kaupunkien pitäisi luonnostaan olla 
tällaisia vahvoja peruskuntia. Siitä huolimatta niiden taloudessa on ollut 
ongelmia. Pelkkä kuntakoko ei ratkaise, vaan oma vaikutuksensa on myös 
osaamisella ja pitkäjänteisellä johtamisella.175 Kuntakoolla on tuskin mer-
kitystä lainkaan. Kuten edellä on todettu, kuusi (6) suurinta kuntaa käyttää 
kuntien menoista kolmanneksen, kun vastaavasti sata (100) pienintä käyt-
tää menoista kolme (3) prosenttia176. Vaikka pienempiä kuntia liitettäisiin 
mainittuihin kuuteen suurimpaan kuntaan, ei tämä toisi kuntataloudelle 
mainittavaa säästöä. Sen sijaan palvelut tulevat ennen pitkää karsittaviksi, 
mikäli se on etäisyyksien kannalta mahdollista. Mikäli näin ei ole, liitokselle 
tuskin on olemassa vahvoja perusteita. Onkin todettava, että kuntakentän 
talousongelmaa ei ratkaista kuntarakennetta muuttamalla. Kuten on jo 
mainittu, ongelmana on terveydenhuollon – ja erityisesti erikoissairaan-
hoidon – kustannukset, ja tätä ongelmaa kuntarakenneuudistus ei ratkaise.

Kuntauudistukseen on liitetty sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, 
jonka eteneminen on ollut polveilevaa ja ratkaisua on etsitty useissa, jopa 
päällekkäisissä työryhmissä. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyden-

173 VM 5a/2012: 127.
174 VM 5a/2012: 127.
175 Helin 2012a: 352.
176 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 4.
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huollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenver-
taisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämis- ja rahoitusvastuu säilytetään kunnilla. Laadukkaiden 
sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen 
turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja 
rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia. Vaihtoehtoisesti annetaan 
mahdollisuus poikkeusmenettelyyn, jossa kunnat yhdessä voivat muodos-
taa väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali- ja terveydenhuoltoalueita.177 

Uudistusta valmistellut työryhmä antoi sosiaali- ja terveyspoliittiselle 
ministerityöryhmälle välijohtopäätökset 31.5.2012 sekä luovutti sosi-
aali- ja terveysministeriölle ministerityöryhmässä käsitellyn väliraportin 
27.6.2012. Raporttia varten työryhmä toimeksiantonsa mukaisesti 
valmisteli palvelurakenneuudistusta varten kolme mallia. Jatkotyön 
pohjaksi valittiin työryhmän esittämän malli, jossa kunnat tai sosiaali- ja 
terveydenhuollon alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen 
järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa erikoissairaanhoitoa.178

Työryhmän työtä ohjasi sekä hallitusohjelma että sosiaali- ja terveys-
poliittinen ministerityöryhmä, joka toimi työryhmän johtoryhmänä. 
Palvelurakenneuudistus kytkettiin hallitusohjelmassa kuntarakenneuu-
distukseen. Näin ollen kuntauudistuksen tavoitteet vaikuttivat myös 
palvelurakenneselvityksen tekemiseen. Koska poliittiset linjaukset ra-
jasivat työryhmän toimeksiantoa, eivät ehdotukset perustuneet puh-
taaseen asiatuntijanäkemykseen vaan ehdotuksessa pyrittiin annettujen 
linjausten puitteissa hakemaan poliittisesti toteutettavissa olevaa ratkai-
sua. Johtoryhmän 13.12.2012 linjauksia ei ehditty ottaa työryhmän 
käsittelyyn ennen loppuraportin kirjoittamista. Työryhmä katsoi, että 
annetussa aikataulussa ei ollut mahdollista esittää lopullista ehdotusta 
palvelurakenteesta. Tästä syystä työryhmän mielestä jatkotyötä varten 
asetetun selvityshenkilötyöryhmän keskeinen tehtävä oli työstää kuvaus 
syntyvien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden (sote-alue) rakenteesta, 
hallinnosta sekä rahoituksesta.179

Sosiaali- ja terveydenhuollon asianmukaiseen järjestämiseen riittävän väes-
töpohjan tuli työryhmän näkemyksen mukaan olla kantokykytekijöistä ja 
alueesta riippuen vähintään 50 000 – 100 000. Työryhmän arvion mukaan 
vasta tällä väestöpohjalla voidaan edistää sosiaali- ja terveydenhuollon in-
tegraation toteuttamista ja laajempaa perustasoa sekä riittävien sosiaali- ja 

177 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011: 56.
178 STM 2012:30 s. 11.
179 STM 2012:30 s. 11.
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terveyspalvelujen järjestämistä yhdenvertaisesti ja laadukkaasti eri alueiden 
asiakkaille tai potilaille.180 

Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä oli linjannut 27.6.2012, 
että sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta kunnan väestöpohjan on 
oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Ministerityöryhmän mukaan 
mainittu väestöpohja luo mahdollisuudet omaan palvelutuotantoon, 
matalan kynnyksen palveluihin sekä lähipalveluihin. Tämä vähimmäis-
väestöpohja ei kuitenkaan riitä perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon integraatioon. Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä 
puolestaan linjasi 13.12.2012 raportissaan, että jos kunnan väestö on 
vähintään noin 20 000 asukasta ja sillä on muutenkin riittävä kantokyky, 
kunnalla on mahdollisuus järjestää joitakin peruspalveluja itse. Tällöin 
muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on turvattava yhteistyössä 
muiden kuntien kanssa kuulumalla sote-alueeseen. Jos kunnan väestö 
on alle 20 000, sen tulee kuulua sote-alueeseen eikä sillä ole itsenäistä 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta.181

Työryhmän näkemyksen mukaan 20 000 asukkaan väestöpohja voi olla riittä-
vä kunnan muihin tehtäviin, mutta ei mahdollista väestön tarpeet huomioon 
ottavan integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista. Nykyisen 
lainsäädännön mukaiset noin 20 000 väestöpohjan kokoiset alueet eivät 
ole pystyneet kaikkialla järjestämään asianmukaisesti edes nykyisiä kunnan 
vastuulle kuuluvia perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja.182 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) jätti raportista eriävän mielipi-
teensä. THL totesi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun, vaikutta-
vuuden ja turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan sosiaali- ja terveystoimen 
laaja-alaista ammattiosaamista, riittävän suuria palveluiden tuotantovo-
lyymeja sekä tehokasta toiminnan seurantaa ja ohjausta. Jotta laaduk-
kaat ja tasavertaiset palvelut voitaisiin taata kaikille kansalaisille kautta 
maan, jokaisella sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjätaholla tulee olla 
riittävän suuri väestöpohja ja tähän liittyvä taloudellinen kantokyky.183 
Erikoissairaanhoidon osalta THL toteaa, että esitetty 50 000 – 100 000 
väestöpohjavaatimus ei ole yhteneväinen kansainvälisen kokemuksen ja 
tietämyksen kanssa. Erikoissairaanhoidon laadukkaan järjestämisen edel-
lytetään yleensä vaativan selvästi suurempia väestöpohjia, vähintään 200 
000 – 400 000 asukasta. Erikoissairaanhoito on kauttaaltaan vaativaa 
moniammatillista toimintaa, eikä sen piirissä voida odottaa laadullista 

180 STM 2012:30 s. 18.
181 STM 2012:30 s. 18.
182 STM 2012:30 s. 18.
183 STM 2012:30 s. 34.
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tai toiminnallista hyötyä vastuiden jakamisesta tai siirtämisestä nykyisiä 
sairaanhoitopiirejäkin pienemmille tahoille.184

Työryhmän raportti jättää edelleen paljon kysymysten varaan. Erityisen 
mielenkiintoinen on THL:n jättämä eriävä mielipide sekä jo raportin joh-
danto-osassa todettu seikka siitä, että poliittiset linjaukset ovat rajanneet 
työryhmän toimeksiantoa, joten ehdotukset eivät perustu puhtaaseen asi-
atuntijanäkemykseen vaan ehdotuksessa on pyritty annettujen linjausten 
puitteissa hakemaan poliittisesti toteutettavissa olevaa ratkaisua.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa selvittämään sittemmin asetettu sote –
koordinaatioryhmä antoi loppukeväällä 2013 esityksensä. Esityksen mu-
kaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet muotoutuvat sekä jär-
jestämisvastuu määräytyy pääsääntöisesti kunnan asukasluvun mukaan. 
Määräytymisperusteet ovat yhdenmukaiset koko maassa. Yksittäistapauksissa 
väestöpohjavaatimuksista voidaan myöntää mahdollisuus poiketa, jos sii-
hen on erityiset perusteet, esimerkiksi kielellisten oikeuksien turvaaminen. 
Poikkeusperusteet määritellään tarkemmin jatkovalmistelussa. Esityksessä 
kunnat oli jaoteltu neljään eri ryhmään seuraavasti: 1) alle 20 000 asukkaan 
kunnat, 2) 20 000 – 50 000 asukkaan kunnat, 3) 20 000 – 50 000 asukkaan 
kehyskunnat ja 4) yli 50 000 asukkaan kunnat.185 

Esityksen mukaan alle 20 000 asukkaan kunnalla ei ole oikeutta järjestää 
sote -palveluja. Jos kunta sijaitsee kuntarakennelain 4 d §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun yhtenäisen yhdyskuntarakenne- ja työssäkäyntialueen 
ulkopuolella, kunnan tulee tukeutua perustason sote -palvelujen jär-
jestämisessä lähimpään työssäkäyntialueen keskuskuntaan tai muun 
toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan alueen keskuskuntaan. 
Tämä keskuskunta järjestää palvelut koko alueella vastuukunta peri-
aatteella. Jos kunta ei kuulu työssäkäyntialueeseen taikka toiminnallista 
kokonaisuutta ei ole muodostettavissa, kunnan on kuuluttava suoraan 
sote -alueeseen. Kunta osallistuu järjestämisvastuussa olevan tahon eli 
perustason alueen tai sote -alueen hallintoon. Perustason sote -palvelujen 
järjestämisvastuu olisi automaattisesti kunnalla, jossa on vähintään noin 
20 000–50 000 asukasta. Lisäksi tällainen kunta voi toimia perustason 
järjestämisen osalta toiminnallisen kokonaisuuden vastuukuntana eli 
muodostaa perustason alueen. Mainitusta poiketen suurilla kaupun-
kiseuduilla olevat, nyt yli 20 000 asukkaan kehyskunnat voivat saada 
perustason sote-palveluiden järjestämisoikeuden. Edellytyksenä on, että 
kuntarakennelain 4 d §:ssä mainitulla alueella tehdään kaikki kunnat 
kattava kokonaistarkastelu valtion erityisellä kuntajakoselvityksellä. Näin 
perustason järjestämisoikeuden saavat kunnat voivat olla vain nykyisin 

184 STM 2012:30 s. 35.
185 HE 53/2013 vp s. 3 – 4.
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yli 20 000 asukkaan kuntia ja niihin perustuvia uusia kuntia. Tällaisen 
oikeuden saava kunta ei voisi toimia perustason vastuukuntana alueen 
muille kunnille. Yli 50 000 asukkaan kunnat voivat järjestää laajan pe-
rus- ja erityistason (sote-alue) palveluita. Maakunnan keskuskaupunki 
järjestää laajan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja sen on toimittava 
sote -alueen vastuukuntana. Sen lisäksi kunta, jossa on vähintään noin 50 
000 asukasta, voi järjestää laajan perustason sosiaali- ja terveyspalvelut, 
jos sillä on laissa määriteltävä riittävä kantokyky.186 

Mainittu sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva esitys vietiin perustus-
lakivaliokunnan arvioitavaksi kuntarakennelakiluonnoksen kanssa. 
Perustuslakivaliokunta katsoi, että sen perustuslain mukaisiin tehtäviin ei 
kuulu ennakoivan arvion tekeminen jonkin tulevaisuudessa mahdollisesti 
annettavan lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin. Tämä näkökulma koros-
tuu tällaisessa tilanteessa, jossa täydentävään esitykseen sisältyvät linjaukset 
ovat varsin alustavia ja yleispiirteisiä (vrt. PeVL 37/2006 vp, s. 4/II). Edellä 
esitetyn perustella perustuslakivaliokunta toteaa, että se ei tässä lausun-
nossaan arvioi täydentävässä esityksessä esitettyjä näkemyksiä perustuslain 
näkökulmasta. Tällainen tarkastelu voidaan tehdä vasta siinä yhteydessä, 
kun mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus saa-
tetaan eduskunnan käsiteltäväksi.187 Perustuslakivaliokunta ei siten antanut 
ennakkopäätöstä asian suhteen, vaan jäi odottamaan varsinaista lakiesitystä.

Jo vuoden 1996 kunnalliskomiteassa pohdittiin perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Komitea toi ilmi, että toisinaan on 
esitetty, että ainakin perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistet-
täisiin saman kuntien yhteistoimintaorganisaation hoidettavaksi. Näin on 
arveltu saavutettavan sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja. Komitean 
arvion mukaan seurauksena tällaisesta yhdistämisestä saattaisi kuitenkin olla, 
että erikoissairaanhoito voimakkaampana toiminta-alueena jättäisi perus-
terveydenhuollon liiaksi varjoonsa, mistä taas seurauksena olisi terveyden- 
ja sairaanhoidon kokonaiskustannusten kasvu.188 Arvio on osunut täysin 
oikeaan. Ongelmia saattaa aiheuttaa myös se, että sosiaalitoimikin pitäisi 
integroida samaan organisaatioon. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että saamme 
vielä odottaa lopullisia uudistuksen toteuttamisen linjauksia. Toivottavasti 
asiantuntijoiden asiantuntemus otetaan tällöin paremmin huomioon.

Loikkasen mukaan kansainväliset vertailut osoittavat, että useimmissa 
Länsi-Euroopan maissa on päädytty moniportaisiin järjestelmiin koko 
maan ja metropolialueiden tasolla eikä niissä ole ryhdytty luomaan 
metropolihallintoa hävittämällä peruskunnat. Suomalainen paikallis-

186 HE 53/2013 vp s. 3 – 4. 
187 PeVL 20/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 4.
188 KM 1996:16 s. 46.
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hallinnon malli on julkisen talouden perusoppeihin ja kansainvälisiin 
malleihin nähden erikoinen, silla omien tehtävien sijasta Suomessa 
peruskuntien tehtäväkentän painopiste on toimia valtionhallinnon 
jatkeena hyvinvointipalvelujen tarjoajana ja merkittävänä rahoittajana. 
Erityisesti kuntien suuri rahoitusvastuu on vastoin sitä perusoppia, että 
hyvinvoinnin jakaumaan vaikuttavien tehtävien hoidossa päävastuu on 
keskushallinnolla eikä peruskunnilla olivatpa ne suuria tai pieniä. Siina 
missä Suomessa kuntareformi pyörii terveydenhuollon järjestämisen 
ympärillä, useimmissa muissa maissa se ei vaikuta kuntarakenteisiin 
lainkaan, koska niissä peruskunnat ja useimmissa tapauksessa edes alue- 
tai välitason yksiköt eivät tuota terveyspalveluja eivätkä osallistu niiden 
rahoittamiseen.189

8 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN

Kunnille on vuosikymmenien saatossa säädetty yhä enemmän uusia lakisää-
teisiä tehtäviä ja laajennettu entisiä samaan aikaan kun niille myönnettyä 
valtion rahoitusosuutta on pienennetty. On oletettavaa, että kuntien vel-
voitteiden ja niiden voimavarojen välillä vallitsee epäsuhta. Tutkimukselle 
on olemassa selkeä tarve; esitetyn kaltaista oikeudellista tutkimusta rahoi-
tusperiaatteesta ei ole aikaisemmin tehty. Tutkimuksessa tarkastellaan oi-
keudellisia keinoja velvoitteiden ja voimavarojen tasapainoon saattamiseksi. 
Tältä osin on mainittava myös hallitusohjelman tavoitteet kuntarakenteen 
muokkaamiseksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Kuntien talousautonomia on itsehallinnon perusta. Euroopan paikal-
lisen itsehallinnon peruskirjan 9.2 artiklassa esitetään vaatimus siitä, että 
kunnilla on oltava riittävät taloudelliset voimavarat tehtäviinsä. Myös perus-
tuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan vaatinut mainitun periaatteen 
– rahoitusperiaatteen – huomioon ottamista lain säätämisen yhteydessä190. 

Tutkimuksen I luvussa johdatetaan lukija tutkimuksen aiheeseen ja 
esitetään tutkimusasetelma ja sen rajaukset sekä tarkastellaan valittua tutki-
musmetodia ja -valintoja. Luvussa tarkastellaan myös tutkimuksen keskeisiä 
käsitteitä sekä johdatetaan lukija kunnallishallintoa koskevaan kontekstiin 
tarkastelemalla viimeisimpiä kunnallisreformeja. 

Tutkimuksen II luvussa tarkastellaan kunnallisen itsehallintoperiaatteen 
kehitystä sekä kunnan toimialojen eriytymiskehitystä tähän päivään saakka. 
Kunnan toimialat ovat eriytyneet kunnille säädettyjen lakisääteisten tehtävien 

189 Loikkanen 2012: 293 – 294.
190 esim. PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp s 3, PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp, 

PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp, PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp, PeVL 
50/2005 vp – HE 164/2005 vp, PeVL 29/2009 vp – HE 174/2009 vp, PeVL 
36/2012 vp – HE 160/2012 vp.
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myötä ja samalla kuntien vastuu julkisen vallan tehtävistä on kasvanut. Tämä 
luvun tarkoituksena on antaa kuva kunnallisen itsehallinnon tärkeimmistä 
kehityspiirteistä sekä kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisesta asemasta.

Tutkimuksen III luvussa tarkastellaan rahoitusperiaatetta periaat-
teen tasolla, ja systematisoidaan rahoitusperiaatteen oikeudellista asemaa. 
Tutkimuksessa selvitetään myös rahoitusperiaatteen tausta ja syntyhistoria 
sekä määritellään rahoitusperiaatteen oikeudellinen sisältö. 

Tutkimuksen IV luvun tarkoituksena on selventää terveydenhuollon 
järjestämistä koskevaa sääntelyä kunnallisen itsehallinnon kannalta tarkas-
teltuna. Kappaleen tarkoituksena on selvittää kunnan vastuulla olevien 
terveydenhuollon tehtävien lainsäädännölliset kehityspiirteet sekä se, miten 
terveydenhuollon palvelut tulee nykyisen lainsäädännön mukaan järjestää. 
Koska oikeus terveyteen on perusoikeusuudistuksen myötä tullut jokaiselle 
kuuluvaksi perusoikeudeksi, on tarpeen tarkastella myös perusoikeuksiin 
liittyvää kehitystä sekä sitä, mitä terveyspalvelut perusoikeutena itse asiassa 
tarkoittaa. Kunnan on päätöksissään huomioitava terveydenhuollon sään-
telyyn liittyvä perusoikeusulottuvuus, ja luvussa tarkastellaan myös kunnan 
vastuun rajoja terveyspalveluiden järjestämisessä. Myös yhdenvertaisuus 
-periaatteesta seuraa tiettyjä rajoituksia kunnille niiden järjestäessä tervey-
denhuollon palveluita. Luvussa tarkastellaan myös sitä, mitä yhdenvertaisuus 
merkitsee ja miten se tulee huomioida kunnan tai yhteistoiminta-alueen 
järjestäessä terveyspalveluita asukkailleen. 

Tutkimuksen V luvussa tarkastellaan valtion ja kuntien välisiä talous-
suhteita sekä kuntien rahoitusta. Kuntien ja valtion välisiä taloussuhteita 
toteutetaan käytännössä valtionosuuslainsäädännön kautta. Tämän vuoksi 
valtionosuuslainsäädännön kehityksen tarkastelu kuntien saaman rahoituk-
sen näkökulmasta on tutkimuksen kannalta tärkeää sen ymmärtämiseksi, 
miten valtion ja kuntien rahoitusosuudet ovat kehittyneet. Kuntien ja val-
tion välisten suhteiden tulee myös perustuslakivaliokunnan kannan mukaan 
rakentua valtionosuuslainsäädännön varaan191, jonka vuoksi valtionosuus-
lainsäädännön tarkastelu on keskeinen rahoitusperiaatteen toteuttamisen 
kannalta. Toisaalta kunnille on perustuslain 121.3 §:ssä säädetty verotusoi-
keus, minkä vuoksi kuntien verotusoikeuteen liittyvää problematiikkaa on 
nostettu laajasti esiin. Tätä korostaa myös linjaus, jonka mukaan kuntien 
kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoi-
tuksellaan edistetään192. 

Tutkimuksen VI luvussa tarkastellaan valtion ja kuntien välistä neuvotte-
lumenettelyä, joka on rahoitusperiaatteen toteutumisen kannata olennainen, 
koska neuvottelumenettelyssä muodostetaan kustannustenjaon periaatteet. 

191 Esimerkiksi PeVL 29/1992 vp s. 2, PeVL 13/1993 vp s. 2. 
192 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011: 76.
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Luvussa tarkastellaan myös eurooppalaisia vaatimuksia neuvottelumenettelyä 
koskien sekä tarkastellaan neuvottelumenettelyn toteutumista.

Tutkimuksen VII luvussa tarkastellaan rahoitusperiaatteen toteutu-
mista. Tutkimuksessa käytetään hyväksi vertailua sen selvittämiseksi, miten 
rahoitusperiaate ymmärretään ja miten se toteutuu, sekä mitä ongelmia sen 
toteutumisessa on. Myös Euroopan neuvoston raportit ja suositukset ovat 
tärkeässä asemassa tämän selvittämisessä.

Tutkimuksen VIII luvussa tarkastellaan tutkimuksen keskeisimpiä 
tuloksia sekä esitetään oikeuspoliittisia de lege ferenda -näkemyksiä rahoi-
tusperiaatteesta, Suomea koskevasta kunta- ja soteuudistuksesta sekä ver-
tailuun pohjautuvia näkökohtia terveyspalveluiden järjestämisen malleista.
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II 
KUNNALLINEN 
ITSEHALLINTO

1 KUNNALLISEN ITSEHALLINNON 
KEHITYS 

1.1 Kunnallisen itsehallinnon kehityksen 
alkuvaiheet 

Itsehallinnon käsite on oikeustieteessä tyhjentävästi selvittämättä ja mää-
ritelmiä on yhtä monta kuin on tutkijoita. Sekavuutta on lisännyt se, että 
itsehallintoa on toisaalta käsitelty poliittisena, toisaalta taas oikeudellisena 
käsitteenä ja että oikeustieteilijöistä useat ovat kohdistaneet huomionsa vain 
kunnallisiin itsehallintoyhdyskuntiin jättäen muut itsehallinnon muodot 
huomiotta.193 Kunnan katsotaan olevan yhteisen paikallisedun yhdistämien 
ihmisten yhdyskunta, jolla on itsehallinto-oikeus määrätyllä alueella194. 

Pohjoismailla on pitkä yhteinen historia takanaan. Suomi oli osa 
Ruotsi–Suomea 1200–1300 luvun taitteesta vuoteen 1809 saakka, jolloin 
Suomi joutui Venäjän vallan alle195. Paikallinen hallinto on alkanut kehittyä 
Suomen ollessa vielä Ruotsin vallan alla196. Jo 1200-luvun lopulla kirjoitet-
tiin ensimmäiset maakuntalait ja suunnilleen samoihin aikoihin kirjoitettiin 
vanhin kaupunginlaki, ns. Björköa-oikeus. Tällöin kaupungit, jotka aiemmin 

193 Merikoski 1970: 181 – 182.
194 Hermanson 1893: 477, Ståhlberg 1926: 36, Platou 1931: 206, Kekkonen 1936: 105, 

Wrede 1945: 190.
195 Suomen jouduttua Venäjän vallan alle Suomessa jäi voimaan Ruotsin ajan perustus-

laillinen valtiosääntö. Wrede 1945: 113, Herlitz 1964: 181. Suomen oikeuskehityksen 
historia on olennaisesti sama kuin Ruotsin oikeushistoria. Ruotsalaisten valloitettua 
Suomen saatettiin Suomessa voimaan Ruotsin oikeus- ja yhteiskuntajärjestys, ja 
yhteiskuntakehitys oli koko ajan yhteinen Ruotsille ja Suomelle. Vielä vuoden 1809 
jälkeenkin Suomen oikeuskehityksen jälleen alettua 1860-luvulla, se oli tärkeiltä osin 
yhdensuuntainen Ruotsissa vastaavan kehityksen kanssa. Wrede 1945: 78. 

196 Ruotsin valloitettua Suomen 1200-luvun jälkipuoliskolla ja 1300-luvulla perustettiin 
maahamme ruotsalaiseen tapaan ns. linnaläänejä koko hallinnon ja paikallisen hallinnon 
väliasteeksi. Sipponen 1964: 27.
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olivat olleet maanlakien alaisia, saivat oman oikeutensa. Maakuntalakien 
kirjoittamisen jälkeen 1300-luvun keskivaiheilla Maunu Eerikin pojan 
hallituksen aikana syntyi Ruotsi-Suomen yhteinen Maanlaki sekä Visbyn 
kaupunginlaki ja yleinen kaupunkilaki.197 Maunu Eerikin pojan maanlaki 
takasi talonpojille sekä henkilökohtaisen että taloudellisen vapauden, kuten 
oikeuden vaikuttaa kansallisiin asioihin198. Paikalliset itsehallintoyhteisöt 
eivät kuitenkaan pystyneet puolustamaan itsemääräämisoikeuttaan kunin-
kaan kasvavaa valtavaatimusta vastaan, ja niin 1600-luvun alkupuolella 
paikallinen vaikutusvalta pieneni199. 

Yleinen kaupunkilaki jäi voimaan lähes 400 vuodeksi eli siihen saakka, 
kunnes Ruotsi-Suomi sai 1734 ensimmäisen sekä maalle että kaupungeille 
yhteisen lakikirjan. Sen sijaan Maunu Eerikin pojan maanlaki korvattiin 
vajaan 100 vuoden jälkeen vuonna 1442 kuningas Kristofferin maanlailla, 
joka ei kuitenkaan paljon poikennut edellisestä laista eikä pitkään aikaan 
voinut syrjäyttää sitä. Yleiset maan- ja kaupunkilait olivat ilmestymisensä 
jälkeen voimassa myös Suomessa.200 

Ruotsin kustaviaanisen ajan perustuslait olivat voimassa myös Suomessa 
vuoteen 1919 saakka, mutta eivät sisältäneet säännöksiä kunnallisesta itsehal-
linnosta201. Maalaiskuntain hallintoa koskevan lainsäädännön lähtökohtana 
olivat vuonna 1650 annetut niukat säännökset pappissäädyn erioikeuksista 
pitäjäkokouksista202. Perustuslainsuoja oli sen sijaan vuoden 1723 ja 1789 
pappis- ja asukaserioikeuksilla (privilegiot). Myöskään vuoden 1809 halli-
tusmuoto ei sisältänyt säännöstä kunnallisesta itsehallinnosta.203 

Ruotsin valtakausi kesti aina vuoteen 1809 saakka, jolloin Suomi joutui 
Venäjän keisarikunnan yhteyteen suuriruhtinaskunnaksi, Venäjän vallan 
alle. Suomen Venäjään yhdistämisen yhteydessä keisari Aleksanteri I antoi 

197 Wrede 1945: 84 – 85. Tärkeätä jatkokehitykselle oli pienissä paikallisissa puitteissa tapah-
tuvan itsehallinnon vakiintuminen. Korhonen 1956: 9. Ruotsi-Suomen kaupungeissa 
ja kirkkopitäjissä oli toimiva paikallinen itsehallinto. Modeen 1988: 55 – 56.

198 Häggroth, Kronvall, Riberdahl & Rudebeck 1993: 11. Kung Magnus Erikssons landslag.
199 Häggroth, Kronvall, Riberdahl & Rudebeck 1993: 11.
200 Wrede 1945: 85.
201 Modeen 1988: 56.
202 Pitäjänkokouksen tehtävät määrättiin samaan tapaan vuosien 1675 ja 1723 pappiseri-

oikeuksissa. Tämä säännös oli voimassa toista sataa vuotta sinä laillisena perustuksena, 
jonka nojalla pitäjänkokous käytti maalaiskunnan päätösvaltaa ja jonka nojalla tässä 
kokouksessa alettiin käsitellä yhä enemmän kaikenlaisia maallisiakin kunnallisasioita. 
Ensin oli hallintopitäjällä eli nimismiespitäjällä täällä sama merkitys kuin Ruotsissa 
vanhalla kihlakunnalla ja sittemmin molemmissa maissa tuli kunnalliselämän kannat-
tajaksi kirkollinen pitäjä eli seurakunta, jolla enimmäkseen oli sama alue kuin hallin-
topitäjälläkin. Pitäjän itsehallintoa, pitäjäkokouksen toimivaltaa ja työtapaa ei ollut 
yleisillä säännöillä järjestetty, kunnes mainituissa, 1650 vuoden erioikeuksissa papisto 
nimenomaan oikeutettiin pitämään pitäjänkokouksia pitäjäntuvissa ja sakaristoissa. 
Ståhlberg 1926: 5 – 6

203 Modeen 1988: 56.
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1809 juhlallisen vakuutuksen, jolla hän vakuutti ja vahvisti maan uskonnon 
ja perustuslait sekä ne eri- ja muut oikeudet, joista säädyt olivat siihenkin 
saakka nauttineet. Toisin sanoen Suomi sai perustuslaillisen valtiosäännön 
siten, että se valtiojärjestys, joka sillä oli ollut ennen yhteisenä Ruotsin 
kanssa, tuli muodostamaan Suomen erityisen valtiojärjestyksen.204 Suomen 
erottaminen Ruotsista ja siirtyminen Venäjän keisarikunnan yhteyteen ei 
siten suoranaisesti tuonut muutosta paikalliseen itsehallintoon Suomessa205. 

Kielin rauhan aikana vuonna 1814 Tanska luovutti Norjan Ruotsille206 
ja Ruotsi-Norjan unioni kesti vuoteen 1905 saakka207. Suomen itsenäistyttyä 
Venäjästä vuonna 1917 kaikki Pohjoismaat ovat olleet itsenäisiä valtioita. 
Kunnallisella itsehallinnolla on vahva perinne Pohjoismaissa. Skandinavian 
hallinto-olojen historiallisen kehityksen kannalta asiaa tarkasteltaessa näyt-
tää kuntien tai paremminkin niitä vastaavien aikaisempien alueellisten 
muodostusten ajallinen vanhemmuus ilmeiseltä208. Kuntien syntyminen 
valtion ja valtion hallinto-organisaation ulkopuolella osoittaa, että kunnal-
lisen toiminnan painopiste on ollut ja edelleenkin on kunnan asukkaiden 
naapuruussuhteista johtuvien yhteisten tarpeiden tyydyttämisessä. Siten 
kuntien ensisijaisena tehtävänä on ollut huolenpito kunnan asukkaiden 
naapuruussuhteesta johtuvien yhteisten asioiden hoitamisesta.209 

Suomessa tapahtuneet kuntien hallintoa koskevat lainsäädäntömuu-
tokset ovat kulkeneet muiden Pohjoismaiden esimerkin jälkijunassa. 
Pohjoismaissa kunnallishallintoreformi toteutettiin 1800-luvun puolivä-
lissä kunnallislakien säätämisen yhteydessä210. Esimerkiksi Norjassa kuntien 
hallintoa koskeva laki säädettiin vuonna 1837 laajan poliittisen kamppai-
lun jälkeen211. Laissa kuntalaisille annettiin oikeus hoitaa omia paikallisia 
asioitaan edustajiensa eli kunnanvaltuuston kautta212. Laissa ei säädetty 

204 Wrede 1945: 113, Herlitz 1964: 181.
205 Ståhlberg 1926: 7.
206 Herlitz 1964: 181. Norjalaiset kieltäytyivät tunnustamasta Kielin rauhaa, ja antoivat 

toukokuussa oman valtiosäännön, perustuslain ja valitsivat tanskalaisen prinssin ku-
ninkaakseen. Norjalaisten vastarinta kuitenkin nujerrettiin asevoimin ja Ruotsin ja 
Norjan välinen suhde järjestettiin niiden parlamenttien välisissä neuvotteluissa. Norjan 
vuoden 1814 perustuslakia muutettiin ottamaan huomioon liittäminen Ruotsin kanssa. 
Muutoksen myötä Ruotsin kuningas valittiin ja tunnustettiin Norjan kuninkaana. 
Liittämisehtojen mukaan Norja oli riippumaton Ruotsista ja Norjalla oli oma valtio-
sääntö ja oma hallinto. Tämän lisäksi kuningas hallitsi Norjaa Norjan valtioneuvoston 
myötävaikutuksella/avustuksella ja oli vastuussa Norjan parlamentille. Kuninkaan valta 
oli siis rajatumpaa Norjassa kuin Ruotsissa. Herlitz 1964: 181 – 182.

207 Herlitz 1964: 236. Tällöin Norjan parlamentti ilmoitti, että perustuslaillinen kunin-
kaanvalta lakkasi toimimasta ja antoi valtioneuvoston tehtäväksi muodostaa uuden 
hallituksen. Herlitz 1964: 235 – 236.

208 Kekkonen 1936: 55. 
209 Kekkonen 1936: 56.
210 Herlitz 1969: 156 – 157.
211 Formannskapeslovene
212 Engh: 1968: 16, Steen 1968: 9.
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kuntien tehtävistä, vaan niistä säädettiin erityislaeissa213. Laki koski niin 
kuntia (primärkommunene) kuin maakuntia (amtene)214. Laki ei tuonut 
uutta hallinnollista tasoa Norjaan, vaan maahan oli jo muodostunut kaksi 
paikallishallinnon tasoa215. Kunnallishallinnon lakisääteistämisen myötä kun-
nanvaltuustosta (kommunestyret) tuli pysyvä elin, jolla oli yleinen toimivalta 
kunnan asioiden hoitamiseen. Myös köyhäinhoito- ja koululautakunnista 
tuli pysyviä elimiä, mutta niiden toimivalta oli rajoitettu niiden hoitamalle 
asia-alueelle.216 Korkea kunnallisen itsehallinnon aste nähtiin ideaalisena, 
jota tuli tavoitella. Autonomiset, itsehallinnolliset kunnat tulivat Norjaan 
vasta 1900-luvulla.217. Lain voimaantulosta saakka on ollut esillä kysymys 
siitä, kuka on vastuussa kuntien taloudesta, valtio vai kunnat itse218. 

Ruotsissa kunnallisen itsehallinnon kehityksen aluksi katsotaan yleensä 
vuosi 1862, jolloin ensimmäinen kunnallislaki säädettiin. Siinä säädettiin 
kunnallisesta itsehallinnosta. Ennen kunnallislain säätämistä monista yh-
teisistä asioista päätettiin seurakunnissa (sockarna). Nämä olivat pienimpiä 
kirkollisia organisaatioita. Näiden juuret ovat puolestaan keskiajan alkupuo-
lella. Seurakuntien tärkein tehtävä oli köyhäinhoito, mutta myöhemmin ne 
saivat myös monia muita tehtäviä esimerkiksi koulutoimen alalla. Vuoden 
1862 kunnallisreformin myötä vanha seurakunta korvattiin maallisella or-
ganisaatiolla, jonka tarkoituksena oli hallinnoida ja tyydyttää kuntalaisten 
tarpeita. Vuoden 1862 reformissa perustettiin myös maakunnat. Maakuntien 
vastuulle annettiin monia tehtäviä, esimerkiksi terveydenhuolto.219

Se, että Norjassa ja Ruotsissa säädettiin väestön laajaan paikalliseen 
itsehallinto-oikeuteen perustuvasta kunnallislainsäädännöstä220, lisäsi 
Suomessakin saman kysymyksen ajankohtaisuutta221. Suomessa säätyval-
tiopäivien koollekutsuminen vuonna 1863 mahdollisti uuden paikallisen 
itsehallintojärjestelmän toteuttamisen222. Vuonna 1865 annettiin meillä en-
simmäinen varsinainen kunnallislaki, Keisarillisen Majesteetin Armollinen 
Asetus kunnallishallituksesta maalla (6.2.1865/4)223. Kuten Ruotsissa, myös 

213 Engh 1968: 17. Kuntien neljä tärkeää tehtäväaluetta olivat: köyhäinhoito, koulut, kirkko 
ja tiet. Engh 1968: 17.

214 Steen 1968: 13.
215 Steen 1968: 30.
216 Steen 1968: 37 – 38.
217 Fimreite, Larsen, & Aars 2001: 12
218 Bernt 1981: 255.
219 Rönnberg 2007: 25.
220 Norjassa Formannskapslovene av 1837 ja Ruotsissa 1862 års kommunalförordningar.
221 Tuominen 1956: 68.
222 Vauhkonen 1992: 217.
223 Ikkala 1959: 7. Vuoden 1865 asetuksessa oli johtavana piirteenä kuntien laaja itsehallinto, 

jota erityisalojen lainsäädäntö ei kovin pitkälle rajoittanut. Valtion viranomaisten valvon-
ta oli pääasiassa laillisuuden valvontaa. Eräät kuntakokouksen päätökset oli kuitenkin 
alistettava kuvernöörin vahvistettavaksi, joita olivat muun muassa terveydenhoidon 
johtosäännöt. Soikkanen 1966: 266.
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Suomessa asetuksen päätavoitteena oli seurakuntaa vastaavan maallisen yhtei-
sön luominen, siis kunnan ja seurakunnan erottaminen, kunnan päätäntä- ja 
hallintoelinten perustaminen sekä määräysten antaminen asioiden käsittelys-
tä näissä elimissä ja kunnallisverotukseen liittyvien säännösten antaminen. 
Asetuksessa määrättiin perustettavaksi toimeenpaneva ja valmisteleva elin, 
kunnallislautakunta.224 Uuden asetuksen esimerkkinä käytettiin suuressa 
määrin Ruotsin uutta kunnallisasetusta225.

Samaan aikaan kuin maalaiskuntien kunnallishallinnon uudistus 
nousi esille kysymys myös kaupunkien kunnallishallinnon uudistamisesta. 
Kaupunkien uudistamisvaatimusten taustalla oli ensinnäkin yhtenäisten ja 
tarkkojen määräysten puute. Kun yhtenäisiä määräyksiä ei ollut, oli käy-
täntö eri kaupungeissa muovautunut kovin kirjavaksi.226 Ensimmäinen 
kaupunkeja koskeva varsinainen kunnallissäännös oli 8.12.1873 annettu 
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kunnallishallituksesta kau-
pungissa (8.12.1873/40).227. Uutta kaupunkien kunnallishallinnossa oli 
edustukseen perustuvan valtuuston asettaminen.228 Myös valtuutettujen 
lukumäärä tehtiin riippuvaiseksi kaupungin asukasluvusta, joten se ei ol-
lut satunnaisten tekijöiden määräämä229. Vuoden 1873 kunnallisasetus loi 
pohjan yhtenäisen kunnallispolitiikan hoitamiselle maamme kaikissa kau-
pungeissa aikaisempien suuressa määrin erilaisten menettelytapojen sijaan230.

Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomessa oli mahdollisuus toteuttaa 
niitä huomattavia muutoksia, joita oli jo pitkän ajan kuluessa suunniteltu 
kuntien hallintoa koskevaan lainsäädäntöön. Vuonna 1917 säädettiin 
neljä uutta kunnallislakia, maalaiskuntain kunnallislaki, kaupunkien 
kunnallislaki, kunnallinen vaalilaki ja laki kansanäänestyksestä. Voimaan 
jäi kuitenkin vielä eräitä osia vuosien 1873 ja 1989 kunnallislaeista, ni-
mittäin ne osat, jotka pääasiallisesti koskivat kuntien taloudenhoitoa ja 
verotusta. Vuonna 1919 Suomen Hallitusmuotoon (94/1919) otettiin 
eräitä kunnallisen itsehallinnon perustavia säännöksiä. Hallitusmuodon 

224 Soikkanen 1966: 159. Kehityshistoriallisista syistä johtuen maalaiskunnan alue ai-
kaisemmin säännönmukaisesti oli sama kuin vastaavan seurakunnan alue. Vuonna 
1925 kunnallisen jaotuksen muuttamisesta annetulla lailla tehtiin kunnallinen jaotus 
riippumattomaksi kirkollisesta jaotuksesta. Merikoski 1966: 198.

225 Ståhlberg 1926: 10. 
226 Soikkanen 1966: 171.
227 Ikkala 1959: 7.
228 Soikkanen 1966: 174. Valtuusto oli perustettava ehdottomasti sellaiseen kaupunkiin, 

jossa oli yli 2000 asukasta. Soikkanen 1966: 174. Uusi elin oli myös rahatoimikamari, 
joka perustettiin toimeenpanoa ja hallintoa varten. Lisäksi annettiin mahdollisuus 
erilaisten lautakuntien perustamiseen. Asetuksessa annettiin lisäksi tarkkoja määräyksiä 
verotuksesta, ja näin pyrittiin tehostamaan kaupunkien taloudenhoitoa. Lähdettiin siitä, 
että verotus oli suoritettava tulon perusteella. Soikkanen 1966: 174 – 175.

229 Soikkanen 1966: 176.
230 Tuominen 1965: 72.
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51.2 §:n mukaan kuntain hallinnon tulee perustua kansalaisten itsehal-
lintoon, niinkuin erityisissä laeissa siitä säädetään. Tähän säännökseen 
kunnallishallinnon itsenäisyydenaikainen voimakas kehitys nojasi.231 

Valtiollisen itsenäisyytemme alkuvuodet olivat kunnalliselämän voi-
makkaan kehityksen aikaa. Kun kunnallislakeja ryhdyttiin soveltamaan 
käytäntöön, todettiin pian, että olivat monin kohdin perusteellisten uu-
distusten tarpeessa. Kokonaisuudistuksen sijasta ruvettiin kunnallislain 
kehittämiseen osittaisten uudistusten tietä. Kehitys johti siihen, että 
valtion tehtävien laajentuminen pakotti kunnat ottamaan yhä lisää val-
tion tehtäviä. Kuntien tehtäväpiiri olikin säädetty varsin laajaksi. Useilla 
kunnallishallinnon aloilla lainsäädäntö yksityiskohtaisesti säännösteli 
kuntien toimintaa, muun muassa kansakoulutoimen, terveydenhoidon ja 
huoltotoimen sekä rakennustoimen ja rakennustarkastuksen. Kehityksen 
suunta olikin se, että lainsäädäntö ryhtyi yhä enemmän säännöstelemään 
asioita, joista kunnat olivat aikaisemmin täysin itsenäisesti päättäneet. 
Kunnat saattoivat ottaa tehtäväkseen kaikki sellaiset asiat, joita voitiin 
pitää yhteisön talous- ja järjestysasioina. Vain sellaisia paikallishallin-
non tehtäviä, jotka laeilla oli pidätetty valtion viranomaisille, ja joista 
tärkeimpiä oli poliisitoimi, eivät kunnat saaneet haltuunsa.232 

Käsitykset kunnallisesta itsehallinnosta ovat muuttuneet eri aikoina. 
Suomessa ensimmäisiä kuntia koskevia ajatuksia esitteli Hermanson 1800-lu-
vun loppupuolella. Hermansonin mukaan kuntien valtaoikeus rajoittuu 
siihen toimivaltaan, jonka valtio on sille suonut ja kuntien valtaoikeus on 
periaatteellisesti rajoitettu tiettyyn valtion vallasta johdettuun valtaoikeu-
teen233. Kunnan oikeus itsehallintoon oli Hermansonin mukaan peräisin 
valtiolta234, eli kuntien valta on valtion vallasta johdettua ja niiden toimivalta 
rajoitettua. Kuitenkin valtion myönnettyä kunnille itsehallinnon ja toimival-
taa, kunnat saivat oman itsehallintoon perustuvan oikeuden tehtäviinsä.235 
Vaikka kunnilla on itsehallintonsa nojalla oikeus hoitaa paikallisintressien 
vaatimia tehtäviä, voi valtio antaa kunnille hoidettavaksi tiettyjä tehtäviä 
omaan lukuunsa236. 

Samoin asia käsitettiin Norjassa, jossa ajateltiin, että kunnilla ei ole 
omaa valtaa vaan niiden valta on peräisin valtiolta237. Kuitenkin katsottiin, 

231 Halila 1956: 217 – 218.
232 Halila 1956: 218 – 219.
233 Hermanson 1893: 478.
234 Hermanson 1893: 480. Näin myös Ståhlberg 1913: 3, 250. Willgren 1925: 27, Kekkonen 

1936: 62, Wrede 1945: 190 – 191, Ikkala 1959: 25, Merikoski 1969: 183. 
235 Hermanson 1893: 478. 
236 Hermanson 1893: 480. Hoitaessaan tehtäviä valtion lukuun toimii kunta valtion 

viranomaisen valvonnassa. Hermanson 1893: 480.
237 Platou 1931: 207. Platoun mukaan Norjan kunnallislain taustalla oli valtion tarve 

kerätä varoja paikallisten asioiden hoitoon, köyhäinhoitoon, koulutoimeen, teiden 
rakentamiseen yms. Platou 1931: 212.
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että kunnalla tulee olla oikeus hoitaa sille kuuluvat tehtävät itsenäisesti har-
kiten paikallisten etujen mukaan238. Kuntien viranomaiset olivat toimissaan 
valtion viranomaisten valvonnan alaisia. Tietyissä tapauksissa saattoi kuntien 
toimien pätevyys olla riippuvainen valtion viranomaisten hyväksynnäs-
tä.239 Ruotsissa kuntien vastuu tehtävistään jaettiin eri toimintahaaroihin; 
itsehallintoon (självstyrelse), itsenäiseen hallintoon (självförvaltning) ja 
taloushallintoon (ekonomiska förvaltningen). Itsehallinnolla tarkoitettiin 
niitä tehtäviä, joita hoidosta vastaa kuntien edustuksellinen elin, kun taas 
itsenäisen hallinnon nojalla kunta hoitaa valtion tehtäviä tai toimivaltaa ja 
että toiminta katsotaan systemaattisesti paikalliseksi valtionhallinnoksi.240 
Kuntien taloushallintoon katsottiin kuuluvaksi kuntien omasta puolestaan 
sopimat taloudelliset sitoumukset, jotka eivät kuuluneet valtionhallinnon 
alaan. Näitä olivat pääasiassa kuntien yksityisoikeudelliset asiat.241 Myös 
Ruotsissa kunnat siten osittain käsitettiin paikallisiksi valtionorgaaneiksi, 
joilla on itsehallinto242.

Tanskassa paikallinen itsehallinto on perinteisesti kuvattu kolmen ulot-
tuvuuden kautta. Paikallishallinto on ensinnäkin organisaatio, jota johtavat 
paikallisesti valitut edustajat, toiseksi niillä on tehtävät, joista osa on lakisää-
teisiä ja osa tehtävistä perustuu paikallishallinnon omaan aloitteellisuuteen. 
Kolmanneksi paikallisella itsehallinnolla on rahoitus, joka perustuu osittain 
omaan verotusoikeuteen ja osittain valtion paikallisviranomaisille myöntä-
mään rahoitusosuuteen.243 Tanskassa on siten perinteisesti kunnilla ajateltu 
olevan oikeus yleisen toimialan tehtäviin, ja toisaalta niillä on velvollisuus 
hoitaa lakisääteisiä tehtäviä.

1.2 Kunnallinen itsehallinto itsenäisyyden 
jälkeen 

Kunnallislainsäädännön uudistus 1800-luvun jälkipuoliskolla toimeenpan-
tiin suurelta osin Ruotsin vastaavan uudistuksen pohjalla, ja 1900-luvullakin 
Suomen kunnallishallinto rakentui yhä samoille periaatteille kuin läntisen 
naapurimaan244. Keskeisenä linjana kunnallishallinnossa oli maalaiskuntien 
ja kaupunkien välisten erojen kaventuminen siten, että maalaiskuntien hal-

238 Hermanson – Kaira 1965: 87, Platou 1931: 206. 
239 Hermanson 1893: 480.
240 Sundberg 1933: 60, 65.
241 Sundberg 1933: 75.
242 Calmfors 1974: 252
243 Jonasen 2006: 51.
244 Halila 1956: 222.
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lintojärjestelmät lähenivät kaupunkien tehokkaampaa hallintoa. Erityisesti 
näin tapahtui vuoden 1948 yleisessä kunnallislaissa (642/1948), jossa kau-
punkeja ja maalaiskuntia koskevat säännökset tulivat samaan lakiin ja jossa 
maalaiskunnille annettiin mahdollisuus siirtyä kunnanjohtajajärjestelmään. 
Sittemmin lainsäädäntöä uudistettaessa on jatkuvasti pidetty silmällä sitä, 
että kaupunkeja ja kauppaloita sekä maalaiskuntia koskevat säännökset ovat 
tulleet mahdollisimman samanlaisiksi. Näin tapahtui muun muassa vuoden 
1965 terveydenhuoltolaissa.245 

Kunnallisoikeudellisen tutkimuksen perustajana ei yleisesti pidetä 
Hermansonia, huolimatta hänen asemastaan nykyisen kuntajärjestelmäm-
me ensimmäisenä tutkijana, vaan Ståhlbergia246. Ståhlbergin ja Willgrenin 
tulkinnat ovat hyvin samansuuntaisia. Heidän mukaansa kunnalla on oikeus 
käyttää itsehallinto-oikeuttaan alueellaan247. Tuohon alueeseen liittyvät lain 
järjestämällä tavalla kunnalliset oikeudet ja velvollisuudet, ennen kaikkea ää-
nioikeus ja verovelvollisuus.248 Sekä Ståhlberg että Willgren tuovat esiin kun-
nalliseen itsehallinnon kansanvaltaisuusperiaatteen. Näkemyksen mukaan 
itsehallinto-oikeus, oikeus kunnallisasiain hoitamiseen, ei ole kuntalaisilla 
yksityisinä henkilöinä, vaan itsellään kunnalla, jonka puolesta äänioikeutetut 
kunnan jäsenet saavat valita valtuutetut lain rajoissa päättämään, mitä on 
toimitettava249. Kunnan itsehallinto-oikeuden nojalla hoitamien asioiden 
täytyy olla järjestys- tai talousasioita. Nämä asiat saadaan katsoa kunnan 
omiksi, yhteisiksi asioiksi sekä vaaditaan, etteivät ne kuulu julkisen viran-
omaisen toimialaan.250 Järjestys- ja talousasioilla tarkoitetaan myös kaikkia 
muita kunnan yhteistä hyötyä tarkoittavia asioita, joita valtio ei ole kunnan 
toimialasta erottanut.251 Willgrenin mukaan itsehallintoyhdyskunnalle on 

245 Soikkanen 1966: 676.
246 Holopainen 1969: 259.
247 Ståhlberg 1913: 251, Willgren 1925: 202 – 203, Ståhlberg 1926: 36. 
248 Ståhlberg 1926: 36. 
249 Ståhlberg 1926: 53. Näin myös Willgren 1925: 28, 210 – 211. Ks. myös Ståhlberg 1913: 

255 – 257. Vrt. Sallinen, joka toteaa, että Ståhlberg ei tuotannossaan hallitusmuodon 
voimaantulon jälkeenkään korostanut kunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuutta. 
Sallinen 2007: 38. 

250 Ståhlberg 1926: 52, Willgren 1925: 205. Järjestys- ja talousasioina on kunnan tehtävänä 
ensinnäkin järjestyksen ja turvallisuuden voimassapitäminen kunnan alueella ja toiseksi 
kunnan oman talouden hoito eli kunnan varallisuuden hallinto ja niiden varojen hank-
kiminen, jotka ovat tarpeen kunnallislaitoksia ja toimenpiteitä varten. Ståhlberg 1926: 
52 – 53. Kunnan yhteisiin järjestys- ja talousasioihin kuului Ståhlbergin mukaan myös 
terveydenhoito, käsittäen sekä terveydenhoidon että sairaanhoidon. Ståhlberg 1915: 
368, Ståhlberg 1913: 265. Kunnan omien, yhteisten asioiden tulee olla sellaisia, että 
asian tulee olla kunnan yhteiseksi hyödyksi ja sellainen, että asiaa voidaan pitää koko 
kunnalle tärkeänä. Ståhlberg 1926: 60.

251 Ståhlberg 1926: 53. Kunnan toimialalle on säädetty yleiset rajat, ei lueteltu nimenomaisia 
tehtäviä mitä kunta saa toimittaa. Ståhlberg 1913: 265, Ståhlberg 1926: 72. 
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ominaista, että sillä on subjektiivinen oikeus itsehallintoon ja että se on 
siten velvollinen hoitamaan yhteiset tehtävät252. 

Kekkonen yhtyy aiempien tutkijoiden kantaan ja toteaa, että kuntien 
oikeus itsehallintoon on valtion vallasta johdettua253, mutta toteaa, että 
kunnan hallintoasiat ovat valtionhallinnon asioista erillisiä kunnan omia 
hallintoasioita. Tarkoituksenmukaisuus syistä johtuu, että toiset asiat hoitaa 
valtio ja toiset kunta.254 Ståhlbergin ja Willgrenin tavoin Kekkonen korosti 
kunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuutta. Hänen mukaansa kunnallisen 
itsehallinnon tulee rakentua kunnan kansalaisten itsehallinnon pohjalle255. 
Kekkonen tarkasteli kunnallista itsehallintoa siten, että HM 51 §:ään si-
sältyvällä pääsäännöllä ”kunnalla on oikeus itsehallintoon” tulee aina olla 
ensisijaisesti määräävä asema lisä- eli täytesääntöön ”niinkuin erityisissä 
laeissa siitä säädetään”, rinnalla. Kekkosen mukaan muunlainen tulkinta 
säännöksestä aiheuttaa sen, että HM:n kunnille perustuslain pyhyydellä 
vakuuttama oikeus itsehallintoon olisi valtion tavallistakin lainsäädäntöä 
vastaan voimaton. Valtiolla olisi oikeus tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä 
ottaa kunnilta pois kaikki muut tehtävät paitsi ne, jotka johtuvat kunnan 
luonteesta juridisena henkilönä. Kuntien toimipiirin tällainen rajoittaminen 
näin pieneksi merkitsisi tosiasiassa kunnallisen itsehallinnon lopettamista.256 

252 Willgren 1925:198. Alkuperäinen teksti: ”Utmärkande för självförvaltningskorporatio-
nen är å ena sidan, att densamma såsom sådan har en subjektiv egen rätt till självför-
valtning, å andra sidan att den är förpliktad att handhava därmed sammanhängande 
uppgifter.” Mäenpää huomauttaa, että Hermansonin ja Ståhlbergin määritelmissä 
korostuu kunnallisen itsehallinnon merkitys nimenomaan kuntien valtiollisen aseman 
määrittäjänä. Mäenpää 1981: 19.

253 Kekkonen 1936: 62. Kekkonen määrittelee kunnan seuraavasti: kunta on itsehallin-
nollinen alueyhdyskunta paikallista laatua olevien yhteistehtävien suorittamiseksi, 
jonka tehtäväpiiri on periaatteessa totaalinen, jonka valtiolta saama julkinen valta on 
rajoitettu kunnan alueeseen, jonka jäsenyys on pakollinen ja jonka representatiivinen 
toimielinedustus on niin organisoitu, että jollei kunnan välittömänä representatiivisena 
toimielimenä toimi sen inhimillinen perusaines itse, niin tämä perusaines suorittaa välil-
lisen representatiivisen toimielimen asettamisen vaalilla. Kekkonen 1936:105. Wreden 
käsityksen mukaan kunnan käyttämä valta ei ole sen omaa valtaa, vaan valtaa, jonka 
sisällyksen ja rajat valtiovalta määrää. Kunnalla on periaatteellisesti ja mikäli toisin ei ole 
säädetty, oikeus ryhtyä paikallisedun ja tarkoituksen vaatimiin hallintotoimiin. Wrede 
1945: 190 – 191. Näin myös Wreden teoksen pohjalta toimitetussa teoksessa Suomen 
oikeus- ja yhteiskuntajärjestys vuodelta 1970 s. 166, 197.

254 Kekkonen 1936: 64. Kekkosen mukaan itsehallinnollisen toiminnan ratkaiseva tunnus-
merkki on se, että itsehallinnon subjektina on valtionhallinnosta erillinen oikeushenkilö, 
julkisoikeudellinen juridinen henkilö. Kekkosen mukaan itsehallinto yleiskäsitteenä 
voidaan määritellä oikeusjärjestyksen julkisoikeudellisiksi juridisiksi henkilöiksi tun-
nustamien yhteisöjen hallintotoiminnaksi. Kekkonen 1936: 54.

255 Kekkonen 1936: 96.
256 Kekkonen 1936: 84 – 85. Hakkilan mukaan säännös jättää kaikessa ylimalkaisuudessaan 

itsehallinnon laadun ja laajuuden erityisistä laeista riippuvaksi. Hakkila 1939: 243. HM 
51.2 §:n kuntien itsehallintoa koskeva virke kuuluu seuraavasti: ”Kuntain hallinnon 
tulee perustua kansalaisten itsehallintoon, niin kuin erityisissä laeissa siitä säädetään.”
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Ikkala yhtyi Kekkosen käsitykseen siitä, että hallitusmuodon 51 §:n 
sisältyvällä pääsäännöllä: kunnalla on oikeus itsehallintoon, on määrää-
vä asema lisä- eli täytesäännön: niinkuin siitä erityisissä laeissa säädetään, 
rinnalla ja myöntää, että hallitusmuodon 51 §:n 2 momentti sellaisenaan 
edellyttää kunnilla olevan itsehallinnon. Hänen mukaansa säännös nimen-
omaan edellyttää, että kuntain itsehallinnon muotoilu tapahtuu erillisillä 
laeilla, ja juuri näiden lakien ja hallitusmuodon 51.2 §:n mukaan kunnallista 
itsehallintoa on kuvattava. Siksi hallitusmuodon 51.2 §:ssä tarkoitettu lain-
säädäntö määrää tosiasiallisesti kunnallisen itsehallinnon tarkemman sisällön 
ja muodon.257 Hallitusmuodon kunnallista itsehallintoa koskevasta 51.2 §:n 
säännöksestä ”kuntain hallinnon tulee perustua kansalaisten itsehallintoon, 
niin kuin erityisissä laissa siitä säädetään, voidaan Ikkalan mukaan verraten 
tarkasti osoittaa, minkälainen on valtion ja kunnan perussuhde. Ikkalan 
mukaan säännöksestä selviää se tosiasia, että kunnan koko olemus riippuu 
valtion tahdosta. Tämän Ikkala tulkitsee siten, että kunnat ovat valtion 
alaisia yhdyskuntia ja että kuntain valta on valtion vallasta johdettua.258 

1.3 Kunnallinen itsehallinto hyvinvointivaltion 
kehittäjänä

Mäenpää on analysoinut kunnallisen itsehallinnon kehitystä ja toteaa, että 
kunnallisen itsehallinnon merkitystä koskevassa tulkinnassa alkaa uusi vaihe 
1960-luvulla. Kun Hermansonista alkaen oli korostettu kuntien toimivallan 
ja itsehallinnon olevan peräisin valtion vallasta, siitä delegoitua, tähän seli-
tykseen kriittisesti suhtautuvissa esityksissä painotettiin tuon itsehallinnon 
perustumista oikeusjärjestykseen, erityisesti lainsäädäntöön. Eroa aikai-
sempaan voidaan kuvata niin, että käsitteellis-deduktiivinen metodi johtaa 
painottamaan HM 52.2 §:n ensimmäisen virkkeen alkuosaa: kuntain hallin-
non tulee perustua kansalaisten itsehallintoon. Analyyttinen lähestymistapa 
johtaa korostamaan virkkeen loppuosaa. Sen mukaan tavasta, jolla kuntien 
hallinto perustuu kansalaisten itsehallintoon, säädetään erityisissä laeissa. 
Niiden perusteella voidaan induktiivisesti päätellä itsehallinnon sisältö.259

257 Ikkala 1959: 15.
258 Ikkala 1959: 25. Ikkalan määritelmän mukaan ”Kunta on valtion alainen alueellinen 

pakkoyhdyskunta, jolle valtio on suonut itsehallinnon, so. oikeuden omavastuisesti, 
omien elintensä avulla hoitaa omia asioitaan, ja jonka toimintaa valvoo valtio”. Ikkala 
1959: 26.

259 Mäenpää 1981: 22 – 23. Itsehallinto-termi tuli Suomen lainsäädäntöön muodollisesti 
vasta hallitusmuodossa vuonna 1919. Kunnallisen itsehallinnon määrittelytapa ei 
muuttunut radikaalisti hallitusmuodon säätämisen jälkeen. Käsitteellis-deduktiivinen 
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Kuuskoski260 ja Merikoski261 korostivat kunnallisen itsehallinnon262 
kansanvaltaisuutta itsehallinnon toteuttajana. Merikosken mukaan itsehal-
linnolle on tunnusmerkillistä, että yhdyskunnan toimintaa ohjaa sen oma 
tahto, jonka muodostaminen kunnallisessa itsehallinnossa tapahtuu alhaalta 
käsin, jäsenistöstä lähtien263. Kuuskosken mukaan kunnallishallinto rakentuu 
kansanvaltaisuuden periaatteelle, koska kunnallisvaalit ovat välittömät ja 
yleiset, ja niissä on jokaisella yhtäläinen äänioikeus, jota käytetään salaisesti264.

Edelleen Merikoski katsoi kunnallisen itseverotusoikeuden sisältyvän 
HM 51 §:n perustuslainvoimaisesti suojaamaan kunnallisen itsehallinnon 
perusluonteeseen265.

Myös Holopainen hylkäsi aiempien tutkijoiden kannan siitä, että 
kuntien valta on valtion vallasta johdettua. Holopaisen mukaan Suomen 
oikeusjärjestyksen mukaan kuntien itsehallinnon ei voida sanoa olevan 
lähtöisin valtiosta, vaan se perustuu oikeusjärjestykseen266. Mäenpää yhtyy 

metodi on säilyttänyt keskeisen asemansa kunnallisen itsehallinnon tutkimuksessa. 
Yhteistä hallitusmuotoa edeltävälle ja sen säätämisen jälkeiselle tulkintalinjalle on joka 
tapauksessa, että itsehallinnolle pyritään määrittelemään tietty, voimassaolevaksi ajateltu 
merkityssisältö. Kunnallista itsehallintoa tarkastellaan lähinnä vain valtion ja kuntien 
suhteen kannalta, eikä niinkään kuntien hallinnon sisäisen organisaation määrittäjänä. 
Itsehallintoon nimenomaan kansalaisten itsehallintona ei Mäenpään mukaan kiinnitetty 
sanottavaa huomiota. Mäenpää 1981: 22.

260 Kuuskoski & Hannus 1966: 45. Kuuskosken mukaan kunnallishallinto rakentuu kan-
sanvaltaisuuden periaatteelle, koska kunnallisvaalit ovat välittömät ja yleiset, ja niissä 
on jokaisella yhtäläinen äänioikeus, jota käytetään salaisesti. Kuuskoski & Hannus 
1966: 45. 

261 Merikoski 1970: 194 – 195, Merikoski 1944: 117. Merikoski 1969: 100. 
262 Merikoski määrittelee itsehallinnon seuraavasti: itsehallinto oikeudellisessa mielessä 

tarkoittaa valtion alaiselleen yhdyskunnalle tai korporaatiolle suomaa oikeutta omien 
elintensä avulla hoitaa sellaisia omia asioitaan, joiden hoitamista valtio ei ole toisella 
tavoin järjestänyt. Merikoski 1966: 189 – 190.

263 Merikoski 1970: 194 – 195, Merikoski 1944: 117. Sellainen paikallisen itsehallinnon 
organisaatiomuoto, että yhdyskunnan ainoana elimenä olisi jäsenten kokous, ei nykyään 
enää voi kunnissa tulla kysymykseen. Samoin voidaan pitää sivuutettuna sitä järjestelmää, 
että jäsenten kokous valitsee yhdyskunnan toimeenpanevat elimet ja toimii samalla 
tärkeimpiä asioita päättävänä elimenä. Vallalla oleva järjestelmä on edustuksellinen: 
yhdyskunnan jäsenet valitsevat vaaleilla edustajiston, joka toimii tahtoa muodostavana, 
päättävänä elimenä ja määrää toimeenpanevan elinten henkilökokoonpanon. Merikoski 
1970: 194 – 195, Merikoski 1944: 117.

264 Kuuskoski & Hannus 1966: 45.
265 Merikoski 1969: 101. Kastarin mukaan on tärkeää, että kunnat hoitavat omia tehtäviään 

omilla kunnallisverotuksella kannettavilla varoillaan ja kantavat taloudellisen vastuun 
toiminnastaan. Kastari 1977: 240. Hallitusmuodossa ei ollut säännöstä kuntien itseve-
rotusoikeudesta, kuten nykyisessä Suomen perustuslaissa on. Vrt. HM 51.2 §. Kuntain 
hallinnon tulee perustua kansalaisten itsehallintoon, niinkuin erityisissä laeissa siitä 
säädetään, ja PeL 121.3 §. Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden 
ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

266 Holopainen 1969: 278, 306. Holopaisen mukaan hallitusmuodon antama suoja on 
luonteeltaan institutionaalista, joka koskee järjestelmää eikä vain yksityisiä kuntia. 
Holopainen 1969: 306 – 307.
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Holopaisen kantaan ja toteaa, että itsehallinto perustuu oikeusjärjestyk-
seen267. Holopaisen mukaan hallitusmuodon 51.2 § edellyttää kuntien 
hallinnon perustuvan kansalaisten itsehallintoon268. Kuntien hallinnon 
perustuminen kansalaisten itsehallintoon puolestaan edellyttää tuon hal-
linnon kansanvaltaisuutta269.

Holopaisen ja Mäenpään mukaan kunnalla on tietty riippumattomuus 
– itsenäisyys – valtiosta270. Kastarin mukaan kunnat ovat eräässä mielessä 
jopa vastakkaisia napoja valtiolle, eikä niitä lueta valtion organisaatioon kuu-
luviksi, vaan niitä pidetään valtiosta riippumattomina itsenäisinä yksikköi-
nä271. Tärkeänä kunnallista itsehallintoa suojaavana periaatteena on pidetty 
sitä, ettei kunnan oikeuksia tai lailla kunnalle annettuja tehtäviä voida siltä 
siirtää muutoin kuin lain nojalla. Niin ikään voidaan vain eduskuntalailla 
määrätä uusia velvollisuuksia niiden kannettavaksi.272

Vuoden 1973 Kunnallishallintokomitean mukaan käsitykset kunnal-
lisen itsehallinnon perustuslainsuojasta eroavat varsin jyrkästi toisistaan, 
mutta kuitenkaan sitä ei ole asetettu kyseenalaiseksi, etteikö tätä suojaa olisi. 
Komitean mukaan keskeisimmiksi kunnallisen itsehallinnon perusteista 
erottuvat seuraavat neljä selvää perustetta. Kunnalliseen itsehallintoon on 
elimellisesi katsottu kuuluvan kunnan toimialan yleisyyden, ja toiseksi sen 
periaatteen, ettei kunnille saa asettaa uusia tehtäviä tai taloudellisia vel-
voituksia eikä ottaa niiltä pois oikeuksia tai taloudellisia velvoituksia kuin 
säätämällä siitä lailla. Kolmanneksi kunnan itsehallinto perustuu välillisen 
kansanvallan pohjalle eli luottamushenkilöhallintoon ja neljänneksi kun-
nalla on itseverotusoikeus.273 

1990-luvulla säädettiin niin sanottu kriisikuntalaki274, joka oli määräai-
kainen laki kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspal-
velujen turvaamiseksi. Turvaaminen tapahtui valtion varoista myönnet-
tävällä korkotuella ja vakautuslainalla, jotka kunnalta perittiin takaisin, 
sekä viime kädessä kuntaselvitysmenettelyllä.275 Tuolloin todettiin, että 
kriisikuntalain mukainen menettely edustaa lievempää puuttumista 
kunnalliseen itsehallintoon kuin kunnan liittäminen toiseen kuntaan 
ja sen itsenäisyyden lakkaaminen. Vuoden 1992 kuntajakolaki korosti 

267 Mäenpää 1981: 31.
268 Holopainen 1969: 27.
269 Mäenpää 1981: 30 – 31.
270 Holopainen 1969: 307, Mäenpää 1981: 31. Mäenpään mukaan kunnalla tulee olla 

riittävän laaja yleinen toimiala, joka ulottuu periaatteessa kaikkiin paikallishallinnon 
tehtäviin; vain tällöin tuolla itsenäisyydellä on reaalista merkitystä. Mäenpää 1981: 31.

271 Kastari 1977: 238.
272 Merikoski 1970: 203 – 204.
273 KM 1973: 60, s. 250 – 251, Ryynänen 1986: 70.
274 Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä (658/1994).
275 Ryynänen 1994: 898.
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kunnan vastuuta ja päätösvaltaa kuntajaotuksessa. Kriisikuntalain mu-
kaisen menettelyn lähtökohtana oli kunnan sopimus yhteistoiminnasta 
ongelmien hoitamiseksi, eli kunnasta lähtevä aloite avun saamiseksi 
ongelmien hoitamiseksi yhteistyössä valtion asiantuntijaviranomaisen 
kanssa. Kunnan itsehallintoa rajoitettiin vain niin vähän kuin mahdol-
lista ja kuin se asian hoitamiseksi oli tarpeen. Perustuslakivaliokunta 
katsoi lausunnossaan (PeVL 13/1993 vp), ettei kunnallisen itsehallinnon 
perustuslainsuojan kanssa sopusoinnussa ole menettely, joka saattaa 
heikentää kuntien toimintaedellytyksiä tavalla, joka vaarantaa kuntien 
mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan. Vaikka kriisikunta-
laki rajoitti selvitysmenettelyn kohteena olevan kunnan itsenäisyyttä, 
sen tarkoituksena oli kuitenkin vahvistaa kriisiin joutuneen kunnan 
toimintaedellytyksiä.276

Mäenpää on todennut, että kunnallinen itsehallinto – sekä siihen liitetty 
kuntien suhteellisen itsenäisen aseman korostaminen että kuntien hallinnon 
kansanvaltaisuus – on nähty esteeksi hyvinvointivaltioon liittyvien tavoitteiden 
toteuttamiselle. Oikeusvaltioon liittyvä itsehallinto-käsitys on saanut väistyä 
kansalaisten yhdenvertaisuutta, sosiaalisten palvelujen saatavuutta ynnä muita 
korostavien ideologisten periaatteiden tieltä.277 Viime vuosikymmeninä on 
havahduttu huomaamaan kunnallisen itsehallinnon vaaranalainen asema. 
Todellisten vaarojen kunnalliselle itsehallinnolle on katsottu olevan kuntien 
aseman muuttuminen suhteessa valtioon uusien erityislakien kautta. Näissä 
laeissa kuntien velvollisuudeksi määrätyt tehtävät saattavat kaventaa vapaahar-
kintaista toimialaa, joka kunnilla on.278 Pohjoismainen hyvinvointivaltio – niin 
myös suomalainen – rakennettiin vahvasti julkisten hyvinvointipalvelujen 
varaan. Kuntien tehtävät lisääntyivät erityisesti 1970-luvulla ja 1980-luvun 
alkupuolella. 1990-luvun laman vuosinakaan tehtäviä ei vähennetty, vaikka 
voimavarat niiden hoitamiseen supistuivat.279 

Vuoden 1995 kuntalaissa palvelujen järjestämistapoja on monipuolistet-
tu; kuntalain 2.3 §:n mukaan kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse 
tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä 
palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. Kuntalaissa 
ei ole myöskään enää säännöksiä, jotka vaatisivat päätösten alistamista val-
tion viranomaisten vahvistettavaksi280. Kunnalliskomitean mukaan tärkeintä 
uuden kuntalain säätämisessä kunnan ja valtion suhteen kannalta oli uuden 

276 Ryynänen 1994: 907 – 908.
277 Mäenpää 1981: 24.
278 Ryynänen 1986: 71. Ei liene liioittelua viitata vaaraan kunnallisen itsehallintomme 

jälkeen jäämisestä siitä ajattelusta, joka leimaa eurooppalaista käsitystä, erityisesti Euroo-
pan neuvoston kuntia ja alueita edustavan kongressin runsaan suosituskokonaisuuden 
muodossa. Ryynänen 2011b: 141 – 142.

279 Harjula & Prättälä 2007: 4.
280 KM 1993: 33 s. 21.
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kuntalain asema kunnallishallinnon peruslakina281. Kuntalain säätämisellä 
lisättiin kunnan valinnan mahdollisuuksia palveluiden järjestämisen suh-
teen282. Aiemmista kunnallislaeista poiketen kuntalakia onkin luonnehdittu 
mahdollistavaksi laiksi, koska kuntalaki mahdollistaa kuntien erilaisuuden 
huomioon ottamisen erona aiempiin suhteellisen ahtaan liikkuma-alan 
tarjonneisiin kuntalakeihin283.

1.4 Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan ratifiointi 

Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949 eli pian toisen maailmansodan 
jälkeen. Suomi liittyi neuvoston jäseneksi vuonna 1989. Euroopan neuvosto 
on jäsenmaiden hallitusten kansainvälinen järjestö. Euroopan neuvoston 
ylin päätöksentekoelin on ministerikomitea (Committee of Ministers). 
Ylin päätöksenteko kunnallis- ja aluehallintoasioissa tapahtuu mainitun 
organisaation puitteissa. Euroopan neuvosto asetti vuonna 1957 kunnal-
lisasioita varten erityiskomitean eli pysyvän kunnalliskongressin. Vuonna 
1975 kongressi sai hoitaakseen myös aluehallintoasiat. Vuonna 1994 kun-
nalliskongressin organisaatiota muutettiin niin, että kongressi jakautuu nyt 
kahteen kamariin: kuntakamariin ja aluekamariin. Kongressin nimeksi tuli 
Euroopan kunta- ja aluehallintokongressi (Congress of Local and Regional 
Authorities of Europe, CLRAE).284

Euroopan neuvosto hyväksyy jäsenmaita sitovia yleissopimuksia (agree-
ment, convention, charter). Nämä tulevat kuitenkin jäsenmaita sitoviksi vasta 
sen jälkeen, kun ne on saatettu voimaan siten kuin jäsenmaan valtiosääntö 
edellyttää. Paikallisen itsehallinnon peruskirja on yksi neuvoston yleissopi-
muksista. Euroopan neuvosto hyväksyi paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
27.6.1985. Sopimus tuli voimaan 1.9.1985, kun neljä neuvoston jäsenmaata 
oli sen asianmukaisesti hyväksynyt ja ratifioinut. Suomen valtiosäännön 
mukaan kansainväliset sopimukset tulevat noudatetuiksi vasta sen jälkeen 
kun ne on saatettu Suomessa erikseen voimaan. Mikäli kansainvälinen sopi-
mus sisältää sellaisia velvoitteita, että ne kuuluvat Suomessa lainsäädännön 

281 KM 1993: 33 s. 20.
282 Hallituksen esityksen mukaan valtiollisena strategiana on antaa kunnille liikkumavaraa 

siten, että kunnat ottavat uudelleen vastuuta asukkaidensa hyvinvoinnista aitona itse-
hallinnollisena tehtävänä. HE 192/1994 vp s. 5.

283 Ryynänen 2012a: 10.
284 Pöyhönen 1996: 9 – 12.
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alaan, on sopimus saatettava eduskunnan hyväksyttäväksi. Mikäli näin ei 
ole asianlaita, voidaan sopimus saattaa voimaan asetuksella.285

Suomi allekirjoitti peruskirjan kesäkuussa 1990286. Kun peruskirja si-
sältää sellaisia velvoitteita, että ne kuuluivat Suomessa lainsäädännön alaan, 
hallitus antoi esityksen eduskunnalle287 25.10.1990 Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan hyväksymisestä,288 ja laki annettiin eduskunnan 
hyväksyttyä lain 12.4.1991 (1180/1991) peruskirjan lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten saattamisesta. Peruskirja saatettiin voimaan asetuksella 
(1181/1991) vuoden 1991 lokakuun alussa289 sen jälkeen kun sopimus oli 
asianmukaisesti ratifioitu.290 Muodollisoikeudelliselta asemaltaan peruskirja 
on kansavälinen sopimus, joka on saatettu voimaan lailla291 seuraavasti:

Laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden määrä-
ysten hyväksymisestä (1180/1991) 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. Strasbourgissa 15 päivänä lokakuuta 1985 tehdyn Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat 
lainsäädännön alaan, voimassa niinkuin siitä on sovittu.

2 §. Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja on tullut osaksi Suomen oi-
keusjärjestystä lokakuun alusta vuonna 1991292. Peruskirja on valtioita sitova 
sopimus, jonka tavoitteena on korvata yhteisten eurooppalaisten normien 
puuttuminen kunnallisesta itsehallinnosta ja varjella kunnallishallintoa. 
Jäsenvaltio voi tehdä sopimukseen myös varaumia (reservation) eli olemaan 
hyväksymättä ainakin toistaiseksi eräitä keskeisiä kohtia. Se voi myös liittää 
hyväksymiseensä selityksiä (declaration). Suomi ei esittänyt peruskirjan 
hyväksymiseen varaumia tai selityksiä, vaan on sitoutunut sopimukseen 
kokonaisuudessaan.293

Peruskirjan hyväksyessään valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan myös 
sen henkeä, ei pelkästään kirjaimellisesti tulkittua minimisisältöä. Peruskirjan 

285 Pöyhönen 1996: 14, 17, 19.
286 Ryynänen & Telakivi 2006: 35 – 36. Suomen valtiosäännön mukaan kansainväliset so-

pimukset tulevat noudatetuiksi vasta sen jälkeen kun ne on saatettu Suomessa erikseen 
voimaan.

287 HE 235/1990 vp
288 Pöyhönen 1996: 20, Pöyhönen 1993: 2.
289 Ryynänen & Telakivi 2006: 35 – 36, Pöyhönen 1996: 20, Pöyhönen 1993: 2.
290 Pöyhönen 1996: 20.
291 Pöyhönen 1993: 1.
292 Nummelan mukaan paikallisen itsehallinnon peruskirjalla ei ollut mitään merkitystä 

valtionhallinnossa, sen edellytysten katsottiin täyttyvän jo olemassa olevassa kunnallis-
laissa. Nummela 28.2.2013. 

293 Pöyhönen 1993: 4, 6 – 7.



 58

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 58

allekirjoittamisella jäsenvaltion on katsottava samalla ilmaisseen myös halun-
sa kehittää maansa kunnallishallintoa eurooppalaisen demokratian parhaiden 
periaatteiden hengessä.294 Peruskirjaa täydentävät monet suositukset, jonka 
lisäksi peruskirjaa täydentämään on myös vuonna 2009 hyväksytty kansalais-
vaikuttamista koskeva lisäpöytäkirja.295 Suosituksia annetaan asioista, joiden 
suhteen komiteassa on hyväksytty yleinen linjaus sekä niistä asioista, joiden 
komitea katsoo olevan ristiriidassa Euroopan paikallisen itsehallinnon pe-
ruskirjan kanssa. Suositukset eivät ole juridisesti sitovia296, jäsenmaat ottavat 
suosituksia huomioon hyväksyessään lakeja tai alemmanasteisia säännöksiä 
taikka määräyksiä297. Suosituksilla on poliittisesti merkittävä ohjausvalta 
jäsenvaltioiden suhteen. Nämä yhdessä muodostavat hyvän eurooppalai-
sen kunnallisen itsehallinnon periaatteiston, jonka täytäntöön paneminen 
edellyttää muodollis-juridista noudattamista, pidemmälle menemistä, pe-
ruskirjan hengen toteuttamista. Niiden perusteella voidaan esittää vaatimus 
itsehallintoystävällisestä kuntia koskevasta lainsäädännöstä ja valtiollisista 
toimista. Peruskirja velvoittaa Suomea kehittämään kunnallishallintoa ja 
-taloutta koskevaa lainsäädäntöään peruskirjan mukaisesti siltä osin kuin 
se osoittautuu tarpeelliseksi.298 

Euroopan neuvosto valvoo peruskirja noudattamista aika ajoin tapahtuvil-
la asiantuntija-arvioinnilla ja niihin perustuvilla raporteilla. Mikäli sopimuk-
seen sitoutuneen jäsenmaan havaitaan rikkoneen säännöksiä, Euroopan neu-
vosto voi arviointiraporttien avulla saattaa asian yleiseen huomion ja kritiikin 
kohteeksi. Jäsenmaalta voidaan samalla vaatia selvityksiä ja toimenpiteitä asian 
saattamiseksi säännösten edellyttämälle kannalle. Pakkokeinoja neuvostolla ei 
kuitenkaan ole käytettävänään. Poikkeuksena ovat sellaiset tapaukset, joissa 
on samalla rikottu myös ihmisoikeuksia ja asia voidaan sen perusteella saattaa 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.299 Asiantuntija-arvioinnin 
eli monitoroinnin perusteella Euroopan neuvoston kuntia ja alueita edustava 
kongressi antaa jäsenmaiden hallituksille suosituksia300.

Euroopan neuvoston kuntaministerit ovat syksyllä 2009 pitämässään 
kokouksessa Utrechtissa hyväksyneet periaatteen siitä, että jäsenvaltiot si-
toutuisivat nykyistä paremmin Euroopan neuvoston suosituksiin. Tästä 

294 Ryynänen 2011b: 142.
295 Ryynänen 2011b: 142.
296 Features – Guide to Researching the Council of Europe, The Kiviniemi report 2009: 

6. “In appropriate cases, the conclusions of the Committee may take the form of rec-
ommendations to the governments of members, and the Committee may request the 
governments of members to inform it of the action taken by them with regard to such 
recommendations.” Article 15b, Statute of the Council of Europe CETS No.: 001.

297 Pöyhönen 1996: 14.
298 Hannus, Hallberg & Niemi 2009: 46.
299 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 381.
300 Ryynänen 2012c: 179.
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pohjaraportin laati Suomen hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 
(The Kiviniemi report: How to enhance the work of the Council of Europe 
in the field of local and regional democracy?).301 Kiviniemen kokoaman 
raportin mukaan kunta- ja aluehallintokongressin (CLRAE) ja kunta- ja 
aluedemokratiakomitean (The European Committee on Local and Regional 
Democracy, CDLR) tulisi yhdessä parantaa maaraportointia. Hankkeiden 
seurannan systematisointi, priorisointi, seuranta ja kansalaisjärjestöjen osal-
listuminen tulisi käsitellä samassa yhteydessä.302 

Edellä mainitun lisäksi Utrechtissa allekirjoitettiin Euroopan paikalli-
sen itsehallinnon peruskirjan lisäpöytäkirja oikeudesta osallistua paikallis-
hallinnon viranomaisten toimintaan. Lisäpöytäkirja täydentää Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjaa. Lisäpöytäkirja tuotiin Suomessa hy-
väksyttäväksi hallituksen esityksenä, koska se sisältää lainsäädännön alaan 
kuuluvia säännöksiä. Lisäpöytäkirjalla hyväksyttiin määräyksiä osallistua 
paikallishallinnon viranomaisten toimintaan ja toimenpiteitä osallistumis-
oikeuksien toimeenpanemiseksi.303 Hallintovaliokunta totesi, että se pitää 
esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja piti tärkeänä, että kuntalain 
uudistustyössä edistetään entisestään kuntalaisten osallistumisoikeuksia304. 
Hallituksen esityksen mukaan lisäpöytäkirjan voimaantulo lähinnä korostaa 
jo olemassa olevaa valtion ja kuntien velvoitetta osallistumismahdollisuuk-
sien ja -aktiivisuuden kehittämiseksi305. Lisäpöytäkirjasta säädetään lailla 
(1335/2011) ja se astui voimaan 1.6.2012 (4 §, A103/2012).

Knemeyer on arvioinut peruskirjaa, ja hänen mukaansa on erityisen 
merkittävää, että ensimmäistä kertaa on olemassa koko Euroopan kattava 
sopimus, jolla luotiin perusta kunnallisen itsehallinnon edellytyksille ja sisäl-
lölle, ja jossa myös määritellään valtion ja kuntien suhde itsehallinnon osalta. 
Euroopan neuvoston mukaisesti sopimuksen piiriin kuuluivat alun perin 
silloiset EY-maat.306 Sopimuksen syntyvaiheessa käytiin sitkeä kamppailu 
sopimuksen sanamuodoista ja sen tuloksena saatiin aikaan kompromissi, 
jota voidaan pitää olennaisena edistysaskeleena. Vaikka sopimuksen aikaan-
saaminen ei ollut helppoa, enää ei sopimukseen sisältyviä seikkoja voida 
sulkea pois valtion ja kuntien välisestä keskustelusta, jota käydään kunnal-
lisen finanssilainsäädännön riittävyydestä kunnan tehtäviä silmälläpitäen.307 
Näin todetessaan Knemeyer tulkitsee sopimuksen olevan jäsenmaita sitova.

Kunnalliskomitean mukaan Suomen kunnallishallintoa koskeva euroop-
paoikeus on kehittynyt nopeasti Suomen liityttyä vuonna 1989 Euroopan 

301 Ryynänen 2011b: 141 – 142.
302 The Kiviniemi Report 2009: 13.
303 HE 26/2011 vp s. 1, 6 – 12, 14.
304 HaVM 1/2011 – HE 26/2011 vp s. 2.
305 HE 26/2011 vp s. 5.
306 Knemeyer 1989: 249.
307 Knemeyer 1989: 254.
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neuvoston jäseneksi308. Kunnalliskomitean mukaan itsehallinnon perus-
tuslainsuojan arvioinnissa tulee noudattaa Euroopan paikallisen itsehallin-
non peruskirjan periaatteita. Vaikka peruskirja kansainvälisoikeudellisesti 
sitoo myös lainsäätäjää, ja kunnallishallintoa koskevia lakeja säädettäessä on 
noudatettava peruskirjan periaatteita, periaatteiden sisällyttäminen hallitus-
muotoon korostaa niiden merkitystä. Komitea toteaakin, että tästä syystä 
hallitusmuodon 51 § 2 momentin täydentäminen peruskirjan keskeisillä 
periaatteilla olisi ihanteellisinta.309 Hyväksyessään Euroopan neuvoston 
peruskirjan ovat jäsenvaltiot samalla velvoittautuneet vaikuttamaan aktii-
visesti siinä ilmaistujen periaatteiden toteutumiseen lainsäädännössään ja 
toiminnassaan. Peruskirja ei siten sido jäsenvaltiota pelkästään oikeudellisena 
asiakirjana, vaan myös eurooppalaisena poliittisena tahdonilmauksena.310 
Pöyhösen mukaan on selvää, että kun Suomi on sitoutunut peruskirjan 
periaatteisiin, jatkossakaan ei voida säätää lakeja, jotka ovat sopimuksen 
vastaisia. Koska peruskirja on lakina voimassa, eivät myöskään asetukset 
voi olla sen vastaisia.311 Peruskirja tulee ottaa huomioon lakeja säädettäessä 
ja Suomi on sitoutunut siihen, että kuntia koskeva lainsäädäntö ei jatkos-
sakaan ole ristiriidassa peruskirjan säännösten kanssa.

1.5 Itsehallintokäsityksen muotoutuminen

1.5.1 Institutionaalinen itsehallintokäsitys ja sen 
hylkääminen

Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa vallitsee käsitys kunnallisen itsehallin-
non institutionaalisesta suojasta. Tämän käsityksen mukaisesti kunnallinen 
itsehallinto on suojattu olennaiset tunnusmerkit täyttävänä instituutiona. 
Institutionaalinen suoja eli takuu merkitsee, että ylipäänsä on oltava kuntia 
osana hallintorakennetta. Paikallisyhteisön omavastuinen asioidenhoito 
on mahdollista vain jos vastaavat yksiköt ovat olemassa.312 Näkemyksen 
mukaan perusrakenteen sisällä lainsäätäjällä on ja pitää olla oikeus muo-
toilla kunnallista itsehallintoa yksityiskohtaisemmin313, eikä kunnallinen 

308 KM 1993:33 s. 113.
309 KM 1993:33 a. 171.
310 Ryynänen & Telakivi 2006: 50.
311 Pöyhönen 1996: 27.
312 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 120, Ryynänen 2004b: 54, Heuru-Mennola-Ryynä-

nen 2008: 101.
313 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 120.
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itsehallinto ole mikään itseisarvo314. Institutionaalisen käsityksen mukaan 
kunnallinen itsehallinto on suojattu sellaisena – instituutiona – olennaisten 
tunnusmerkkien kera315, eikä yksittäinen kunta sen sijaan voi vedota siihen 
olemassaolonsa perustana (PeVL 24/1997 vp)316. 

Institutionaalisen itsehallintokäsityksen edustajat korostavat edus-
kunnan riippumattomuutta ja itsenäisyyttä suhteessa kunnallishallintoon. 
Itsehallinnon institutionaalinen takuu ei siten ole laaja, sillä se on taattu 
vain lakien rajoissa. Lainsäätäjän toteutuksen rajoitukset ovat mahdollisia 
kuitenkin vain, jos ne jättävät itsehallinnon ydinosan koskemattomaksi. 
Näissä institutionaalisen suojan tarkasteluissa on pyritty määrittämään it-
sehallinnon ydinosa, johon valtion toimin ei voida puuttua. Erityisesti on 
katsottu, ettei suhteellisuusperiaatetta ja kohtuullisuusperiaatetta loukata. 
Tarkasteluissa on jouduttu myöntämään, että tarkan rajan määrittäminen 
siitä, milloin kunnallisen itsehallinnon ydinosaan on puututtu, on vaikeaa.317

Näkemys kunnallisesta itsehallinnosta voidaan jakaa kahteen aikakau-
teen, vanhaan eli institutionaaliseen käsitykseen ja uuteen näkemykseen318. 
Uudemmassa itsehallintokäsityksessä on otettu etäisyyttä institutionaalisen 
takuun rajattuun itsehallintokäsitykseen319. Vastakkainen aiemmalle käsi-
tykselle on itävaltalaisen oikeustieteen näkemys itsehallinnosta, joka konk-
retisoituu monella, aina perustuslain tasolle ankkuroidulla tavalla. Yhtenä 
ilmentymänä on yksittäisen kunnan olemassaololle annettu suhteellisen 
vahva suoja. Tämän perusteena on näkemys, jonka mukaisesti kunta on 
enemmän kuin pelkkä hallintoyksikkö. Se on nykymuotoonsa kasvanut 
ja kehittynyt paikallisyhteisö. Itävallan kunnallista itsehallintoa koskevien 
perustuslain artiklojen katsotaan merkitsevän kuntien subjektiivista oikeutta 
itsehallintoon320. 

Kuntarakenneuudistuksen valmistelun yhteydessä valtiovarainminis-
teriö on esittänyt, ettei koko maata koskeva kuntarakenteen muuttaminen 
olisi vastoin kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa. Tässä on nojattu 
vuodelta 1997 olevaan perustuslakivaliokunnan kannanottoon, joka annet-
tiin tuolloin kuntajakolain uudistamisen yhteydessä. Kysymys kunnallisen 
itsehallinnon perustuslainsuojan rajoista olisi tullut käsitellä perustuslain 
uudistuksen yhteydessä. Perustuslakivaliokunnan kannanoton käsitys no-
jaa kunnallisen itsehallinnon institutionaaliseen käsitykseen, joka edellyt-
tää, että ylipäänsä on oltava kuntia, mutta pelkistettynä sanottuna riittää, 
että niitä on edes jonkin verran. Näkemys ei ota huomioon kunnallisen 

314 Ryynänen 2012c: 52.
315 Ryynänen 2004b: 54, Holopainen 1969: 306 – 307.
316 Ryynänen 2012b: 64.
317 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 120.
318 Ryynänen 2012b: 64.
319 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 120.
320 Ryynänen 2012b: 64.
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itsehallinnon sisällölle aiempaa vahvemmin painoa antavaa demokratia-
käsitystä321 . Kansalaisten itsehallinnon muodossa toteutettavalla kuntien 
itsehallinnolla on oltava myös tosiasialliset toteutumisen mahdollisuudet, 
ei pelkästään muodolliset rakenteet. Siksi institutionaalisen suojan käsite 
on hylätty uudemmassa mannereurooppalaisessa ajattelussa, joka on ollut 
keskeisenä perustana Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa laadit-
taessa. Peruskirjan 3 artiklan sanamuodostakin tämä on todettavissa, jossa 
korostetaan nimenomaan paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta.322

1.5.2 Uusi itsehallintokäsitys 

Uusi näkemys kunnallisesta itsehallinnosta poikkeaa suomalaisessakin oi-
keuskirjallisuudessa vallitsevana käsityksenä pidetyn kunnallisen itsehallin-
non institutionaalisesta suojasta323. Uudemmassa mannereurooppalaisessa 
ajattelussa institutionaalisen suojan käsite on hylätty, koska on katsottu, että 
kansalaisten itsehallinnon muodossa toteutettavalla kuntien itsehallinnolla 
on oltava myös tosiasialliset toteutumisen mahdollisuudet, ei pelkästään 
muodolliset rakenteet. Tämä ajattelu on ollut keskeisenä perustana myös 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa laadittaessa.324 Suomessakin 
aiempi käsitys on vanhentunut viimeistään vuonna 1991, jolloin Euroopan 
neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja tuli osaksi maamme oikeus-
järjestystä. Peruskirja sisältää itsehallintoon kuuluvat keskeiset reunaehdot ja 
elementit, antaen näin myös sisällön sille, mitä kuntainstituution tulee olla. 
Instituution olemassaolon ohella nyt annetaan myös toimintaedellytyksiä 
koskevat reunaehdot. Perustuslain 121 §:n itsehallintonormia voidaan pi-
tää takuunormina, joka sisältää kunnallisen itsehallinnon sisältöä takuiden 
muodossa.325

Koska perustuslainsäätäjä on liittänyt kunnallisen itsehallinnon pe-
rustuslaillisessa järjestyksessä omine tehtävineen poliittisen yhteisön ra-
kenteeseen ja siten uskonut sille erityisen funktion, joka lainsäätäjän on 
otettava huomioon, on oikeampaa katsoa, että perustuslaki antaa kunnille 
sekä institutionaalisen että funktionalisen suojan. Funktionaalisella suojalla 
Ryynänen tarkoittaa perustuslain 121 §:n takuuta turvata kunnille periaat-

321 Ryynänen 2012c: 54 – 55.
322 Ryynänen 2012c: 55, Ryynänen 2011a: 15.
323 Ryynänen 2004b: 54, Holopainen 1969: 306 – 307. 
324 Ryynänen 2011: 55.
325 Ryynänen 2004b: 55, Heuru-Mennola-Ryynänen 2008: 102. Näitä takuita ovat 1) ob-

jektiivisena kuntia koskevana järjestelytakuuna, sisältäen myös perustuslaissa tarkoitetun 
toimivallan, 2) takuuna universaliteettiin paikallisessa vaikutuspiirissä, mukaan lukien 
tietty kompetenssi, ja 3) takuuna vastata kaikista näistä asioista omalla vastuullaan, siis 
autonomiatakuuna. Ryynänen 2004b: 55, Heuru-Mennola-Ryynänen 2008: 102–103.
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teessa kaikkien paikallisyhteisön asiat käsittävän tehtäväalan, kuten myös 
toimivallan omavastuiseen asioidenhoitoon tällä alueella.326 Perustuslain 121 
§ turvaa siten kuntia paitsi instituutiona, myös kunnan oikeutta tehtäviinsä. 
Kunnallinen itsehallinto edellyttää siten paitsi kuntia instituutiona, myös 
sitä, että niillä on tietyt kansainvälisoikeudellisesti ja perustuslaillisesti taatut 
oikeudet ja toimintavapaus. Tässä on olennainen ero institutionaalisen suojan 
käsitteeseen.327 Kunnallinen itsehallinto on eurooppalaisen oikeusvaltion ja 
demokratian välttämätön edellytys328.

Peruskirjan 3 artiklassa määritellään paikallisen itsehallinnon käsite. 
Peruskirjan 3(1) artiklan mukaan paikallinen itsehallinto tarkoittaa pai-
kallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla 
huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön 
etujen mukaisesti. Artiklasta on kiinnitettävä huomiota käsitteeseen oikeus, 
joka tarkoittaa jonkinasteista toimivaltaa329. Peruskirjaa koskevan selitysosan 
mukaan ”omalla vastuullaan” painottaa sitä, että paikallisviranomaisia ei tule 
rajoittaa toimimaan pelkästään valtion agentteina. Peruskirjan tarkoituksena 
on, että paikallisviranomaisilla tulisi olla laaja tehtäväpiiri, joita voidaan hoi-
taa paikallisella tasolla.330 Mutta mitä käsitteellä oikeus tarkoitetaan? Käsitteen 
voidaan katsoa myös antavan kunnallisen itsehallinnon suojalle rakenteel-
lisen subjektiivisen oikeuden. Kunnat ovat osa perustuslain mukaisesti osa 
valtion hallintorakennetta. Niillä on siihen myös oikeus, joka määritellään 
perustuslain 121 §:ssä. Oikeuden kohteena on paikallisyhteisön asioiden 
omavastuinen sääntely. Oikeuden saajia ovat kunnat, ja velvoitteen kohde 
on valtio. Subjektiivisen oikeuden rakenne-elementit ovat siten olemassa.331 
Jo aiemmin Willgren on todennut kunnilla olevan subjektiivisen oikeuden 
itsehallintoon ja velvollisuus hoitaa kunnan yhteisiä asioita332. Willgren liitti 
kunnan subjektiivisen oikeuden itsehallintoon vahvasti kunnan oikeuteen 
yleisen toimialan tehtäviin.

Kunnallisella itsehallinnolla on siten sekä institutionaalinen että subjek-
tiivisoikeudellinen sisältö. Kunnallisessa itsehallinnossa on kysymys oikeu-
dellisen järjestelmän ja yhteiskunnallisen rakennelman yhdistelmästä. Sen 
vuoksi on riittämätöntä nähdä kunnallinen itsehallinto pelkästään suoja- ja 

326 Ryynänen 2004b: 57.
327 Ryynänen 2012b: 64, Ryynänen 2012c: 54.
328 Ryynänen 2011b: 141.
329 Pöyhönen 1997: 4.
330 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, article 3, paragraph 1. 
331 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 121–122.
332 Willgren 1925:198. Alkuperäinen teksti: ”Utmärkande för självförvaltningskorporatio-

nen är å ena sidan, att densamma såsom sådan har en subjektiv egen rätt till självför-
valtning, å andra sidan att den är förpliktad att handhava därmed sammanhängande 
uppgifter.” Mäenpää huomauttaa, että Hermansonin ja Ståhlbergin määritelmissä 
korostuu kunnallisen itsehallinnon merkitys nimenomaan kuntien valtiollisen aseman 
määrittäjänä. Mäenpää 1981: 19.
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turvarakennelmana valtiota vastaan eli ainoastaan subjektiivisena oikeu-
tena. Ennemminkin voidaan katsoa, että kyse on itsehallintojärjestelmän 
toimintaedellytyksistä, joiden olemassaolo turvataan perustuslaissa, mutta 
joiden säilyminen ei silti ole itsestäänselvyys. Näihin toimintaedellytyksiin 
kuuluu mahdollisuus riittävän laajan tehtäväkokonaisuuden omavastuiseen 
hoitamiseen.333

1.6 Kunnallista itsehallintoa koskeva 
perustuslain sääntely Suomessa 

1.6.1 Kunnallisen itsehallintoperiaatteen sisältö

Uutta kunnallista itsehallintoa koskevaa perustuslainsäännöstä säädettäessä 
kiinnitettiin huomiota Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan vaa-
timuksiin. Hallituksen esityksessä todetaan seuraavaa:

”Kunnan asukkaiden itsehallinto kuuluu kansanvaltaisen yhteiskunnan 
hallintojärjestelmän perusteisiin. Tämä lähtökohta on vahvistettu myös 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa (SopS 65 ja 66/1991), 
jonka määräykset Suomi on hyväksynyt ja saattanut valtionsisäises-
ti voimaan vuonna 1991. Kunnallisen itsehallinnon periaatteelliseen 
merkitykseen verrattuna asiaa koskeva perustuslaintasoinen sääntely on 
suppeaa ja osin puutteellista. Perustuslaissa ei ole säädetty itsehallinnon 
keskeisimmistä ominaispiirteistä. Vakiintuneesti on toisaalta katsottu, 
että kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisten oikeutta päättää 
kuntansa hallinnosta ja taloudesta, ja että valtio voi antaa kunnille teh-
täviä vain lailla. Hallitusmuodon alkuperäisessä 51 §:n 2 momentissa 
kansalaisella tarkoitetaan Suomen kansalaista. Sääntelyä on tästäkin 
syystä tarpeen tarkistaa.”334

Peruskirja on siten osaltaan vaikuttanut perustuslain kunnallista itsehallintoa 
koskevan säännöksen säätämiseen. Perustuslakiin ehdotettiin otettavaksi täs-

333 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 122.
334 HE 1/1998 vp s. 60. Ryynäsen mukaan meillä olisi ollut erinomainen tilaisuus päivittää 

kunnallisen itsehallintomme valtiosääntöinen asema vastaamaan tämän päivän euroop-
palaista ajattelua äskettäisessä perustuslain tarkistuksessa. Tämä mahdollisuus jätettiin 
käyttämättä. On mielenkiintoista, että ei mitenkään havaittu tarvetta demokratian 
toteuttamisen laajentamiseen. Huomio oli tiukasti tasavallan presidentin, pääministerin 
ja eduskunnan kolmiyhteydessä. Sen tarkastelulla on oma arvonsa, mutta samalla kään-
nettiin selkä paljon lähempänä kansalaisten arkea olevan demokratian kehittämiselle. 
Ryynänen 2011b: 141.
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mällisemmät säännökset kunnallisen itsehallinnon keskeisimmistä ominais-
piirteistä. Tätä todettiin puoltavan myös Suomen sitoutuminen Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan määräyksiin. Asiallisesti ehdotus vastaa 
perustuslakivaliokunnan vakiintunutta lausuntokäytäntöä, jonka mukaan 
perustuslainvoimaisesti suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee kunta-
laisille kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Näin 
ymmärretty itsehallinto kattaa muun muassa kuntien verotusoikeuden ja 
kuntalaisten oikeuden itse valitsemiinsa hallintoelimiin (PeVL 29/1992 vp, 
9 ja 17/1994 vp, 31 ja 42/1996 vp).335

Perustuslain säännös perustaa kunnille valtiosääntöoikeudellisen ase-
man, joka organisatorisesti erottaa ne sanan suppeassa mielessä ymmärretystä 
valtiosta. Kunnan erillisyys valtionhallinnosta toteuttaa riippumattomuuden 
vaatimusta: kunta on valtiosta erillinen itsenäinen oikeushenkilö, joka ei ole 
suoraan valtion viranomaisten määräysvallan alaisuudessa.336 Uusi Suomen 
perustuslaki tuli voimaan maaliskuun alusta vuonna 2000. Suomen kunnille 
on taattu itsehallinto perustuslain 121 §:ssä seuraavasti:337 

Suomen perustuslaki 121 §. Kunnallinen ja muu alueellinen itse-
hallinto.
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan 
asukkaiden itsehallintoon.

Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista teh-
tävistä säädetään lailla.

Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja 
veron määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla. 
Saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan 
koskeva itsehallinto sen mukaan kuin lailla säädetään.

Kunnallista itsehallintoa koskeva säännös sijoittuu Suomen perustuslaissa 
11 luvun 121 §:ään, jossa säädetään hallinnon järjestämisestä ja itsehallin-
nosta338. Kunnallista itsehallintoa koskevan sääntelyn uudistaminen oli ollut 

335 HE 1/1998 vp s. 175. 
336 Jyränki & Husa 2012: 212.
337 Heurun mukaan kunnallisen itsehallinnon perustuslaillinen asema on edelleen oikeus-

periaatteen eikä oikeussäännön varassa, koska kunnilla ei ole tehokkaan oikeusvaateen 
mahdollisuutta. Heuru 2000a: 366.

338 Hallituksen perustuslakiesityksessä Ahvenanmaan itsehallintoa tarkoittava säännös 
esitettiin sijoitettavaksi säädöstekstissä hallinnollista jaotusta ja kunnallista itsehallintoa 
tarkoittavien sääntöjen jälkeen. Perustuslakivaliokunta katsoi, että Ahvenanmaalla on 
erityisasema Suomen valtiojärjestyksessä, mikä ilmenee varsinkin maakunnalle kuulu-
vana itsehallintona. Valiokunta siirsi säännöksen paikkaa 11 luvussa ylemmäksi, koska 
tämän säännöksen tuli sijoittua ennen säännöksiä muusta alueellisesta itsehallinnosta. 
Valiokunta päätteli, että maakunnalla itsehallinnolla on kansainvälisoikeudelliset takeet, 
ennen muuta vuoden 1921 ns. Ahvenanmaan sopimuksen johdosta. Itsehallintohierar-
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vireillä pitkään, viimeksi vuoden 1994 valtiopäivillä lakialoitteen pohjalta 
(LA 86/1994 vp). Eduskunta hylkäsi aloitteen, mutta esitti toivomuksen, että 
hallitus valmistelisi esityksen kuntien itsehallintoa koskevien hallitusmuodon 
säännösten uudistamiseksi (EK 10.2.1995/1994 vp, PeVM 23/1994 vp).339 
Kunnallisesta itsehallinnosta ei ole mainintaa perustuslain 1 luvussa, jossa 
säädetään valtiojärjestyksen perusteista. Näin on esimerkiksi Ruotsissa340. 

Hallituksen esityksen mukaan uudistuksen tavoitteena on vahvistaa 
kunnallista itsehallintoa ottamalla asiasta nykyistä kattavammat säännökset 
perustuslakiin.341 Pykälän 1 momentin mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, 
joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Siten 
säännöksessä todettiin Suomen jakaantuvan kuntiin ja ilmaistiin itsehal-
linnon olevan voimassa perustuslailla suojattuna kuntien hallinnon peri-
aatteena. Itsehallinnon keskeisiä ominaispiirteitä täsmennettiin pykälän 2 
ja 3 momentin säännöksillä. Pykälän 2 momenttiin otettiin itsehallintoa 
täsmentävät uudet säännökset, joiden mukaan kuntien hallinnon yleisistä 
perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Lailla sää-
tämisen vaatimus koskee siten kuntien hallinnon yleisiä perusteita kuten 
kunnan ylimmän päätöksentekovallan käyttöä, kunnan muun hallinnon 
järjestämisen perusteita ja kunnan asukkaiden keskeisiä osallistumisoikeuk-
sia. Hallinnon yksityiskohtainen järjestäminen sen sijaan voitaisiin osoittaa 
kuntien asiaksi. Itsehallinnon periaatteen mukaisesti lailla on turvattava 
kunnan päätöksentekojärjestelmän kansanvaltaisuus. Tämä sisältää ennen 
muuta kunnan asukkaiden oikeuden valitsemiinsa hallintoelimiin sekä sen, 
että päätösvalta kunnissa kuuluu asukkaiden valitsemille toimielimille (PeVL 
42/1996 vp). Säännöksen ei katsottu edellyttävän muutoksia voimassa ole-
vaan kuntalakiin (365/1995).342

Lailla säätämisen vaatimus koskee myös kunnille annettavia tehtäviä. 
Kunnan asukkaiden itsehallinnon periaatteeseen kuuluu, että kunnan tu-
lee voida itse päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa nojalla ottaa hoi-

kialtaan vahvimpana voidaan pitää Ahvenanmaan itsehallintoa, ja seuraavalla tasolla on 
kunnallinen itsehallinto. Saraviita 2011: 969, 971.

339 HE 1/1998 vp s. 175. 
340 Ruotsissa valtiojärjestyksen perusteissa on mainittu kunnallisen itsehallinnon periaate 

1 luvussa: 1 kap. Statsskickets grunder. 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
självstyrelse. 

341 HE 1/1998 vp s. 60. Jos valtion kuntapolitiikan painopisteenä on kuntien itsehallin-
nollisen aseman vahvistuminen, on mahdollista olettaa, että valtio helpottaa tavalla tai 
toisella kuntien lakisääteisiä palvelu-, sääntely- ja tulonsiirtovelvoitteita, välttää antamasta 
kunnille uusia tehtäviä ja tarjoaa niille uusia taloudellisia voimavaroja. Tällainen kun-
tapolitiikka antaa kunnille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet toimia poliittisena 
yhteisönä ja päättää demokraattisesti siitä, mitä ne tuottavat ja kuinka ne järjestävät 
tuotantonsa. Harisalo, Rannisto & Stenvall 2012: 51.

342 HE 1/1998 vp s. 175 – 176.
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dettavakseen, ja että muuten kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain lailla. 
Lähtökohdasta on nykyisin säädetty kuntalain 2 §:n 1 momentissa, mutta 
sen keskeisen merkityksen vuoksi katsottiin, että on perustelua ottaa asiasta 
säännös kunnallista itsehallintoa koskevaan perustuslain pykälään. Olennaista 
on, ettei kunnille voitaisi vastaisuudessakaan antaa tehtäviä lakia alemma-
nasteisilla säädöksillä.343 Tämä oli ollut ongelmana erityisesti 1970-luvulta 
lähtien, minkä vuoksi vuonna 1989 säädettiin niin sanottu normilaki.344 
Itsehallinnon suojan kannalta lailla säätämisen vaatimusta korostaa se, että 
kunnan toimintoja koskeva merkittävä sääntely jää näin aina eduskunnan/
lainsäätäjän varaan eikä voi siirtyä kulloisenkin hallituksen kompetenssiin345.

Kysymys tuli ajankohtaiseksi vanhuspalvelulain antamisen aikaan vuon-
na 2012. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin katsonut, että kuntien 
taloudellisten velvoitteiden kannalta olennaisten kysymysten määrittelystä 
on perustuslain 121 §:n vuoksi säädettävä ainakin perusteiden osalta laissa 
(PeVL 50/2001 vp, s. 2/I, PeVL 41/2010 vp, s. 6/I). Valiokunnan mukaan 
myös lakiehdotuksen vahvat perusoikeuskytkennät korostavat vaatimusta, 
jonka mukaan laissa tulee olla mahdollisimman täsmälliset säännökset lais-
ta julkiselle vallalle aiheutuvista velvoitteista (PeVL 20/2004 vp, s. 4/I).346 

Perustuslakivaliokunta katsoi, että asetuksenantovaltuutta on täsmen-
nettävä esimerkiksi määrittelemällä pykälän 1 momentissa tarkemmin 
kunnilta vaadittavan asiantuntemuksen osa-alueet pykälän peruste-
luissa esitetyn mukaisesti tai muulla tavalla, joka ohjaa asetuksenanta-
jan harkintavaltaa olennaisesti ehdotettua täsmällisemmin. Tämä on 
edellytyksenä lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Lakiehdotuksen 20 §:n 1 ja 2 momentin mukaan toimintayksikössä on 
oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat 
toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja 
heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa 
heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana 
olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän 
tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksi-
kössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. 
Pykälän 3 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

343 HE 1/1998 vp s. 176.
344 Ensimmäiset ehdotukset normien purkamisesta ovat jo 1980-luvun alkupuolelta. 

Sisäasiainministeriö asetti vuonna 1981 toimikunnan, jonka tehtävänä oli selvittää 
itsehallintoon puuttuvien hallinnollisten määräysten antamisesta kunnille ja kuntain-
liitoille. Vasta uudelleen asiaa käsitelleen normityöryhmän (komiteanmietintö 1986:10) 
ehdotusten jälkeen löytyi valmius tarttua ongelmaan, ja vuonna 1989 säädettiin niin 
sanottu normilaki (573/89) ja toteutettiin normien purkuhanke. Lailla rajoitettiin 
valtion viranomaisten kuntiin kohdistuvaa normiohjausta. Laki oli määräaikainen ja 
voimassa vuoden 1996 loppuun. KM 1993:33 s. 108.

345 Hidén 2001: 155.
346 PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp s. 3.
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tarkempia säännöksiä siitä, minkä verran henkilöstöä toimintayksikössä 
on oltava iäkästä henkilöä kohden ja mitkä kelpoisuusvaatimukset tämän 
henkilöstön tulee täyttää. Säännöksen perusteluiden mukaan hallitus 
tarkastelee vuoden 2014 aikana lain toteutumisen perusteella ja muun 
kokonaisarvioinnin pohjalta annettavan asetuksen tarkkaa sisältöä. Jos 
asianomaiset viranomaiset osoittavat, että yksikin toimintayksikkö alittaa 
vähimmäismitoituksen nykysuositusten 0,5 hoitotyöntekijää asiakasta 
kohden mukaisen tason, valtioneuvosto antaa vuoden 2015 alussa voi-
maan tulevan asetuksen, jossa säädetään vähintään tätä suositustasoa 
oleva minimimitoitus hoitajien määrälle.347 

Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan valtioneuvoston asetuksella 
oli siten tarkoitus säätää kuntia sitovasti, minkä verran henkilöstöä toi-
mintayksikössä on oltava iäkästä henkilöä kohden ja mitkä kelpoisuus-
vaatimukset henkilöstön tulee täyttää. Tällä sääntelyllä on pontentiaali-
sesti huomattavia taloudellisia vaikutuksia kunnille. Perustuslain 121 §:n 
kannalta voidaan pitää ongelmallisena sitä, että henkilöstömitoituksen 
määrittäminen jätetään kokonaan valtioneuvoston asetuksen varaan. 
Valtuutus on valiokunnan mukaan myös perusoikeusliitännäisyytensä 
vuoksi ongelmallisen avoin. Perustuslain 19 §:n 3 momentti edellyttää 
julkisen vallan turvaavan jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut 
laintasoisin säännöksin. Jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, on toimintayksikön henkilöstön 
mitoituksesta säädettävä lailla tai 3 momenttia on täsmennettävä sään-
nöksin, joilla olennaisesti rajataan asetuksenantajan harkintavaltaa.348 
Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt sitä, että kunnille olisi annettu 
valtioneuvoston asetuksella tiettyjä velvoitteita, koska niistä tulee säätää 
nimenomaan eduskunnan hyväksymällä lailla.

Pykälän 3 momentin mukaan kunnilla on verotusoikeus sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä 
on vakiintuneesti katsottu, että kuntien verotusoikeus ja siihen liittyen 
kuntien oikeus päättää omasta taloudestaan kuuluvat perustuslailla suojatun 
itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin (PeVL 29/1992 vp, 9 ja 17/1994 
vp). Verotusoikeuden keskeisen merkityksen vuoksi oli perusteltua ottaa 
asiasta nimenomainen säännös perustuslakiin. Momentin toisen virkkeen 
mukaan lailla on säädettävä verovelvollisuuden ja veron määräytymisen 
perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Asiallisesti säännös vas-
taa 81 §:n vaatimusta, jonka mukaan valtion verosta on säädettävä lail-
la. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että kunnallista veroa koskevalle 
lainsäädännölle tulee asettaa samantapaiset sisällölliset vaatimukset kuin 
valtion verolainsäädännölle (PeVL 5/1988 vp). Kunnallista veroa koskevasta 

347 PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp s. 3 – 4.
348 PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp s. 4.
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lailla säätämisen vaatimuksesta on kuitenkin selkeyden vuoksi syytä ottaa 
perustuslakiin oma säännös. Kunnallisen itsehallinnon peruslähtökohtien 
mukaisesti lailla on säädettävä veron määräytymisen perusteista eikä veron 
suuruuden perusteista, kuten valtion veron kohdalla. Kunnilla on enti-
seen tapaan oikeus päättää kunnallisen veron suuruudesta lailla säädettyjen 
määräytymisperusteiden mukaisesti. Muuten ehdotettua lailla säätämisen 
vaatimusta olisi tulkittava yhdenmukaisesti 81 §:n 1 momentin vastaavan 
säännöksen kanssa.349 Verolain muutoksin valtiovalta voi ilman juridisia 
esteitä hyvin huomattavasti vaikuttaa kunnalle kertyviin verotuloihin350.

Kunnallisen itsehallinnon lisäksi 121 §:ssä säädetään muusta alueellisesta 
itsehallinnosta kuntia suuremmilla alueilla sekä saamelaisten kotiseutualu-
eellaan kieltään ja kulttuuriaan koskevasta itsehallinnosta351. Perustuslakiin 
otettiin myös uusi 122.2 §:n säännös, jonka mukaan kuntajaon perusteista 
säädetään lailla.

Perustuslain uudistuksessa pyrittiin vahvistamaan kunnallista itsehal-
lintoa, ja tämä näkyy erityisesti perustuslain säännöksenä, jossa turvataan 
kunnan verotusoikeus (PeL 121.3 §). Itsehallintoon sisältöön kuuluu kun-
nallistalouden näkökulmasta toimialan yleisyys. Se mahdollistaa laaja-alaisen 
päätöksenteon. Itsehallintoon sisältyy erottamattomana osana myös kunnan 
taloudenhoidon omavastuisuus. Nämä ovat loogisessa suhteessa toisiinsa.352 
Perustuslaki siten turvaa sekä kunnallisen itsehallinnon että siihen keskeisesti 
kuuluvana ominaispiirteenä tunnustetun kuntien verotusoikeuden. Näin 
ollen taloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen perustuvia näkökohtia tai 
valtion fiskaalisten intressien turvaamista ei voida pitää sellaisina paina-
vina perusteina, joilla perustuslaissa turvattuun kuntien verotusoikeuteen 
olisi mahdollista puuttua siirtämällä kunnallisen verotuksen tuotosta huo-
mattava osuus pysyväisluonteisesti valtiolle.353 Perustuslakivaliokunta on 

349 HE 1/1998 vp s. 176.
350 Hidén 2001: 162.
351 Ryynänen mukaan oireellinen oli muutaman vuoden takainen perustuslain uudistus, 

jossa kunnallista itsehallintoa ei edes otettu perustuslain ilmaisemiin valtiorakenneperi-
aatteisiin. Ryynänen 2006: 50, Ryynänen 2008: 256. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että uudistuksella pyritään vahvistamaan 
perustuslaissa suojattua kunnallista itsehallintoa sekä huolehtimaan perusoikeuksien 
toteutumisesta kunnallisissa palveluissa. HE 155/2006 vp s. 78 ja 123. Tästä huoli-
matta kunnat velvoitetaan yhteistoimintaan terveydenhuollon osalta, minkä lisäksi 
valtioneuvostolle annettaisiin valta hylätä kuntien oma esitys kuntaliitoksesta. Eivätkö 
nämä toimet kavenna kunnallista itsehallintoa?

352 Myllymäki 2007: 195. Edustuksellisen kansanvallan periaatteiden mukaisesti valittu 
kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta (kuntaL 13 §). Valtuuston on 
myös pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset 
osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. (kuntaL 27 §). Myllymäki 2007: 195.

353 Mäenpää 2002: 22. Riittävänä perusteena kuntien jako-osuuden leikkaamiselle ei il-
meisesti voida pitää myöskään yhteisöveron tuoton liiallista riippuvuutta suhdanteista, 
koska tämä koskee periaatteessa kaikkia veromuotoja. Toisenlaiseen tulokseen voitaisiin 
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todennut, että kuntien ja valtion taloudellisiin suhteisiin soveltuu huonos-
ti, että kunnilla olisi pysyväisluonteinen, suuruudeltaan kunkin kunnan 
veroäyrikertymään pohjautuva rahoitustehtävä valtioon nähden. Tällaista 
rahoitustehtävää, vaikkakaan se ei ole perustuslain vastainen, on asiallisesti 
vaikea sovittaa kuntien itsehallinnon periaatteeseen, etenkin kun otetaan 
huomioon, että juuri kuntien itseverotusoikeutta on perinteisesti pidetty 
perustuslainvoimaisesti turvatun itsehallinnon olennaisena sisältönä.354

Euroopan neuvosto on antanut Islannin hallitukselle suosituksen Rec. 
283 (2010). Kyseinen suositus on hyvä esimerkki siitä, mitä seikkoja tällä 
hetkellä pidetään olennaisina itsehallinnolle. Suosituksella on siten yleis-
tettävyyttä Islannin lisäksi myös muille Euroopan neuvoston jäsenmaille.355 
Suosituksen mukaan kansallisen lainsäädännön tulee perustua subsidiari-
teettiperiaatteelle, ja valtion ja kuntien välinen vastuunjako tulee olla lain-
säädännössä selvä. Toiseksi todettiin, että Reykjavikilla tulee pääkaupunkina 
olla eritysasema muihin kuntiin verrattuna. Tämän lisäksi kunnilla tulee 
olla keinot puolustautua niitä koskevia kansallisella tasolla tehtyjä päätök-
siä vastaan, joiden tulee perustua paikallisviranomaisten asianmukaiseen 
kuulemiseen.356 Liki kaikissa viimeaikaisissa suosituksissa nostetaan esille 
tarve huolehtia paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan mukaisesti 
kuntien riittävistä taloudellista voimavaroista suhteessa niiden tehtäviin357, 
mikä on kuntien talousautonomian kannalta kriittisen tärkeää.

Kuntien itseverotusoikeus, taloudellinen omavastuu ja taloudenpidon 
itsenäisyys, jota on pidetty aivan itsehallinnon ytimessä olevana asiana, on 
joutunut kovalle koetukselle valtion siirtäessä lailla kunnille yhä enemmän 
pakollisia tehtäviä mutta rahoittamalla niiden hoitamista vain osittain358. 
Harjula ja Prättälä tiivistävät suomalaisen kunnallishallinnon olemuksen 
seuraavasti: kuntien toiminta perustuu niiden asukkaiden itsehallintoon; 
toiminta on taloudellisesti ja toiminnallisesti itsenäistä suhteessa valtion-
hallintoon, mutta kansanvaltaisen eduskunnan säätämien lakien alaista.359

Kunnalliseen itsehallintoon kuuluu vanhastaan alueellinen säädösvalta, 
joka on alaltaan laajempi kuin mitä asetuksenantovallasta PeL 80 §:ssä 
säädetään. Siihen rinnastuu kunnan kaavoitusmonopoli alueellaan. 
Kunnallisen itsehallinnon ongelmakohtia on maankäytön ja alueiden 

kuitenkin päätyä hyväksymällä kanta, jonka mukaan lailla voidaan rajoituksetta sään-
nellä kuntien verotusoikeutta ja näin vähentää kuntien riippuvuutta tästä perustuslain 
suojaamasta oikeudesta. Mäenpää 2002: 22.

354 PeVL 29/1992 vp s. 2.
355 Ryynänen 2011b: 143.
356 Rec. 283 (2010) s. 1. Ks. myös Ryynänen 2011b: 143.
357 Ryynänen 2011b: 143.
358 Jyränki 2002: 5.
359 Harjula & Prättälä 2012: 4, Harjula & Prättälä 2007: 4.
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suunnittelu vaikutuksineen kuntia suurempien aluekokonaisuuksien 
puitteissa.360

Oikeustieteessä on ollut havaittavissa, että kunnalliselle itsehallinnolle on 
annettu kaksi ulottuvuutta: oikeudellinen ja poliittinen. Oikeudellisella 
ulottuvuudella tarkoitetaan kunnan oikeudellista asemaa ja poliittisella 
ulottuvuudella kuntalaisten valitsemien luottamushenkilöiden osallistu-
mista hallintoon eli kansanvaltaisuutta.361 Kunnan poliittis-demokraattisen 
roolin korostaminen eli kunnan näkeminen suhteellisen itsenäisenä paikal-
lisista oloista vastaavana yhteisönä on ollut tavoitteena aina 1980-luvulta 
saakka362. Tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen. Asiaan on vaikuttanut 
ensinnäkin Euroopan unionin vaikutukset; kunnalliselle itsehallinnolle ei 
ole saatu EU:n taholta tunnustusta. Toiseksi säästöpolitiikan paineet ovat 
johtaneet vapaaehtoisten tehtävien karsimiseen yleisen toimialan alueella. 
Juuri laaja, paikallisten tarpeiden mukaisesti sisältönsä saava yleistoimiala on 
ollut tunnusomaista suomalaiselle kunnalliselle itsehallinnolle. Lisäksi kan-
sallisen lainsäädännön vaikutukset ovat korostaneet kunnan suoritustasona 
toimimisen ominaisuutta: kun vapaaehtoisesti hoidetut asiat on jouduttu 
karsimaan, on toisaalta lakisääteisten tehtävien hoitovastuu korostunut, eri-
tyisesti perusoikeusajattelun- ja sääntelyn myötä.363 Lakisääteisten tehtävien 
lisääntyminen onkin kaventanut kunnan yleistä toimialaa, koska siihen ei 
ole enää ollut varaa panostaa riittäviä taloudellisia resursseja.

Yksityiskohtaista kuntien lakisääteisiä velvoitteita koskevaa sääntelyä 
pidetään heikosti yhteensopivana kunnalliselle itsehallinnolle kuuluvan 
riittävän vapaan harkinnan kanssa. Tämä ilmaistiin selkeästi esimerkiksi 
Euroopan neuvoston vuonna 2005 toteuttamassa Ruotsia koskevassa maa-
arvioinnissa364. Suomen tilanne on tältä osin varsin yhteneväinen Ruotsin 
kanssa.365 Meilläkin erityisesti perusoikeusuudistuksen jälkeen on lisäänty-
nyt kansalaisten taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia koskeva 
yksityiskohtainen sääntely. Sen kääntöpuolena on kuntien vapaan toiminta-
alueen yhä kapeammaksi käyvä ala. Suomalaiselle kuntakeskustelulle tyy-
pillinen palvelutuotantoon huomion kiinnittäminen (palveludemokratia) 
jättää sivuun ne elementit, joita eurooppalaisessa ajattelussa ja etenkin pai-
kallisen itsehallinnon peruskirjan 3 artiklassa korostetaan, kuntien oman 

360 Saraviita 2011: 975.
361 Sallinen 2007: 38.
362 Ryynänen 2004a: 10.
363 Ryynänen 2004a: 9 – 10. Ks. PeVL 41/2002 vp s. 3: Kunnat voivat periaatteessa rea-

goida lainsäädännön muutoksiin kunnallisveron veroprosenttia korottamalla, mutta 
tähän turvautuminen ei ole sopusoinnussa perusoikeusuudistuksen edellä mainitun 
tarkoituksen eikä myöskään ennen pitkää kunnallisen itsehallinnon kanssa.

364 Recommendation 163 (2005) on local and regional democracy in Sweden
365 Ryynänen 2011b: 147 – 148.
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omavastuisesti hoidetun tehtäväpiirin merkityksen, riittävän vapauden ja 
kansanvaltaisuuden vaatimuksen reaalisen toteutumisen.366

1.6.2 Rahoitusperiaate osana kunnallista 
itsehallintoperiaatetta

Rahoitusperiaatteen asemasta on käyty keskustelua niin oikeuskirjallisuu-
dessa kuin lainvalmistelunkin yhteydessä. Perustuslaki 2008 työryhmän 
mietinnössä todetaan se tosiasia, että perustuslaissa ei nimenomaisesti sää-
detä rahoitusperiaatteesta. Työryhmän mukaan rahoitusperiaate kuitenkin 
todetaan lain tasoisena säännöksenä Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan 9 artiklan 2 kohdassa. Työryhmä totesi lisäksi, että perustusla-
kivaliokunnan ratkaisukäytännössä on kuntien uusien tehtävien säätämiseen 
liittyvän kustannusvastaavuuden periaatteen katsottu sisältyvän kunnallista 
itsehallintoa määrittävään perustuslain 121 §:ään (esim. PeVL 18/2001 vp) 
ja valiokunnan lausunnoissa on edellytetty kuntien lakisääteisistä tehtävistä 
aiheutuvien kustannusten korvaamista kunnille (esim. PeVL 37/2000 vp, 
PeVL 44/2000 vp ja PeVL 20/2004 vp).367 Myös monet tutkijat ovat katso-
neet, että rahoitusperiaate sisältyy kunnallisen itsehallinnon perustuslailliseen 
asemaan368. Edellä mainitun perusteella rahoitusperiaatteen onkin katsottava 
olevan osa kunnallista itsehallintoperiaatetta.

Myös valtiovarainministeriö on hyväksynyt tämän rahoitusperiaatetta 
koskevan tulkinnan. Valtiovarainministeriön selvityksessä todetaan selkeästi 
ministeriön kanta, jonka mukaan vakiintuneen tulkinnan mukaan rahoitus-
periaate on perustuslailla suojattu369. Ministeriön mukaan rahoitusperiaate 
tarkoittaa, että annettaessa kunnille tehtäviä lailla tulee samalla turvata, että 
kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet taloudellisesti suoriutua näiden 
tehtävien hoitamisesta. Sen tulee toteutua sekä valtakunnallisella tasolla että 
yksittäisen kunnan tasolla.370 Ministeriön kannanotto on sikäli tärkeä, että 
siinä vahvistetaan se kanta, jonka mukaan ei riitä, että periaatetta tarkas-
tellaan ainoastaan valtakunnan kokonaisuuden tasolla. Rahoitusperiaatteen 
tulee toteutua myös yksittäisen kunnan tasolla. Myös perustuslakivaliokunta 
on riidattomasti todennut kyseisen tärkeän periaatteen todetessaan, että 
asukkaiden itsehallinto on suojattu kussakin kunnassa. Perustuslain kan-

366 Ryynänen 2011b: 147 – 148.
367 Työryhmämietintö 2008:8 s. 66. Edelleen työryhmä katsoi että kunnallista itsehallin-

toa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamiseen ei ole tarvetta. Työryhmämietintö 
2008:8 s. 66.

368 Esimerkiksi Heuru 2006: 71, Tuori 2001: 22, Ryynänen 2008: 16.
369 VM 10/2011 s. 18.
370 VM 10/2011 s. 18.
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nalta ei riitä, että asiaa tarkastellaan valtio- ja kuntasektorin kokonaisuuden 
tasolla.371 Myös hallintovaliokunta on todennut kantanaan, että rahoitus-
periaatteeseen voi liittyä tarve arvioida kuntien rahoituksen ja tehtävien 
suhdetta kuntakohtaisesti372.

Kuntien taloudellinen riippumattomuus valtiosta on kunnallisen itse-
hallinnon kulmakivi. Periaatteen on katsottu koskevan nimenomaan kunnille 
lailla säädettyjä tehtäviä ja siten kunnan erityistoimialaa. Kunnille tulisikin 
osoittaa riittävä rahoitus niille lailla säädettyihin tehtäviin. Voidaan kuitenkin 
katsoa, että rahoitusperiaate ei turvaa vain kuntien mahdollisuuksia hoitaa 
lakisääteiset velvollisuutensa, vaan se turvaa myös kunnan yleistä toimialaa; 
kuntien mahdollisuuksia hoitaa itse ottamansa vapaaehtoiset tehtävät. Kunnan 
mahdollisuus yleisen toimialan hoitamiseen on kunnallisen itsehallinnon 
perusta. Yleisen toimialan rahoituksen tulee olla turvattu kunnallisverotuk-
sen muodossa ja näiden voimavarojen turvaamisen tulee olla ensisijaista373. 
Sanottu näkemys tulee esiin myös Euroopan neuvoston teettämästä raportis-
ta, jossa todetaan, että rahoitusperiaatteen on jäsenmaissa katsottu koskevan 
vain paikallisviranomaisille säädettyjä tehtäviä. Raportin mukaan peruskirjan 
säännöksiä ei siten ole ymmärretty oikein374. Neuvoston kantaa on tulkittava 
siten, että rahoitusperiaatteen on katsottava koskevan  myös yleistä toimialaa.

Kunnan yleisen toimialan merkitys on vahvistettu muun muassa vuoden 
1977 kuntalain valmistelussa, jolloin kunnalliskomitea totesi, että kunnal-
liseen itsehallintoon on elimellisesi katsottu kuuluvan kunnan toimialan 
yleisyyden.375 Kunnan vapaaehtoisen toimialan merkitys otettiin esiin myös 
perustuslain säätämisen yhteydessä. Hallituksen esityksen mukaan kunnan 
asukkaiden itsehallinnon periaatteeseen kuuluu, että kunnan tulee voida itse 
päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa nojalla ottaa hoidettavakseen, ja 
että muuten kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain lailla. Lähtökohdasta on 
nykyisin säädetty kuntalaissa, mutta sen keskeisen merkityksen vuoksi on 
perustelua ottaa asiasta säännös kunnallista itsehallintoa koskevaan perus-
tuslain pykälään.376 Mainitusta toteamuksesta huolimatta yleistä toimialaa ei 
mainita itsehallintoa koskevassa säännöksessä, vaan siitä on säännös kuntalain 
2.1 §:ssä. Säännöksen mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen 

371 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3. 
372 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3. 
373 Heuru katsoo, ettei lakisääteisten tehtävien rahoitus voi mennä kunnan yleisen toimialan 

tehtävien rahoittamisen edelle. Heuru 2002a: 215 – 220.
374 CLRAE 2000: 127. Euroopan neuvostossa on todettu, että se, miten paljon valtaa ja 

vastuuta paikallisviranomaisilla on, riippuu paljolti siitä, 1) minkälaisia julkisia palveluita 
ne rahoittavat, 2) ovatko niiden tulot riittävässä suhteessa näihin tehtäviin, 3) kuinka 
paljon niillä aidosti on talousarviossaan valinnanvaraa allokoida varoja tiettyihin palve-
luihin, ja 4) voivatko ne määrätä veroasteestaan sekä maksujensa tasosta. COE 2006: 1.

375 KM 1973: 60, s. 250 – 251, Ryynänen 1986: 70.
376 HE 1/1998 vp s. 176. Olennaista on, ettei kunnille voitaisi vastaisuudessakaan antaa 

tehtäviä lakia alemmanasteisilla säädöksillä. HE 1/1998 vp s. 176.
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ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kuntalain esitöissä todetaan, että 
kunnan yleinen toimiala on eräs kunnallisen itsehallinnon keskeisistä elemen-
teistä377. Vaikka perustuslaissa kunnan yleisestä toimialasta ei säädetäkään, on 
sen vakiintuneesti katsottu olevan elimellinen osa kunnallista itsehallintoa.

Kuntien yleisen toimialan tärkeä asema vahvistetaan myös Euroopan 
paikallisen itsehallinnon 4 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan paikallisvi-
ranomaisilla tulee olla lain nojalla harkintavalta aloiteoikeuden käyttämi-
seen kaikissa sellaisissa kysymyksissä, joita ei ole suljettu niiden toimivallan 
ulkopuolelle tai annettu muulle viranomaiselle. Ajatusta tukee peruskirjan 
3 artikla, jossa korostetaan paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta 
hoitaa asioitaan. Peruskirjan selitysosassa todetaan asiasta selkeästi, että pai-
kallisviranomaisten toimivaltaa ei tule rajata toimimaan ainoastaan valtion 
agentteina (”Under their own responsibility” stresses that local authorities 
should not be limited to merely acting as agents of higher authorities).378 
Säännöksiä on tulkittava siten, että kunnilla tulee olla myös mahdollisuus 
vapaaharkintaiseen tehtäväkenttään, eikä ainoastaan lakisääteisiin tehtäviin. 
Mielenkiintoinen seikka on se, että kuntalakia säädettäessä peruskirjaa tul-
kittiin siten, että Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja ei edellytä, 
että kunnilla on yleinen toimiala379, eli juuri päinvastoin kuin asia on. 

Mäenpää on todennut, että kunnallisen itsehallinnon perustuslain-
suoja edellyttää, että kunnalla taloudellisten voimavarojensa rajoissa mah-
dollisuus ottaa hoitaakseen yleisen toimialan tehtäviä380. Kunnilla tuleekin 
olla riittävät taloudelliset voimavarat ottaa hoitaakseen myös vapaaehtoisia 
tehtäviään. Rahoitusperiaatteen tehtävänä on siten turvata myös yleistä 
toimialaa, eikä se koske ainoastaan erityistoimialaa. Perusoikeusuudistusta 
koskevan hallituksen esityksen mukaan esityksellä ei ole tarkoitettu muut-
taa kunnallisen itsehallinnon lähtökohtia381. Suomessa rahoitusperiaate on 
ankkuroitu suoraan paikallisen itsehallinnon peruskirjan vaatimukseen, 
mutta peruskirjan tarkoituksesta poiketen sen on katsottu koskevan vain 
kunnille lailla säädettyjä tehtäviä. Rahoitusperiaatteen tulisikin katsoa pe-
ruskirjan tarkoituksen mukaisesti koskevan myös kunnan yleistä toimialaa. 
Kunnallisen itsehallinnon kannalta olennaista on, että kunnalla on säilyttävä 
tietyissä mitoissa oikeus yleisen toimialan käyttämiseen. 

377 HE 192/1994 vp s. 20.
378 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, article 3, paragraph 1.
379 HE 192/1994 vp s. 11.
380 Mäenpää 2013: 1091.
381 HE 309/1993 vp s. 26. Esityksen mukaan perusoikeussäännökset eivät siten itsessään 

määritä sitä, miten kustannustenjako valtion ja kuntien välillä toteutetaan. HE 309/1993 
vp s. 26.
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1.7 Kunnallinen itsehallinto Pohjoismaissa

Kunnallisen itsehallinnon katsotaan olevan kunnallisen demokratian edelly-
tys Ruotsissa. Kunnalliseen demokratiaan kuuluu, että kunnilla ja maakun-
nilla on laaja ala muun muassa muodostaa poliittiset asiansa.382 Kunnallisen 
itsehallinnon periaatetta ei kuitenkaan ollut aiemmin kirjoitettu auki hal-
litusmuotoon tai kuntalakiin. Periaatteen katsotaan koskevan kunnan ja 
valtion välisiä suhteita ja sen katsotaan antavan kunnille itsenäisen ja tiettyyn 
rajaan saakka vapaan päätösoikeuden. Kunnilla on erityisten lakisääteisten 
tehtäviensä lisäksi oma, periaatteessa valtion toimista vapaa oma sektori, jolla 
kunnat voivat hoitaa omia tehtäviään.383 Perustuslakivaliokunnan mukaan 
kunnallinen itsehallinto muodostaa ruotsalaisen demokratian perustan. 
Tämän vuoksi valiokunnan mukaan on tärkeää, että kuntien asemasta osana 
ruotsalaista demokratiaa säädetään perustuslaissa.384

Ruotsi ratifioi Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan vuonna 
1989 ilman varaumia. Ruotsissa katsottiin, että kunnallisella itsehal-
linnolla on pitkä perinne ja se on vahvasti ankkuroitu yhteiskuntaan. 
Ruotsin lainsäädännön katsottiin täyttävän peruskirjan artiklojen vaa-
timukset eikä tarvetta lainsäädännön muutoksille ollut. Perustuslain 
säännösten katsottiin täyttävän peruskirjan vaatimukset.385

Ruotsin vuoden 1990 kuntalakiin otettiin säännös kunnallisesta 
itsehallinnosta myös paikallisen itsehallinnon peruskirjan vaatimukses-
ta. Peruskirjan 2 artiklassa todetaan, että kunnallisesta itsehallinnosta 
tulee olla säännös joko laissa tai mieluummin perustuslaissa. Tuolloin 
perustuslaissa oli ainoastaan hallitusmuodon 1 luvun 1 §:n säännös 
kansanvallan toteutumisesta myös kunnallisen itsehallinnon kautta. 
Kirjoittamalla säännös kuntalakiin vahvistettiin kunnallisen itsehallin-
non asemaa peruskirjan vaatimalla tavalla.386

Kunnallistaloudellisen komitean mukaan kaksi näkökantaa määrittää 
sen, mitä kunnalliseen toimintaan ja toimialaan kuuluu. Ensimmäisen 
näkökannan mukaan julkinen valta on lähtöisin valtiosta ja siksi kun-
nallinen päätöksenteko tapahtuu valtion antaman valtuuden nojalla. 
Toisen näkökannan mukaan kunnan oikeus tehdä omia päätöksiä toi-
mistaan luo pohjan itsehallinnolle, joka ilmaistaan hallitusmuodossa. 
Tämän näkökannan mukaan kunnan valta ei ole valtiosta johdettua.387 
Komitean analyysin mukaan kunnallinen itsehallinto on näiden ääri-
päiden kompromissi, ja kunnallinen itsehallinto on osa julkista valtaa ja 
painotussuhde valtion ja kuntien kesken vaihtelee eri aikoina. Edelleen 

382 Prop. 2001/02:80 s. 73.
383 Prop. 1973:90 s. 190.
384 KU 1973:26 s. 39.
385 Prop. 1988/89:119 s. 9, 14, 1988/89:KU32 s. 1.
386 Prop. 1990/91:117 s. 141.
387 Prop. 1991/92:150 del s. 11.
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komitean mukaan kunnallinen itsehallinto ei ole ehdotonta vaan rajoi-
tettua.388 Komitea tuli siihen johtopäätökseen, että kunnallisen itsehal-
linnon sisällön tarkkoja rajoja on mahdotonta vetää. Komitea totesi, 
että kunnallisen itsehallinnon ala on laajentunut samaan aikaan kun 
valtion yksityiskohtainen ohjaus on vähentynyt.389

Kuntien verotusoikeus on kunnallisen itsehallinnon edellytys ja merkittävä 
kuntien taloudelliselle riippumattomuudelle. Verotusoikeus on periaatteessa 
rajoittamaton. Kuntien verotusoikeuden perusteista voidaan kuitenkin säätää 
lailla. Hallitusmuodon 7 § osoittaa, että eduskunta ei voi vapaasti puuttua 
kuntien verotusoikeuteen. Niin sanottu Robin Hood -vero (verotulontasaus 
kuntien välillä) aiheutti vilkasta keskustelua ja analyysia siitä, onko se pe-
rustuslainvastainen vai ei.390 Vuonna 1990 päätettiin kunnille asetettavasta 
verokatosta, jolla rajoitettiin kuntien oikeutta periä veroja. Verokatosta 
kuitenkin luovuttiin vuoden 1994 alusta lukien, jolloin kunnille annettiin 
taloudellisia kannustimia hillitsemään veronkorotuksia.391 

Euroopan neuvosto on raportoinut vuonna 2005 Ruotsin paikallis- ja 
aluehallinnon demokratian tilasta. Euroopan neuvosto totesi, että Ruotsilla 
on paikallisen itsehallinnon pitkä perinne, mutta itsehallinto on heikenty-
nyt, ja peruskirjan periaatteiden toteuttamisen kanssa on ollut ongelmia. 
Euroopan neuvosto esitti Ruotsille monia toimenpiteitä392. Euroopan neu-
vosto puuttui myös hallitusmuodon kunnallista itsehallintoa koskevaan 
suppeaan sääntelyyn. Euroopan neuvosto ehdotti, että Ruotsissa annettai-
siin perustuslainuudistamista koskeva selvitys, jonka tehtävänä olisi antaa 
ehdotus siitä, miten kunnallisen itsehallinnon asemaa voitaisiin vahvistaa 
perustuslailla. Paikallishallinnolle tulee myös antaa enemmän vapautta 

388 Prop. 1991/92:150 del s. 11.
389 Prop. 1991/92:150 del s. 11 – 12.
390 Prop. 1994/95:150:ssä ehdotettiin uutta tasausjärjestelmää, jonka Lakineuvosto 

katsoi olevan perustuslain 1:7 §:n vastainen kun puolestaan perustuslakivaliokunta 
(1994/95:KU6y) ei pitänyt sitä perustuslain vastaisena. SOU 2007: 93 s. 59. Tätä ennen 
vuodesta 1917 on ollut olemassa tulontasausjärjestelmä, jonka valtio kokonaisuudessaan 
rahoitti. SOU 2007: 93 s. 62.

391 Dir. 1994:87 s. 2.
392 1) paikallishallinnolle tulee antaa enemmän vapautta tehtäviensä hoitamiseksi. 2) 

tulee kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan laskea kunnille säädettyjen tehtävien 
todelliset kustannukset. 3) selventää kuntien verotusoikeus rajoitusten välttämiseksi 
tulevaisuudessa. 4) arvioida kuntien tasausjärjestelmä siten, että pyritään vähentämään 
puuttumista kuntien oikeuteen käyttää tulojaan samalla samaan aikaan kun periaate 
kuntien välisestä tasauksesta säilyy. 5) lisätä yleisen valtionosuuden käyttöä korvamer-
kityn sijaan 6) antaa perustuslainuudistamista koskeva selvitys jonka tehtävänä on antaa 
ehdotus siitä, miten kunnallisen itsehallinnon asemaa voitaisiin vahvistaa perustuslailla. 
7) luoda riitojenratkaisujärjestelmä jolla voidaan koetella paikallisen itsehallinnon 
periaatteen sisältöä. 8) edistää alueellista demokratiaa vakinaistamalla ja laajentamalla 
aluekuntakokeilua ja harkitsemaan epäsymmetrisen yhteiskunnallisen organisaation 
mahdollisuuksia. Europarådet 2005: 8. 
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tehtäviensä hoitamiseksi.393 Raportista antamassaan suosituksessa kongressi 
ehdotti Ruotsin hallitukselle, että keskushallinnon taholta paikallishallin-
nolle annetaan laajempi toimivalta tehtäviensä suhteen394.

Raportissa arviointiin peruskirjan toteutumista, ja kunnallisen itsehal-
linnon periaatteella todettiin Ruotsissa olevan toisaalta kohtuullisen vahva 
perustuslaillinen ja lainsäädännöllinen tunnustus. Toisaalta Ruotsin todettiin 
olevan yhtenäisvaltio, jossa on tasavertaisuuden ja hyvien sosiaalietuuk-
sien pitkät perinteet, joista pitkälti huolehtii paikallishallinto, etukäteen 
hyväksytyllä tavalla ja jota eduskunta sääntelee. Kuntalaki antaa kunnille 
yleisvaltuutuksen ja erityislainsäädäntö tuo kunnille ja/tai maakunnille eri-
tysvaltuudet tiettyjen tehtävien hoitamiseen. Tämä herätti kysymyksen siitä, 
heikentääkö erityislainsäädäntö kuntien autonomiaa käytännössä, vaikka 
juridisesti kuntalaki ei ole alisteinen erityislainsäädännölle. Taloudellisesti 
tärkeät asiat säännellään erityislainsäädännöllä, jotka voivat olla hyvinkin 
yksityiskohtaisia.395

Raportissa kiinnitettiin myös huomiota hallitusmuodon kunnallista 
itsehallintoa koskevaan sääntelyyn. Sääntelyn katsottiin olevan epäselvä, 
koska toisaalta se tunnustaa kunnallisen itsehallinnon, mutta toisaalta 
säännös ei sisällä mitään täsmennyksiä kuntien tehtävistä tai toimin-
noista. Lain 8 luvun 5 §:n mukaan paikallishallinnon organisaatiota ja 
toimintaa, paikallisviranomaisten verotusta ja paikallisen hallinnon toi-
mivallasta säädetään lailla, eduskunnan toimesta. Tämä hallitusmuodon 
säännös antaa eduskunnalle valtuuden puuttua paikallisviranomaisten 
asioihin varsin yksityiskohtaisesti. Kongressin kanta oli, että tämä saattaa 
olla ristiriidassa hallitusmuodossa säädetyn kunnallisen itsehallinnon 
periaatteen kanssa. Ruotsin viranomaiset kommentoivat asiaa lausun-
nossa siten, että säännöksen on tarkoitus olla joustava, ja mahdollis-
taa tehtävien jako valtion ja kuntien kesken ajan myötä. Säännös on 
normatiivinen ja sen tarkoitus on suojata kunnallista itsehallintoa siltä 
osin, kenellä on määräysvalta organisaatioon ynnä muuhun. Kongressi 
kuitenkin katsoi säännösten olevan epäselviä, ja että niitä voidaan tul-
kita monella tavalla.396

Raportissa todetaan, että vaikka paikallisen itsehallinnon periaate 
tunnustetaan perustuslaissa ja lainsäädännössä, sitä voitaisiin edel-
leen vahvistaa. Euroopan neuvoston mukaan periaatetta voitaisiin 
vahvistaa muun muassa viittaamalla Euroopan neuvoston paikalli-
sen itsehallinnon peruskirjaan lainsäätämisen yhteydessä. Raportissa 
kiinnitettiin huomiota siihen, että nyt peruskirjaan ei lainsäädännön 

393 Europarådet 2005: 8.
394 Rec. 163 (2005) s. 1.
395 CLRAE 2005a: 10, Europarådet 2005: 25.
396 CLRAE 2005a: 10, Europarådet 2005: 25.
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esitöissä viitattu lainkaan.397 Kongressi esittikin, että tulevaisuudessa 
lainsäätäisen yhteydessä viitattaisiin Euroopan paikallisen itsehal-
linnon peruskirjaan, ja sitä käytettäisiin vertailukohtana paikallisen 
itsehallinnon tulkinnalle398. 

Ruotsissa on käyty kunnallista itsehallintoa koskevaa keskustelua pitkään399. 
Esimerkiksi Marcusson arvioi, että suhteellisen suppeasta sääntelystä huoli-
matta, yleisesti ottaen kunnallisen itsehallinnon asema on Ruotsissa vahva 
verrattuna muihin Euroopan maihin400. Vuonna 2007 valmistui asiantun-
tijaraportti, joka koski kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa (SOU 
2007:93). Raportissa kiinnitettiin huomiota siihen, että kunnallista itsehallin-
toa koskevat säännökset olivat hajallaan perustuslaissa, eikä kuntien tehtäviä 
koskevaa sääntelyä löytynyt lainkaan.401 Raportin mukaan itsehallintokomitea 
on todennut, että kunnallinen itsehallinto on laajempi kunnan yleisellä toi-
mialalla, josta säädetään kuntalaissa ja suppeampi kunnan erityistoimialalla, 
josta säädetään erityislainsäädännössä. Näin siitä huolimatta, että kunta hoitaa 
kaikki tehtävänsä kunnallisen itsehallinnon periaatteella.402

Ruotsissa perustuslakiin on tehty muutoksia vuonna 2010, ja uudet 
hallitusmuodot säännökset astuivat voimaan vuoden 2011 alusta. Edellä 
todettu Euroopan neuvoston antama kritiikki otettiin huomioon, ja halli-
tusmuotoon lisättiin uusi luku, joka koskee kuntia. 

Hallitusmuoto, 1 luku. Valtiomuodon perusteet.
1 §403. Kaikki julkinen valta Ruotsissa on lähtöisin kansasta.

Ruotsalainen kansanvaltaisuus perustuu vapaaseen ajatuksenmuodos-
tukseen ja yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Se toteutuu edustuk-
sellisen ja parlamentaarisen valtiomuodon ja kunnallisen itsehallinnon 
kautta.

7 §404. Valtakunnassa on kuntia paikallisella ja alueellisella tasolla. Lag 
(2010:1408) 

397 CLRAE 2005a: 17, Europarådet 2005: 34.
398 Rec. 163 (2005) s. 2.
399 SOU 2007:93 s. 35.
400 Marcusson 2007: 330.
401 SOU 2007:93 s. 23.
402 SOU 2007:93 s. 44.
403 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas 
under lagarna. 

404 I riket finns kommuner på lokal och regional nivå. Lag (2010:1408). Aikaisempi muoto 
kuului seuraavasti: 7 §. I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutan-
derätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för 
skötseln av sina uppgifter. Lag (1976:871).
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Uusi hallitusmuodon luku kuuluu seuraavasti:

14 luku. Kunnat (2010:1408)405.
1 §. Kuntien päätäntävaltaa käyttävät valitut valtuustot. 

2 §. Kunnat hoitavat paikallisia ja alueellisia julkisia tehtäviä kunnalli-
sen itsehallinnon periaatteen mukaan. Tarkemmat säännökset tästä on 
laissa. Samalla periaatteella kunnat hoitavat myös niille lailla säädetyt 
tehtävänsä. 

3 §. Paikallisen itsehallinnon rajoitusten ei tule mennä pidemmälle kuin 
on tarpeen ottaen huomioon siihen johtaneet päämäärät. 

4 §. Kunnat voivat periä veroja tehtäviensä hoitamista varten. 

5 §. Kunnat ovat lain nojalla velvollisia osallistumaan muiden kuntien 
tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin, mikäli on välttämätöntä saavuttaa 
yhdenvertaiset taloudelliset olosuhteet.

6 § Kuntajaon muuttamista koskevista perusteista säädetään lailla.

Hallitusmuotoon lisätty uusi luku kunnallisesta itsehallinnosta on tullut 
voimaan 1.1.2011. Tätä ennen kunnallisesta itsehallinnosta säädettiin aino-
astaan 1 luvun kahdessa pykälässä (1 ja 7). Myös 1 luvun 7 §:ää on muutettu 
entisestä muodosta. Aiemmin säännöksessä mainittiin peruskunnat (primär-
kommuner) ja maakunnat (landsting), kun vuoden 2011 alusta muotoilussa 
mainitaan paikallis- ja aluetason kunnat (kommuner på lokal och regional 
nivå). Aiemmin 7 §:ssä oli myös säännös kuntien verotusoikeudesta, joka 
on nyt siirretty kuntia koskevaa 14 lukuun. Säännökseen ei sinänsä ole 
tullut muutosta. Lakiesityksen perustelujen mukaan hallitusmuodossa ei 
oteta kantaa siihen, minkä tyyppisiä kuntamuotoja Ruotsissa jatkossa on. 
Ruotsissa on esitetty maakuntien sijaan myös vaihtoehdoksi aluekuntia, 
mutta esitys ei ole edennyt. Esitetty muoto siitä, että valtakunnassa on 
sekä paikallistason että aluetason kuntia kattaa esityksen mukaan molem-
mat vaihtoehdot. Ruotsiin on joka tapauksessa muodostumassa muutama 

405 14 kap. Kommunerna Lag (2010:1408). 1 § Beslutanderätten i kommunerna utövas 
av valda församlingar. 2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av 
allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om 
detta finns i lag. På samma grund sköter kommunerna även de övriga angelägenheter som 
bestäms i lag.  
3 § En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är nöd-
vändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den. 
4 § Kommunerna får ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. 
5 § Kommunerna får i lag åläggas att bidra till kostnaden för andra kommuners angelä-
genheter, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar. 
6 § Föreskrifter om grunderna för ändring i rikets indelning i kommuner meddelas i lag. 
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aluekunta (region) nykyisen maakuntien lisäksi, joten tämänkin vuoksi 
säännös kaipasi muutosta.406

Ruotsin perustuslain säännöksessä on osittain samantyyppinen kuin 
Suomen perustuslain 121 §:n säännös. Molemmissa todetaan, että ylin pää-
töksentekoelin on valtuusto. Samoin molemmissa on säännös kuntien vero-
tusoikeudesta sekä kuntajaon perusteiden säätämisestä laissa, josta Suomessa 
säädetään perustuslain 122.2 §:ssä. Erojakin kuitenkin on. Ruotsin säännös 
toteaa lisäksi kunnallisen itsehallinnon rajoittamisen mahdollisuudesta, ja 
siinä todetaan, ettei sitä voi rajoittaa enemmän kuin on tilanteeseen näh-
den tarpeen. Säännöksessä todetaan myös tehtävien hoitaminen itsehallin-
non periaatteen mukaisesti; vastaava säännös Suomessa löytyy kuntalaista. 
Perustuslakiin on myös annettu lainsäädännöllä mahdollisuus tasata kun-
tien välisiä tuloeroja, mikäli katsotaan, että se on tehtävän yhdenvertaisen 
toteutumisen kannalta välttämätöntä.

Paikallisen itsehallinnon periaate kirjattiin selkeästi hallitusmuotoon ja 
uudessa säännöksessä selvennetään, että kunnallisen itsehallinnon periaate 
koskee kaikkea kunnan toimintaa.407 Perustuslakivaliokunnan mietinnön 
tavoin hallitus katsoi, että hallituksella on velvollisuus tarkastella myös muita 
kuin ehdottamaansa rajoitusta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja valita 
ne keinot, jotka lievemmin rikkovat kunnallista itsehallintoa vastaan. Mikäli 
tavoitteen saavuttamiseksi on olemassa useita tapoja, tulee valita se, joka 
lievimmin koskee kunnallista itsehallintoa.408 Säännöksellä on merkitystä 
myös rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta. 

Hallitusmuotoon otettiin myös säännös, joka mahdollistaa verotulojen 
tasauksen kuntien välillä. Kuntien välistä taloudellista tasausta koske-
va lainsäädäntö ja sen perustuslainmukaisuus on ollut kiistanalainen 
kysymys. Aiemmin verotulontasauksen ei katsottu olevan entisen hal-
litusmuodon 1 luvun 7 §:n mukainen409. Vuodesta 2005 valtionapu-
järjestelmää kuitenkin muutettiin nykyisellä valtionapujärjestelmällä, 
johon myös verotulontasaus sisältyy.410 

Kuntia koskeva lainsäädäntö esimerkiksi sosiaalitoimen ja muun 
kunnallishallinnon suhteen on ollut luonteeltaan reunaehtoja luovaa, 
ilman yksityiskohtaista sääntelyä. Viime vuosikymmenenä keskushal-
linnon ohjaus on vähentynyt. Nykyään kunnat, maakunnat ja alueet 
ostavat suuren määrän palveluita yksityisiltä yrityksiltä. Näiden tuot-
tamat palvelut rahoitetaan siten julkisin varoin. Maakunnat ovat jo 
pitkään ulkoistaneet esimerkiksi hammashuollon palvelut. Viimeisten 

406 Prop. 2009/10:80 s. 209.
407 Prop. 2009/10:80 s. 211.
408 Prop. 2009/10:80 s. 212.
409 Prop. 1994/95:150 bil. 7, bet. 1994/95:FiU19 s. 96.
410 Prop. 2009/10:80 s. 214, Isberg 2011: 45.
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kymmenen vuoden aikana lisääntynyt määrä yksityisiä yrityksiä on al-
kanut ylläpitää esikoulua, koulua, sairaaloita ja hoitolaitoksia.411

Norjan perustuslaissa ei ole säädetty kunnallisesta itsehallinnosta, joten 
kunnallinen itsehallinto ei Norjassa ole perustuslailla suojattu instituutio. 
Kunnallinen itsehallinto muodostuu kahdesta kuntalain412 säännöksestä, 
joissa kunnallista itsehallintoa käsitteenä ei kuitenkaan mainita. Kuntalain 
§ 1 mukaan lain tarkoituksena on saada aikaan säädös, jolla saadaan aikaan 
toimiva demokratia kunnissa ja maakunnissa, ja paikallishallinnon asioiden 
toimiva ja tehokas hallinto kunnissa ja maakunnissa kestävän kehityksen 
periaatteella413. Kuntalain § 19 käsittelee kunnan valtuuston oikeutta itse 
muodostaa kunnanhallitus kunnan tärkeimmäksi hallinnolliseksi elimeksi 
hoitamaan kunnan asioita414. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja 
on ratifioitu ja saatettu voimaan Norjassa vuonna 1989. Peruskirja koskee 

411 Madell 2012: 638.
412 LOV 1992 – 09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Säännökset koskevat kunnan hallitusta (19 §) ja lain tarkoitusta (1 §).
413 § 1. Lovens formål. 
 Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommu-

nalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de 
kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale 
fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 

414 § 19. Kommuneråd. Fylkesråd. 
 1. Kommunestyret og fylkestinget skal selv opprette et kommuneråd eller fylkesråd som 

øverste ledelse av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 
 2. Når det innføres kommuneråd eller fylkesråd, bortfaller ordningen med administra-

sjonssjef. 
 3. Ved videreføring av parlamentarisk styreform velger kommunestyret eller fylkestinget 

selv et råd i det konstituerende møtet etter et kommunestyre- eller fylkestingsvalg. Når 
kommunestyret eller fylkestinget selv har vedtatt at det sittende rådet skal fratre eller 
er blitt meddelt at rådet vil fratre, skal valg av nytt råd foretas senest i det neste møtet. 
Rådet tiltrer straks det er valgt. 

 4. Et forslag til råd skal inneholde det antall navn som ønskes i rådet og skal angi hvem 
som skal være rådets leder og nestleder. Det må enten stemmes for et av forslagene eller 
stemmes blankt. Det forslaget som får flest stemmer er valgt. Foreligger det flere enn 
to forslag, må et forslag likevel ha tilslutning fra flertallet av de avgitte stemmene for å 
være valgt. Får ingen av forslagene slik tilslutning, skal det stemmes på nytt over de to 
forslagene som fikk flest stemmer. Det forslaget som ved denne avstemningen får flest 
stemmer er valgt. 

 5. Et forslag om at rådet skal fratre må fremsettes i møte. Forslaget skal behandles i 
neste møte med mindre to tredjedeler av de møtende krever umiddelbar avstemning. 
Meddelelse fra rådet om fratreden skal gis i møte. 

 6. Fratrer et medlem av rådet etter vedtak eller eget ønske, skal det velges et nytt medlem 
etter forslag fra rådet. Dersom lederen fratrer skal det velges nytt råd. 

 7. Den som velges som medlem av kommuneråd eller fylkesråd, fratrer sine øvrige 
kommunale eller fylkeskommunale verv i funksjonsperioden. Kommunestyret eller 
fylkestinget kan velge settemedlemmer for andre verv enn kommunestyre- eller fylkes-
tingsmedlem for den tid vedkommende er medlem av kommunerådet eller fylkesrådet. 

 Endret ved lov 16 april 1999 nr. 18 (i kraft 1 juli 1999 iflg. res. 16 april 1999 nr. 388). 
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sekä kuntia että maakuntia (fylkeskommuner)415. Peruskirjan 2 artikla vaatii, 
että kunnallisesta itsehallinnosta tulee olla säännös joko laissa tai perustus-
laissa. Tätä asiaa käsiteltiin kuntalain esitöissä vuonna 1990, jolloin tultiin 
siihen johtopäätökseen, että Norjan lainsäädäntö täyttää tuon vaatimuksen ja 
periaate on tunnustettu kuntalain § 19 ja 1:ssä416. Norjassa on ollut yrityksiä 
saada kunnallinen itsehallinto tunnustetuksi perustuslain tasolla, mutta 
vielä siinä ei ole onnistuttu. Kiistan aiheena on säännöksen sanamuoto417. 
Vaikka perustuslaissa säädöstä kunnallisesta itsehallinnosta ei olekaan, on 
kunnallinen itsehallinto kuitenkin vakiintuneesti katsottu tärkeäksi ja pe-
rustavaa laatua olevaksi osaksi Norjan valtiosääntöä418. Euroopan neuvosto 
on pitänyt valitettava sitä, että Norja ei ollut virallisesti ilmoittanut ratifi-
oinnin yhteydessä soveltavansa paikallisen itsehallinnon peruskirjaa myös 
maakuntiin. Samalla se piti valitettavana sitä, että kunnallista itsehallintoa 
koskevaa säännöstä ei ole sisällytetty perustuslakiin eikä myöskään Norjan 
kuntalaki sisällä kunnallista itsehallintoa koskevia sitovia yleissäännöksiä, 
joiden voitaisiin katsoa antavan kunnalliselle itsehallinnolle oikeusturvaa419. 

Edellä mainitusta huolimatta Norjassa katsotaan, että siellä on vahva 
kunnallinen itsehallinto. Paikallisiin asioihin osallistuminen ja niistä päät-
täminen ovat olleet keskeisiä arvoja kunnallislain (formannskapsloven) 
voimaan tulosta saakka vuonna 1837. Näiden arvojen takana on sekä de-
mokraattinen että taloudellinen huomioonottaminen.420 Norjassa kunnal-
linen itsehallinto edellyttää, että kunnilla on vapaus sekä päättää kunnan 
verotasosta että käyttää omia tulojaan. Norjan valtio voimakkaasti säänte-
lee kuntien ja maakuntien tulojen käyttöä. Päättäessään kuntien tehtävien 
sisällöstä ja laajuudesta, päättää valtio suuressa määrin sen miten kunnan 
tulee käyttää varojaan.421 Norjassa valtio päättää kuntien verokatosta ja sen 
vuoksi kaikissa kunnissa kunnallisvero on määrätty korkeimpaan mahdolli-
seen tasoon, eikä kunnilla siten käytännössä ole kunnallista verotusoikeutta 
lainkaan. Kunnat voivat päättää vain maksujensa tasosta.422 

415 NOU 1990: 13 s. 335.
416 NOU 1990: 13 s. 335 – 339.
417 NOU 1990: 13 s. 337 – 338, Bernt, Overå & Hove 2005: 26, Innst. S nr. 203 

(2006 – 2007), Innst. S nr. 215 (2002 – 2003), Innst. S. nr. 216 (2002 – 2003), Innst. 
S nr. 121 (1998 – 99), Innst. S. nr. 120 (1998 – 99). Keskusteluja Jan Fridthjof Bernt’n 
kanssa keväällä 2008.

418 NOU 1990: 13 s. 338.
419 Rec. 141(2003): 1. 
420 St.prp. nr. 67 (2006 – 2007) s. 31.
421 NOU 2005:6 s. 52. Terveys- ja sosiaalipalveluissa laki säätelee, mitä palveluita kunnan 

tulee järjestää, mutta kunnat voivat järjestää ne vapaammin kuin opetussektorilla. Kun-
tien palveluista koskeva sääntely on voimakkainta peruskoulun kohdalla. Kuntalaisilla 
on oikeus saada välttämättömät terveyspalvelut, mutta oikeus ei ole niin absoluuttinen 
kuin oikeus käydä koulua peruskoululain mukaan. NOU 1996:1 s. 120.

422 SKL 2006: 3.
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Tanskalla on pitkä kunnallisen itsehallinnon historia. Keskiajoista saakka 
Tanskassa on ollut paikallishallintoa jossakin muotoa. Vuonna 1849 pai-
kalliselle itsehallinnolle annettiin perustuslainsuoja.423 Perustuslain § 96:n 
mukaan kuntien oikeudesta, valtion valvonnan alaisena, itsenäisesti hoitaa 
tehtäviään säädetään lailla424. Ennen vuotta 1849 kunnat hoitivat vain kou-
lu- ja sosiaalitoimen tehtäviä. Vuoden 1849 jälkeen kunnille alettiin säätää 
yhä enemmän lakisääteisiä tehtäviä.425

Kunnallisen itsehallinnon periaate on kirjattu nykyisin vuoden 1953 
perustuslain § 82426:ssa. Säännös on sama kuin aiemminkin, ainoastaan 
sanamuotoa on muutettu modernimmaksi. Perustuslain säännös tarkoittaa, 
että kunnallista itsehallintoa ei voida kumota lailla ja sillä täytyy olla sisäl-
tö. Perustuslaki ei määrittele kunnallisen itsehallinnon alan laajuutta ja on 
katsottu, että sen minimi sisällön määrittäminen on vaikeaa. Itsehallinnon 
perustuslainsuojan laajuudesta on käyty kiivasta keskustelua useita vuosia. 
Nykyisin tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että perustuslain mukaisen kun-
nallisen itsehallinnon alan minimi sisältöä on mahdoton määritellä, mikä 
tarkoittaa sitä, että kunnan verotusoikeutta ja kunnan paikallisviranomaisen 
mandaattia ei ole suojattu perustuslailla. Perustuslain vaatimusta voidaan 
kuvata siten, että maan tulee olla maantieteellisesti jaettu pienempiin yk-
siköihin, joilla kullakin on itsehallinto, ja että nämä yksiköt hoitavat yhtä 
merkittävää tai useampaa pienempää tehtävää.427 Voidaankin todeta, että 
edellä mainitusta johtuen itsehallinnon asema ei ole kovin vahva.

Tanskassa on viety läpi suuria kuntareformeja. Ensimmäisen kunnallis-
hallinnon reformin myötä vuonna 1970 kuntien lukumäärä laski radikaalisti 
275:een ja maakuntien lukumääräksi jäi 14. Maakuntien tehtävät olivat 
sellaisia, että ne vaativat suuremman väestöpohjan kuin peruskunnan väes-
töpohja tyypillisesti oli. Sekä kunnilla että maakunnilla oli verotusoikeus.428 
Erityisesti 1980-luvulta eteenpäin valtion talouspaine kuntia ja maakuntia 
kohtaan aiheutti tehostamisvaatimuksia, joka tarkoitti lisääntyvää määrää 
tehtäviä. Samaan aikaan valtio lisääntyvässä määrin antoi uutta yksityiskoh-
taista sääntelyä kuntien ja maakuntien tehtävien suhteen. Selvintä kehitys 
on ollut terveyden- ja sairaanhoidossa: hallitukset ovat asettaneet maakun-

423 Greve 2012: 135.
424 Jonasen 2006: 52. § 96. Kommunernas rätt till att, under statlig tillsyn, självständigt styra 

sina angelägenheter skall regleras genom lag.
425 Greve 2012: 135.
426 § 82 Kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved 

lov. http://www.ft.dk/Dokumenter/Publikationer/Grundloven/~/media/Pdf_materiale/
Pdf_publikationer/Grundloven/Danmarks%20Riges%20Grundlov%20pdf.ashx

427 Greve 2012: 137.
428 Greve 2012: 135 – 136, Blom-Hansen 2012: 45. Ennen uudistusta Tanskassa oli yli 1000 

seurakunta kuntaa ja 80 kauppalaa, jotka yhdistettiin 275 kunnaksi, ja 25 maakunnasta 
muodostettiin 14 maakuntaa.
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nille hoitotakuun tietyille sairauksille, hoito täytyy aloittaa määrätyn ajan 
kuluessa diagnoosin antamisesta. Tällä hallitus pakotti maakuntavaltuuston 
priorisoimaan tiettyjä hoitoja, ja maakuntavaltuusto voi käyttää itsehallin-
toaan päättäessään muiden tehtävien tärkeysjärjestyksestä. Hallitukset ovat 
säätäneet kunnille tietyt menettelyt ja määrittäneet muodollisuudet etuuksien 
käsittelylle. Tämän on katsottu olevan ristiriidassa paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan artikloiden 4.5 ja 6.1 kanssa. Merkittävä kehitysmuoto Tanskassa 
on ollut lisääntyvä keskittäminen, ylhäältä-alas ohjaus sekä kunnallisen 
taloudellisen riippumattomuuden ja verotusoikeuden vähentäminen.429

Toinen kunnallisreformi tapahtui vuonna 2007. Tanskassa hyväksyttiin 
1.6.2005 rakenneuudistus, joka astui voimaan 1.1.2007. Uudistus koos-
tui 50 laista, jotka yhdessä muuttivat useita satoja lakeja. Tietyt aiemmin 
kuntien ja maakuntien vastuulla olleet tehtävät siirrettiin valtion vastuulle, 
kuten verohallinto ja lukio. Suurin osa lakimuutoksista koski alueiden ja 
kuntien organisaatiota, tehtäviä ja rahoitusta. Uudistuksessa 271 kuntaa 
yhdistyi 98 kunnaksi, joita johtavat kunnanvaltuustot puheenjohtajan-
sa johdolla. Samalla 14 maakuntaa lakkautettiin ja perustettiin 5 aluetta, 
joilla on välittömillä vaaleilla valittu aluevaltuusto, joissa on 41 jäsentä. 
Tärkeä ero entiseen järjestelmään verrattuna on se, että alueet eivät voi 
ottaa vastuulleen muita tehtäviä kuin ne, jotka niille on säädetty lailla.430 
Alueet eivät siten ole itsehallinnollisia yksikköjä, eikä niillä ole myöskään 
oikeutta yleisen toimialan tehtäviin. Toisaalta niillä kuitenkin on välittömillä 
vaaleilla valittu valtuusto, jolla on rajattu harkintavalta tiettyjen tehtävien 
priorisointien suhteen.

Yksi syy reformiin oli tyytymättömyys terveydenhuollon palveluiden jär-
jestämiseen, joka oli aiemmin ollut maakuntien vastuulla. Terveydenhuollon 
kustannukset olivat nousseet ja tarkoitus oli saada sitä tehokkaammaksi. Osa 
maakunnista yritti laskea sairaaloista aiheutuvia kustannuksia lakkauttamal-
la pienempiä ja paikallisia sairaaloita keskittymällä suurempiin yksiköihin. 
Yksi tehostamisen seurauksista on ollut sairauspoissaolojen määrän ja elä-
köitymisen lisääntyminen julkisen sektorin työntekijöiden keskuudessa. 
Samaan aikaan kunnille ja maakunnille on annettu lisää tehtäviä, erityisesti 
terveydenhuollossa, kuten esimerkiksi hoitotakuu.431

Alueet eivät ole vain suuria kuntia, vaan niillä on eräänlainen keskitetty 
toimivalta. Suurin ero entisten maakuntien ja nykyisten alueiden välillä 
on se, että alueilla ei ole verotusoikeutta eikä itsehallintoa. Maakunnilla 
oli verotusoikeus, jonka vuoksi hallituksen oli melkein mahdotonta 
kontrolloida maan veroastetta. Reformin päätarkoituksena oli poistaa 

429 Jonasen 2006: 55.
430 Jonasen 2006: 56 – 57.
431 Jonasen 2006: 55.
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maakuntien verotusoikeus sekä tehdä selkeä työjako valtion, alueiden ja 
kuntien kesken. Melkein kaikki entiset maakuntien tehtävät on annet-
tu kunnille. Alueilla on yksi tärkeä tehtävä, joka on terveydenhuollon 
järjestäminen.432 

Alueiden tulee ensisijaisesti hoitaa sairaalatoimea, mutta sen lisäksi 
niillä on myös alueellisia elinkeinojen kehitystehtäviä – joka toistaiseksi ei 
ole suuri tehtävä – minkä lisäksi ne ylläpitävät kaikkein erikoistuneimpia 
sosiaalialan laitoksia (pääasiassa nuorten suljettuja laitoksia sekä eräitä 
yksittäisiä vammaisten hoitolaitoksia). Alueiden oli myös perustettava 
alueellinen joukkoliikenneyhtiö, joka vastaa joukkoliikenteestä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että entiset kuntien vastuulla olevat bussilinjat siirtyivät 
alueiden vastuulle. Tärkeä ero entiseen järjestelmään verrattuna on se, 
että alueet eivät voi ottaa vastuulleen muita tehtäviä kuin ne, jotka niil-
le on säädetty lailla. Tämä on katsottu olevan ristiriidassa paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan 4.2 artiklan kanssa.433

Reformin seurausta on se, että kunnilla on nyt keskimäärin 55 000 asukasta, 
verrattuna aiempaan 19 000 asukkaaseen. Kunnat hoitavat tehtäviä, jotka 
voisivat suuruusluokaltaan olla valtionhallinnon tehtäviä, kuten integroin-
ti ja kielen opetus, työllisyyden ja aktiivisen työllisyyspolitiikan tehtäviä, 
ympäristönsuojelu, koulut, laitokset ja pelastuspalvelut. On väitetty, että 
nykymalli on hyvin kaukana paikallisen itsehallinnon ajatuksesta hoitaa pai-
kallisia asioita, kun nyt kunnat hoitavat niitä tehtäviä, jotka perinteisesti ovat 
kuuluneet valtion vastuulle.434 Tanskan uudistus sisälsikin merkittävää kes-
kittämistä, joka on merkinnyt lisääntyvää hallituksen (eikä siis eduskunnan) 
suoraa vaikutusmahdollisuutta kuntiin. Tästä syystä uudistus on vahvistanut 
kehitystä, jota eri hallitukset ovat toteuttaneet vuosien 1980 – 2005 välisenä 
aikana, mutta viimeisin uudistus on kuitenkin ollut iso hyppy eteenpäin 
tässä suhteessa. Uudistuksen ei sitä vastoin katsota vahvistavan kansalaisten 
oikeudellista asemaa suhteessa kuntaan.435 

Nykyinen lainsäädäntö Tanskassa antaa tarkat rajat kuntien hallinnolle 
ja palveluille. Tämä on suuressa ristiriidassa 1970-luvun uudistuksen kanssa, 
jolloin kuntien annettiin itse päättää hallinnostaan. Nykyisillä alueilla ei ole 
oikeutta päättää itse hallinnostaan. Erityisesti voidaan mainita, että alueilta 
ei ole enää varsinaisia kunnallisia valtuustoja: alueet hoitavat ainoastaan 
niitä tehtäviä jotka niille on säädetty lailla, tai joille ministeriö antaa luvan. 

432 Greve 2012: 135 – 136. Koska alueilla ei ole verotusoikeutta, koostuu niiden rahoitus 
valtion kiinteästä määrärahasta, kuntien kiinteästä määrärahasta per asukas, sekä kuntien 
maksamasta potilaskohtaisesta määrärahasta. Jonasen 2006: 57.

433 Jonasen 2006: 57.
434 Greve 2012: 136.
435 Jonasen 2006: 59
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Lainsäädäntö on myös kaventanut kunnan itsehallinto-oikeutta palveluiden 
järjestämisen suhteen.436 

Tanska ratifioi Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskir-
jan vuonna 1988. Tanskassa perustuslaki syrjäyttää muun lainsäädännön, 
ja lainsäädäntö hallinnolliset säännökset. Peruskirja on osa lainsäädäntöä 
Tanskassa, joka tarkoittaa sitä, että lainsäätäjän on kunnioitettava sitä, ellei 
siitä luovuta lailla. Peruskirjalla ei ole ollut juurikaan merkitystä Tanskassa ja 
siihen on vedottu vain kerran, toisen reformin yhteydessä. Tällöin Tanskan 
Kuntaliitto vetosi, että on peruskirjan 9.3 artiklan vastaista, että uudet alue-
valtuustot rahoitetaan ainoastaan valtion sairaalaverolla. Tämä argument-
ti hylättiin, pääosin koska kukin jäsenmaa voi valita ne säännökset, joita 
siihen sovelletaan. Toinen syy oli se, että peruskirja ei vaadi kaksiportaista 
kunnallishallintoa. Riittää, että on vain yksi paikallishallinnon taso, jolla 
on verotusoikeus.437

Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallinnon kongressi antoi Tanskalle 
suosituksen vuonna 2005, kun uudistus oli meneillään. Kongressi piti va-
litettavana sitä, että koska kuntalaki ei tule koskemaan uusia alueita kuten 
se aiemmin koski maakuntia, eikä alueita pidetä maakuntien seuraajina, on 
mahdollista, että peruskirja ei tule koskemaan alueita lainkaan.438 Vuonna 
2008 Tanskassa päätettiinkin, että peruskirja koskee vain kuntia, ja toistettiin 
se, että peruskirja ei edelleenkään koske Grönlantia eikä Färsaaria. Tämä 
tehtiin sen vuoksi, ettei tule epäselvyyksiä siitä, mitä paikallisviranomaisia 
peruskirja koskee.439

Tanskan saamassa suosituksessa uudistusta ei pidetty kovinkaan hyvänä, 
ja sitä kohtaan oli paljon huomauttamista. Edellä mainitun lisäksi valitet-
tavana pidettiin esimerkiksi sitä, että alueilla tulee olemaan pääasiassa vain 
terveydenhuollon tehtäviä, eikä sillä tule olemaan täydellistä toimivaltaa. 
Suosituksessa kritisoitiin myös sitä, että alueilla ei tule olemaan verotusoi-
keutta tai että ne eivät voi tehdä yhteistyötä toisten alueiden tai kuntien 
kanssa tehtäviensä hoitamiseksi. Suosituksessa todettiin myös, että osassa 
kuntia uudistuksesta on ollut erimielisyyksiä eikä sillä näytä olevan paikal-
lisen yhteisön tukea. Myöskään sitä, että uudistusta ei kannatettu alueilla ja 
että sillä oli niin pieni enemmistökannatus parlamentin päätöksenteossa, ei 
pidetty hyvänä.440 Kaiken kaikkiaan uudistus ei saanut Euroopan neuvostolta 
kovinkaan hyvää palautetta. Toisaalta ristiriitaisesti todettiin, että uudistus 

436 Jonasen 2006: 57.
437 Greve 2012: 137 – 138.
438 Rec. 164 (2005) s. 2. Ks. myös CLRAE 2005b: 13.
439 Greve 2012: 138.
440 Rec. 164 (2005) s. 2.
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oli saanut Tanskassa laajan yksimielisyyden sen lanseeraamisesta lähtien 
vuonna 2002441. Myös tutkijoiden kannat uudistukseen ovat olleet kriittisiä.

Tanskassa kunnat ovat budjettiensa osalta tiukasti valtion ohjaukses-
sa. Tanskassa on jo vuosikymmeniä ollut käytössä kuntien ja valtion väli-
nen neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntasektorin menoista ja tuloista 
kokonaistasolla. Tähän liittyy myös sopimus kuntasektorin veroasteista. 
Järjestelmä toimi erittäin hyvin vuoden 2007 suureen kuntauudistukseen 
saakka, mutta sen jälkeen kuntien menokuri alkoi lipsua ja valtio joutui 
ottamaan käyttöön sanktiojärjestelmän, jonka mukaan kunta menettää 
valtionosuuksia, jos se ei pysy sovituissa kehyksissä. Uuden menettelyn 
avulla valtio pystyy ohjaamaan kuntasektoria kokonaisuutena erittäin hy-
vin, mutta Blom-Hansenin mukaan kääntöpuolena on kuntien itsemäärää-
misoikeuden voimakas supistuminen. Tämä on vähentänyt merkittävästi 
järjestelmän joustavuutta, sillä tanskalaiset kunnat eivät enää nykyisin voi 
korottaa veroprosenttiaan ilman valtiovarainministeriön lupaa. Kunnat eivät 
myöskään alenna veroprosenttiaan, sillä myöhempi veron korotus saattaisi 
olla vaikeaa. 442

Tanskalainen paikallinen hallinto tasapainottelee itsehallinnon ja kes-
kushallinnon ohjauksen välimaastossa. Toisaalta Tanskassa on vahvan 
itsehallinnon perinne. Kunnille ja alueille on annettu enemmän tehtäviä 
kuin useimmissa muissa maissa. Toisaalta Tanskassa on myös vahva kes-
kushallinnon ohjauksen perinne ja sen sekaantuminen paikallishallinnon 
asioihin sekä paikallishallinnon käyttäminen kansallisiin palveluihin.443 
Sekä ennen että jälkeen reformin on ollut keskustelua uudistuksen 
tarkoituksenmukaisuudesta ja laillisuudesta. Uudistusta on kritisoitu 
laajasti ja sen on katsottu olevan uhka paikalliselle demokratialle ja it-
sehallinnolle.444 Uudistuksen on myös monilta kohdin katsottu olevan 
ristiriidassa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan ajatusten 
kanssa, jotka Euroopan neuvosto on säätänyt hyvän paikallisen itsehal-
linnon perussäännöiksi ja joihin Tanska on sitoutunut445. 

Kunnallisesta itsehallinnosta on säädetty perustuslain tasolla kaikissa muissa 
Pohjoismaissa paitsi Norjassa. Ruotsissa kunnallisesta itsehallinnosta sääde-
tään valtiomuodon perusteissa, kun taas Suomessa näin ei ole446. Suomessa 
säännös on 11 luvun 121 §:ssä, jossa säädetään hallinnon järjestämisestä ja 

441 Rec. 164 (2005) s. 2.
442 VN 3/2010 s. 15.
443 Blom-Hansen 2012: 43.
444 Greve 2012: 135 – 136. 
445 Jonasen 2006: 59.
446 Ryynäsen mukaan oireellinen oli muutaman vuoden takainen perustuslain uudistus, 

jossa kunnallista itsehallintoa ei edes otettu perustuslain ilmaisemiin valtiorakennepe-
riaatteisiin. Ryynänen 2006: 50. 
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itsehallinnosta. Kunnallisen itsehallinnon lisäksi 121 §:ssä säädetään muusta 
alueellisesta itsehallinnosta kuntia suuremmilla alueilla sekä saamelaisten 
kotiseutualueellaan kieltään ja kulttuuriaan koskevasta itsehallinnosta. Tästä 
voidaan vetää johtopäätös, jonka mukaan Ruotsissa kunnallisella itsehal-
linnolla on lainsäätäjän silmissä suurempi painoarvo kuin Suomessa, koska 
se katsotaan valtion ohella valtiomuodon perusteisiin. Perustuslain lisäksi 
kunnallinen itsehallinto instituutiona on tunnustettu lain tasolla Suomessa, 
Ruotsissa ja Tanskassa. Norjassa itsehallintoa käsitteenä ei ole mainittu, mutta 
sen katsotaan silti tulevan tunnustetuksi Euroopan paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan vaatimalla tavalla. Tästä huolimatta itsehallinnon asema näyt-
tää olevan heikoin Tanskassa, jossa valtio ohjaa kuntia voimakkaasti niin 
lainsäädännön kuin myös talouden keinoin.

2 VALTION JA KUNTIEN 
TEHTÄVÄJAON MUOTOUTUMINEN

Hermansonista alkaen kunnan tehtävät on jaettu omiin tehtäviin ja valtion 
tehtäviin447. Ståhlberg jakoi kunnan tehtävät kunnan omiin tehtäviin ja valtion 
tehtäviin448 ja pakollisiin449 ja vapaaehtoisiin450. Pakollisia tehtäviä olivat kun-
tien velvollisuudeksi lainsäädännöllä määrätyt tehtävät451. Willgrenin mukaan 
näitä tehtäviä kunnat hoitivat valtion lukuun, mutta muutoin samalla tavalla 
kuin tyypillisiä itsehallintonsa nojalla ottamiaan tehtäviä452. Edelleen Ståhlberg 
huomautti, että kunnan toiminta on valtion lainsäädännöstä riippuvaista ja 
sen on pysyttävä voimassaolevan oikeusjärjestyksen kehyksissä453. 

447 Hermanson 1898: 270 – 275. 
448 Ståhlberg 1926: 63: Kunnan toiminta ei ulotu niihin asioihin, jotka ovat valtion viran-

omaisen käsiteltäviä.
449 Pakolliset tehtävät tuli järjestää vaikka uhkasakkoa käyttäen. Uhkasakko voitiin kohdistaa 

myös kunnan puolesta toimiviin henkilöihin, esimerkiksi valtuuston puheenjohtaja 
voitiin pakottaa toimittamaan valtuuston selityksen. Uhkasakko voitiin myös määrätä 
kunnalle yleisesti. Ståhlberg 1926: 71 – 72.

450 Ståhlberg 1926: 71, Ståhlberg 1936: 71.
451 Ståhlberg 1926: 71. Kun lainsäädäntö ja erittäinkin itse kunnallislaki on antanut 

määrätehtäviä kunnan velvollisuudeksi, niin sen tulee ne täyttää, asettaa säädettyjä 
viranomaisia, pitää huolta pakollisesta köyhäinhoidosta, kansakoulujen perustamisesta 
ja niin edelleen. Niskoitteleva kunta voidaan uhkasakolla pakottaa täyttämään lailliset 
velvollisuutensa, niin kuin erityisistä tapauksista, esim. terveydenhoidosta, on nimen-
omaan säädettykin. Ståhlberg 1926: 71. Holopaisen tulkinnan mukaan Hermansonin 
ja Ståhlbergin mukaan kuntien hoitamat valtion asiat eivät kuuluneet kunnan yleiseen 
toimialaan, vaan ne oli annettu kunnille erityisillä säädöksillä. Holopainen 1969: 267.

452 Willgren 1925: 209.
453 Ståhlberg 1926: 71. Tämä on Ståhlbergin mukaan ns. yleinen rajoitus. Emt. s. 71.
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Ståhlbergin mukaan laki on määrännyt kunnan toimialan siten, että 
se on säätänyt toimialalle yleiset rajat, eikä nimenomaan luettelemalla, 
mitä kaikkia asioita kunta saa toimittaa. Joukko asioita on tosin erikseen 
mainittu kunnallisasioiksi, mutta kunnan toimipiiri ei ole rajoitettu niihin 
eikä muutenkaan määräasioihin, joista olisi mahdollista tehdä täydellistä 
luetteloa. Näin ollen kunnallinen itsehallinto sisältää kunnalle oikeuden 
laajentaakin tehtäviänsä, kunhan vain pysyy toimialansa yleisissä rajoissa; 
ilman erityistä valtuutusta kunta saa ottaa uusia ilmestyviä paikallisetuja ja 
tarpeita tyydyttääkseen, mikäli valtio ei ole niitä siltä pidättänyt.454

Myös Kekkonen jakoi kunnallisasiat vapaaehtoisiin ja pakollisiin teh-
täviin. Kekkosen mukaan kunnan vapaaehtoiset tehtävät vastaavat aatteel-
lisesti kunnan oikeutta itsehallintoon, ja kunta on täysin itsenäisessä ase-
massa ja saa hoitaa ne oman harkintansa mukaan tai jättää hoitamatta.455 
Vapaaehtoiset tehtävät ovat siten kunnan itsehallintotehtäviä456. Kunnan 
pakollisten tehtävien suorittamiseen on sen sijaan olemassa lainsäädäntö-
teitse asetettu velvoitus, joka voidaan pakkoteitse saada toteutetuksi ilman 
kunnan tahtoakin457.

Kekkonen katsoi, että myös kunnan pakolliset tehtävät ovat kunnan 
omia tehtäviä, kunnallisasioita. Kekkonen jakoi kunnan tehtävät kolmeen 
kategoriaan. Ensinnäkin Kekkonen jakoi kunnallisasiat, kunnan omat asi-
at, vapaaehtoisiin ja pakollisiin. Kekkosen mukaan kunnan vapaaehtoiset 
tehtävät vastaavat aatteellisesti kunnan oikeutta itsehallintoon, ja kunta 
on täysin itsenäisessä asemassa ja saa hoitaa ne oman harkintansa mukaan 
tai jättää hoitamatta. Kunnan pakollisten tehtävien suorittamiseen on sen 
sijaan olemassa lainsäädäntöteitse asetettu velvoitus, joka voidaan pakko-
teitse saada toteutetuksi ilman kunnan tahtoakin. Kekkosen mukaan myös 
pakolliset tehtävät ovat kunnallisasioita, jotka kunta suorittaa valtion antaman 
julkisen vallan nojalla itsenäisenä juridisena henkilönä ja harjoittaa julkista 
valtaa kuten valtio.458

Sen lisäksi että Kekkonen jakoi kunnan tehtävät vapaaehtoisiin ja pa-
kollisiin, katsoi hän, että näiden lisäksi kunnilla on toimeksisaantitehtäviä. 

454 Ståhlberg 1926: 72. 15 §:ssä mainitaan tärkeimmät tehtävät, jotka kunnanvaltuustossa 
saa ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Se siis sisältää luettelon tärkeimmistä kunnan 
toimialaan kuuluvista tehtävistä. Pykälän 1 momentin neljännessä kohdassa mainitaan 
kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito sekä kätilötoimi. Ståhlberg 1926: 111 – 112.

455 Kekkonen 1936: 66.
456 Kekkonen 1936: 56 – 57. Kuntien paikallishallinnon tehtävät osoittautuivat pian 

valtionhallinnon kannalta niin tärkeiksi, että valtio ei voinut jättää niiden jatkuvaa 
suorittamista kuntalaisten vapaan harkinnan varassa tapahtuvaksi. Tämän vuoksi valtio 
sitoi kunnat hallinto-organisaatioonsa sillä tavoin, että antoi kunnille julkista valtaa, 
jotta ne olisivat voineet paremmin täyttää tehtävänsä, mutta liitti samalla velvoituksen 
paikallishallinnon suorittamiseen. Kekkonen 1936: 56 – 57.

457 Kekkonen 1936: 56 – 57, 66.
458 Kekkonen 1936: 66.
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Toimeksisaantitehtävät eivät oikeudelliselta luonteeltaan kuitenkaan ole kun-
nallisasioita, vaan valtion tehtäviä.459 Valtio ei niitä kuitenkaan suorita, vaan 
valtio on antanut ne kuntien hoidettavaksi ja säännönmukaisesti, vähäisin 
poikkeuksin, myös kuntien kustannettavaksi.460 Kekkosen mukaan kunnan 
toimeksisaantitehtävät ovat oikeudelliselta luonteeltaan jyrkästi erotettava 
kunnan itsehallintotehtävistä. Kunta suorittaa kunnallisasiansa itsenäisenä 
juridisena henkilönä valtion delegaation nojalla kuten valtio, mutta toi-
meksisaantitehtävissä kunta harjoittaa julkista valtaa valtion toimielimenä, 
kunnan toiminnoissa siis tulee esille valtio itse. Toimeksisaantitehtävät eivät 
ole itsehallintoasioita, vaan valtionhallinnon asioita.461 Kekkonen katsoi, että 
yksinomaan toimeksisaantitehtävää varten kunnan asettamaa lautakuntaa 
on pidettävä valtion viranomaisena.462 Toimeksisaantitehtävät on annettu 
kuntien hoidettavaksi koska se on valtion edun mukaista.463 Kekkosen 
mukaan kunnan hallintoasiat ovat valtionhallinnosta erillisiä kunnan omia 
itsehallintoasioita464. Edelleen Kekkosen mukaan valtion mukaantulo pai-
kallishallintoon vaikuttavana tekijänä toi kunnalliseen itsehallintoon yleisen 
edun käsitteen465. 

Merikoski hylkäsi jaottelun kunnan omiin ja sille siirrettyihin (valtion) 
asioihin, koska ei voida osoittaa, mitkä asiat luonnostaan kuuluvat valtion 
ja mitkä kuntien hoidettaviin. Merikosken mukaan tehtävien jako valtion 
ja kuntien kesken määräytyy tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perus-
teella.466 Merikosken mukaan kunnan toimivaltapiiri hallinnon alalla on 
Suomen kunnallislainsäädännössä rajoitettu siten, että kunnan tulee lain 
määräämissä rajoissa hoitaa kunnan yhteiset talous- ja järjestysasiat, mikäli 
ne voimassa olevien säädösten mukaan eivät ole valtion viranomaisten kä-
siteltäviä.467 Kysymys, miten tehtävät on jaettava valtion ja kuntain kesken, 

459 Kekkonen 1936: 67. 
460 Kekkonen 1936: 67. 
461 Kekkonen 1936: 68.
462 Kekkonen 1936: 69.
463 Willgren 1925: 208.
464 Kekkonen 1936: 64. 
465 Kekkonen 1936: 56 – 57. Kuntien paikallishallinnon tehtävät osoittautuivat pian 

valtionhallinnon kannalta niin tärkeiksi, että valtio ei voinut jättää niiden jatkuvaa 
suorittamista kuntalaisten vapaan harkinnan varassa tapahtuvaksi. Tämän vuoksi valtio 
sitoi kunnat hallinto-organisaatioonsa sillä tavoin, että antoi kunnille julkista valtaa, 
jotta ne olisivat voineet paremmin täyttää tehtävänsä, mutta liitti samalla velvoituksen 
paikallishallinnon suorittamiseen. Kekkonen 1936: 56 – 57.

466 Merikoski 1944: 212 – 213.
467 Merikoski 1944: 123. Talousasioihin kuuluu kunnan oman talouden hoitaminen, joka 

käsittää sekä julkisoikeudellisella perustalla, veroina että maksuina, että myös yksityisoi-
keudellisilla perusteilla kunnalle tulevientulojen kantamisen, menojen suorittamisen ja 
huolenpidon kunnan omaisuudesta. Järjestysasioita koskeva lausuma on ymmärrettävä 
historiallisen kehityksen valossa ja laajemmin kuin yksistään epäjärjestyksen ehkäisemi-
seen kohdistuvana toimintana. Merikoski 1944: 123.
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ratkeaa tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien mukaan468. Lailla vahvistetun 
toimivaltapiirinsä puitteissa kunnat toimivat omavastuisesti469. Tämä mer-
kitsee sitä, että valtio ei yleensä tapaus tapaukselta sekaannu kunnan asioihin 
määräten miten ne on ratkaistava ja hoidettava, vaan lainsäätäjä on lähtenyt 
siitä käsityksestä, että alhaaltapäin tuleva tarkkailu ja silmälläpito riittävät 
pitämään kunnan toiminnan lain viitoittamilla linjoilla ja ohjaamaan sitä 
tarkoituksenmukaiseen suuntaan.470 

Kuuskoski toi kunnallisoikeuteen yleisen ja erityisen toimivallan käsit-
teet. Yleisellä toimivallalla Kuuskoski tarkoittaa kunnan toimivaltaa hoitaa 
kunnan yhteisiä talous- järjestys- ja muita tehtäviä ja erityistoimivallalla kun-
nan toimivaltaa hoitaa erityisiin lakeihin perustuvia tehtäviä.471 Kuuskosken 
jaottelu yleiseen ja erityiseen toimivaltaan vastaa pitkälle Ståhlbergin jaottelua 
kunnan vapaaehtoisiin ja pakollisiin tehtäviin. Kekkosen jaottelua kunnan 
omiin ja toimeksisaantitehtäviin Kuuskoski ei sen sijaan pidä merkityksel-
lisenä, vaan hylkää Kekkosen esittämän jaottelun472. Edelleen Kuuskosken 
mukaan kunnan yleinen toimivalta on toissijaisessa asemassa kunnan eri-
tyistoimivaltaan nähden. Myöskään sellainen asia, joka erityislain mukaan 
on käsiteltävä, ei Kuuskosken mukaan kuulu kunnan yleiseen toimivaltaan. 
Tämän vuoksi Kuuskoski katsoi, että niiden kunnallisten viranomaisten 
toimivalta, jotka käsittelevät kunnan erityistoimivaltaan kuuluvia asioita, 
supistaa kunnan yleistä toimivaltaa samalla tavalla kuin muidenkin julkisten 
viranomaisten toimivaltaa.473

Kuuskoski ja Ikkala vastustivat Kekkosen kolmijakoa. Kuuskosken 
mukaan Kekkosen ryhmittely on merkityksetön, koska myös toimeksi-
saantitehtävissä on, jollei erityislainsäädännöstä muuta johdu, seurattava 
KunL:n säännöksiä474. Kuuskosken mukaan kunnan yleinen toimivalta on 
toissijaisessa asemassa kunnan erityistoimivaltaan nähden. Tämä tarkoittaa 
sitä, että sellainen asia, joka erityislain mukaan on käsiteltävä, ei enää kuulu 

468 Merikoski 1970: 201, Merikoski 1944: 122. Näin myös Kekkonen 1936: 63. Kunnan 
käyttämää valtaa ei pidetä sen omana, vaan valtiosta peräisin olevana. Lisäksi on helppo 
osoittaa, ettei kunnalla ole yleispätevillä säännöillä rajoitettavissa olevaa toimivaltapiiriä. 
Eräät tehtävät tosin kuuluvat selvästi valtiolle kuten maanpuolustus ja suhteet ulkoval-
toihin. On harvinaista, että tehtävän voitaisiin sanoa kuuluvan joko yksin valtiolle tai 
yksin kunnalle. Merikoski 1970: 201.

469 Seurauksena omavastuisuusperiaatteesta on mm. se, että valtio kohdistaa valvontansa 
pääasiassa vain itsehallintoyhdyskuntain toiminnan laillisuuteen, mutta ei sillä perus-
teella, että ne olisivat epätarkoituksenmukaisia. Merikoski 1944: 107.

470 Merikoski 1969: 100, Merikoski 1944: 107.
471 Kuuskoski 1954: 31 – 44.
472 Kuuskoski 1954: 32. Kuuskosken mukaan tällä ryhmityksellä ei ole käytännöllistä 

merkitystä, koska myös toimeksisaantitehtävissä on, mikäli erityislainsäädännöstä ei 
muuta johdu, seurattava KunL:n säännöksiä ja siksi toimeksisaantitehtäviä ei ole aihetta 
käsitellä eri ryhmänä. Kuuskoski 1954: 32.

473 Kuuskoski 1954: 41.
474 Kuuskoski 1954: 32. 
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kunnan yleiseen toimivaltaan. Siten myös niiden kunnallisten viranomaisten 
toimivalta, jotka käsittelevät kunnan erityistoimivaltaan kuuluvia asioita, 
supistaa kunnan yleistä toimivaltaa samalla tavalla kuin muidenkin julkisten 
viranomaisten toimivaltaa.475 

Ikkalan mukaan kunnan tehtävien jakoa omiin itsehallintotehtäviin 
ja toimeksiantotehtäviin voidaan pitää epäonnistuneena ja se on hänen 
mielestään suorastaan virheellinen, koska kuntien olemassaolo ja tehtävät 
lepäävät kokonaisuudessaan valtion lainsäädännön varassa.476 Ikkalan mu-
kaan kunnan toimivallan jako yleiseen ja erityiseen toimivaltaan on kunnan 
toimivallan jaoista tarkoituksenmukaisin ja merkittävin, koska kunnan 
yleiseen toimivaltaan luetaan kunnalle kunnallislain mukaan määräytyvät 
tehtävät ja erityistoimivaltaan taas kunnalle muiden lakien mukaan kuuluvat 
tehtävät.477 Kunnalle samoin kuin muillekin hallintosubjekteille kuuluva 
tehtäväpiiri muodostaa tietyn kokonaisuuden, hallintosubjektin toimi-
vallan. Kunnan toimivalta ei kuitenkaan ole jaoton kokonaisuus, vaan se 
voidaan useammallakin eri perusteella ryhmitellä enemmän tai vähemmän 
itsenäisiin ja erillisiin osiin.478 Holopainen puolestaan katsoi, että erityiseen 
toimialaan siirtyneiden tehtävien katsotaan jäävän KunL 4.1 §:n toimialan 
ulkopuolelle. Erityislainsäädäntö asettaa tämän näkemyksen mukaan rajat 
kunnan toimialan määräytymiselle. Kunnan toimialan on katsottu olevan 
suppeampi erityistoimialalla kuin se voisi olla KunL 4.1 §:n perusteella.479

Valtion ja kuntien välinen tehtäväjako on itsenäisyyden aikana seu-
rannut aikaisemmin muodostunutta uomaa480. Oikeustieteen piirissä tämä 
kunnan tehtävien kahtiajaottelu on säilynyt, ja se on voimassa edelleen481. 
Kunnalliskomitea pyrki kahtiajaottelusta eroon todetessaan, että kunnan teh-
tävien kaksijakoisuutta ei voida pitää perusteltuna kunnallisen itsehallinnon 
vahvistuessa ja valtion ohjauksen vähetessä. Lähtökohtana on, että nykyisten 
yleisen ja erityistoimialan välinen ero mahdollisimman pitkälle poistetaan.482 

Asiallisesti merkittävä on ollut eräiden tehtävien osalta muodollisen 
vastuun siirtyminen valtiolta kunnille, mihin on vaikuttanut lähinnä kaksi 
tekijää. Tehtävien intensiteetin ja kuntien asukasluvun lisääntyessä monet 
tehtävät ovat muuttuneet paikallisiksi. Näin on käynyt nimenomaan sai-
raanhoidon ja opetustoimen kohdalla. Toisaalta kuntien yhteistoiminta on 

475 Kuuskoski 1954: 41.
476 Ikkala 1959: 2.
477 Ikkala 1959: 5.
478 Ikkala 1959: 1 – 2.
479 Holopainen 1969: 273 – 274.
480 Holopainen 1969: 165 – 166. Asiallisesti merkittävä on ollut eräiden tehtävien osalta 

muodollisen vastuun siirtyminen valtiolta kunnille. Holopainen 1969: 165 – 166.
481 Esimerkiksi Myllymäki 2002: 34. Asiasta käydään kuitenkin keskustelua, uusimman 

jaon on esittänyt Sallinen vuonna 2007 ilmestyneessä väitöskirjassaan, s. 93, 97 – 98.
482 KM 1993:33 s. 188, 190 – 191.
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puolestaan luonut kuntien ylläpitämän maakuntahallinnon, joten kuntien 
vastattavaksi on voitu antaa sellaisiakin tehtäviä, joita ei hoideta paikallis-
hallintona. Kuntien velvollisuuksien lisääntyminen on johtunut ensisijai-
sesti kuntien entisten tehtävien määrällisestä kasvusta ja kokonaan uusista 
tehtävistä. Holopaisen mukaan kehitystä kokonaisuudessa arvioiden ei 
voida oikeudellisesti puhua valtion tehtävien siirtämisestä kunnille, vaikka 
kuntien pakolliset tehtävät ovatkin jatkuvasti kasvaneet. Holopaisen mu-
kaan kunnan tehtävien ja velvollisuuksien kasvu on johtunut paikallisten 
hallintotehtävien lisääntymisestä.483 Holopaisen tulkitsee Hermansonia ja 
Ståhlbergia siten, että heidän näkemyksensä mukaan kuntien hoitamat val-
tion asiat eivät kuuluneet kunnan yleiseen toimialaan, vaan ne oli annettu 
kunnille erityisillä säädöksillä.484

Periaatteellista rajaa kuntien oman tehtäväpiirin ja kuntien hoidet-
tavaksi siirrettyjen valtion tehtävien välille ei muodostunut. Useilla kun-
nallishallinnon aloilla lainsäädäntö yksityiskohtaisesti säännösteli kuntien 
toimintaa, mm. kansakoulutoimen, terveydenhoidon ja huoltotoimen sekä 
rakennustoimen ja rakennustarkastuksen. Kehityksen suunta oli se, että 
lainsäädäntö ryhtyi yhä enemmän säännöstelemään asioita, joista kunnat 
olivat aikaisemmin täysin itsenäisesti päättäneet. Ei pidetty enää yhtä lujasti 
kiinni siitä liberalismin periaatteesta, että paikallisen itsehallinnon tuli olla 
mahdollisimman vapaa valtion valvonnasta.485 

Nykyisen tehtäväjaon periaatteita kuvaa sisäministeriön Kunta–valtio 
-työryhmän muistiossa vuonna 1990 esitetty määrittely: ”Kunnan tehtävänä 
on huolehtia paikallisena itsehallinnollisena yhteisönä yhteiskunnan päät-
tämistä peruspalveluista lähinnä paikallista kansalaisnäkemystä vastaavasti, 
kun taas valtion tehtävänä on yhteiskunnan hyvinvointipalveluiden yleinen 
ohjaus ja rahoitukseen osallistuminen”.486 Vuonna 1993 tehdyssä selvityk-
sessä todettiin, että valtion ja kuntien tehtävänjako ei ole johdonmukainen 
ja selvä. Siinä oli paljon päällekkäisyyttä, jota ehdotettiin selkeytettäväksi. 
Selvityksen mukaan yleisperiaatteena tulee olla se, että valtiolle keskitetään 
perusturvaa, toimeentuloturvaa ja turvallisuutta koskevat tehtävät. Kuntien 
tehtäviksi esitettiin opetuksen ja sivistyksen sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen järjestäminen.487

Yksittäisten tehtävien osalta työnjaossa kuntien ja valtion välillä on tehty 
muutoksia. Merkittävin tehtävien uudelleenjärjestely toteutettiin vuonna 
1994, jolloin useita kuntien hoitamia toimeentuloturvaan liittyviä tehtäviä 
siirrettiin Kansaneläkelaitokselle. Tuolloin toteutettu siirto koski lapsilisää, 

483 Holopainen 1969: 165 – 166.
484 Holopainen 1969: 267.
485 Halila 1956: 219.
486 HE 155/2006 vp s. 18 – 19.
487 Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta 1993: 24.
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lasten kotihoidontukea, äitiysavustusta, sotilasavustusta, opintotukea ja 
yleistä asumistukea. Selvittelyn kohteena oli tuolloin myös toimeentulotu-
en ja elatustuen siirtäminen, mutta näiden tehtävien hoito jätettiin tuon 
uudistuksen yhteydessä edelleen kunnalle.488 Paras-hankkeen yhteydessä 
eräitä pieniä tehtäväkokonaisuuksia siirrettiin kustannusneutraalisti kunnilta 
valtiolle, taloudellisesti merkittäviä tehtäväsiirtoja ei kuitenkaan tehty489. 
Vuoden 2012 lopulla on tehty selvitys kuntien lakisääteisten tehtävien lu-
kumäärästä kuntien ja valtion tehtävienjaon myöhempää tarkastelua varten, 
jossa kunnilla todettiin olevan 535 lakisääteistä tehtävää490. Tehtävienjaon 
tarkastelu on tarkoitus suorittaa kuntauudistuksen yhteydessä.

On huomattava, että itsehallintoperiaatteeseen likeisessä yhteydessä 
oleva subsidiariteettiperiaate rajoittaa paikallisten tehtävien valtiollistamista. 
Subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteen mukaan julkisten palvelujen toteut-
tamisvastuu on lähinnä kansalaista olevalla hallinnon tasolla, käytännössä 
siis kunnilla491. Subsidiariteettiperiaate lausutaan Euroopan paikallisen it-
sehallinnon peruskirjan 4 artiklan 3 kappaleessa seuraavasti: 

Julkisista tehtävistä tulee yleensä ensisijaisesti huolehtia kansalaista 
lähinnä olevien viranomaisten. Annettaessa jokin tehtävä muulle vi-
ranomaiselle on otettava huomioon tehtävän laajuus ja luonne sekä 
tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset.

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa voidaan pitää kes-
keisenä subsidiariteettiperiaatteen ankkuroijana suomalaiseen kun-
nallisoikeuteen492. Euroopan neuvosto on antanut suosituksen subsi-
diariteettiperiaatteen tulkinnasta vuonna 1995. Suosituksen mukaan 
ensisijassa poliittiselta luonteeltaan oleva paikallinen itsehallinto, joka 
mahdollistaa kansalaisten läheisemmän osallistumisen julkisiin asioihin, 
tulee olla uskottu vaaleilla valituille viranomaisille. Toiseksi paikallinen 
itsehallinto edellyttää mahdollisimman selkeän toimivallanjaon sekä 
valtuuden politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja edellyttää, että 
viranomaisilla on inhimilliset, oikeudelliset ja taloudelliset resursseja 
käyttää näitä valtuuksia. Kolmanneksi periaate edellyttää, että talou-
dellisesti heikompien paikallisviranomaisten suojelemiseksi otetaan 
käyttöön talouden tasausjärjestelmiä, johon voi liittyä olosuhteista ja 
paikallisviranomaisten taloudellista autonomia-asteesta riippuen, joko 
vertikaalinen tasaus eli pystysuora tasaus keskushallinnosta käsin ja/tai 
horisontaalinen eli vaakasuora tasaus paikallisviranomaisten kesken.493

488 HE 155/2006 vp s. 18 – 19.
489 Näitä olivat muun muassa esimerkiksi kuluttajaneuvonnan järjestäminen, elatustur-

valain mukaiset tehtävät, holhoustoimen edunvalvontapalvelut, sekä lasten ja nuorten 
oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannukset. HE 155/2006 vp s. 85, 105 – 107.

490 VM 2/2013.
491 Ryynänen 2008: 81.
492 Ryynänen 2008: 86.
493 Rec. (95) 19 s. 2.
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Myös Euroopan unionin perustaneella Maastrichtin sopimuksella (1991) 
lisättiin Euroopan unionin peruskirjaan (Rooman sopimukseen) lausuma 
subsidiariteettiperiaatteesta. Lausuman mukaan yhteisön tasolla ryhdytään 
toimiin ja vain siinä laajuudessa kuin yhteisön tavoitteet ovat tehokkaam-
min toteutettavissa koko yhteisöä koskevan lainsäädännön puitteissa kuin 
jäsenvaltion itsensä toimesta.494 Kansalaisläheisyyden vaatimuksen taustalla 
on toive siitä, että kansalaisten elinolosuhteet ja intressit huomioonottava 
politiikka takaa parhaiten Euroopan unionin ja toiminnan laadun ja on-
nistumisen495. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja 
Euroopan unionin tarkoittaman subsidiariteettiperiaatteen väliltä löytyy kui-
tenkin perustavaa laatua oleva eroavaisuus. Unionin periaate lähtee ylhäältä 
alaspäin, kun sen sijaan Euroopan neuvostolla lähtökohtana on paikallisen 
ja alueellisen itsehallinnon aatteiden levittämisen ensisijaisuus.496 Tällöin 
tarkastelunäkökulma on alhaalta ylöspäin497.

Subsidiariteettiperiaatteen mukaan niin kauan kuin on olemassa paikal-
lisia eroavaisuuksia, on selkeät perusteet hoitaa tehtäviä paikallisella tasolla. 
Mikäli tehtävistä aiheutuu kustannuksia ja on osoitettavissa, että se voidaan 
hoitaa tehokkaammin ylemmällä hallinnon tasolla kuin paikallisesti, voidaan 
tehtävä hoitaa ylemmän hallinnon tasolla.498 Paikallisen itsehallinnon pe-
ruskirjan selitysosan mukaan ellei tehtävän laajuus tai luonne ole sellainen, 
että tehtävä tulisi hoitaa osana laajempaa maantieteellistä aluetta eikä siihen 
ole olemassa pakottavat tehokkuutta tai taloudellisuutta vaativia syitä, tu-
lee tehtävä antaa paikallishallinnon hoidettavaksi499. Suomen ratifioidessa 
peruskirjaa todettiin, että hallinnon hajauttaminen ja tehtävien delegointi 
on ollut Suomessa pitkään hallinnon kehittämisen linja. Päätösvalta pyri-
tään järjestämään sille alimmalle tasolle, jolla on edellytykset toimivallan 
käyttämiseen asianmukaisella tavalla. Päätösvallan hajauttaminen toteu-
tuu siirtämällä päätösvaltaa toisaalta valtion keskushallinnolta läänin- ja 
piirihallintoviranomaisille sekä toisaalta valtiolta kunnille.500 Peruskirjassa 
todetun subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti kunnilla on oltava oikeus 
huomattavaan osaan julkisista asioista vastaamiseen501.

Suomessa kuntien tehtäväkenttä on muodostunut poikkeuksellisen laajaksi 
verrattuna muihin maihin502. Esimerkiksi YK:n kuntanäkemys ei vastaa juuri 

494 Heuru 2006: 91.
495 Ryynänen 2012c: 161.
496 Ryynänen & Telakivi 2006: 66.
497 Nummela & Ryynänen 1993: 168.
498 Guide to Municipal Finance 2009: 17.
499 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, Article 4.3.
500 HE 235/1990 vp s. 3.
501 Ryynänen & Telakivi 2006: 75.
502 Pohjoismaissa paikallishallinnon osuus BKT:sta on merkittävän suuri, erityisen suuri 

osuus on Tanskassa ja Suomessa, kun taas Norjassa ja Islannissa osuus on hieman pie-
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lainkaan suomalaista nykytodellisuutta, jossa kuntaratkaisujen pääosassa on 
terveyspalvelujen tarjonta. YK:n piirissä tämän tehtävän katsotaan kuuluvan 
joko aluetasolle, valtion tehtäväkenttään tai osaksi yksityistä sektoria, jota ra-
hoitetaan ainakin osin julkisesti. Monessa Länsi-Euroopan maassa merkittävä 
osa hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja sen lisäksi tarjonnan organisointi on 
valtiotasolla.503 On kysyttävä, onko tarpeen säilyttää kuntien vastuupiirissä 
sellaisia tehtäviä, joissa on kysymys kaikille kansalaisille turvatuista yleisistä 
etuuksista, ja joissa ei tarvita paikallistuntemusta tai harkintaa?504

3 YLEINEN – ERITYINEN JAOTTELU 
KUNNAN TOIMIALALLA 

Kunnan toimivaltapiiri on oikeustieteen piirissä katsottu yleiseksi505 ja kun-
nille tunnustettiin alueellisten yhteistehtävien totaliteetti506. Kuntien tehtävät 
on määritelty väljästi kuntien yhteisiksi talous- ja järjestysasioiksi sekä lisäksi 
muihin asioihin, jotka saattavat kuulua kunnan yhteiseen toimialaan.507 

nempi. Guide to Municipal Finance (2009) s. 8. 
503 Loikkanen 2012: 280. Esimerkiksi National Health Service (NHS) Englannissa sekä 

valtakunnalliset terveydenhuoltosysteemit Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa. Norjassa 
sairaalat siirrettiin joitakin vuosia sitten itsehallinnolliselta välitasolta (fylkeskommun) 
valtiolle. Ruotsissa koko terveydenhuolto ja toisen asteen koulutus ovat itsehallinnollisella 
välitasolla (landsting). Tanskan vuoden 2007 kuntareformin jälkeen terveydenhuollosta 
vastaa viisi suuraluetta. Emt. 280 – 281.

504 Hallberg 2005: 156.
505 Kekkonen 1936: 64, Merikoski 1970: 185 – 186, Merikoski 1944: 109. Voimassa 

oleva kunnallinen lainsäädäntömme on tehtävien yleisyyden määritellyt mkl 1 ja kkl 
1 §:ssä ”kunnan yhteisinä talous- ja järjestysasioina”, jota täydentää mkl:n 15 §:n 24 
kohdan säännös ”muista asioista, jotka saattavat kuulua kunnan yhteiseen toimialaan”. 
Kekkonen 1936: 64. Kunnan omista asioista säädetään kunnallislaissa, jonka mukaan 
kunnan jäsenet päättävät itse omista yhteisistä talous- ja järjestysasioistaan lain sallimissa 
rajoissa, mikäli samaa asiaa ei ole säädetty julkisen viranomaisen käsiteltäväksi. Noita 
asioita ovat kaikki ne asiat, jotka luetaan kuuluvaksi kunnallisen itsehallinnon alaan, 
jotka koskevat paikallisia yhteisiä asioita ja joita lainsäätäjä ei ole säätänyt kunnan 
toimivallan ulkopuolelle. Willgren 1925: 205 – 206.

506 Kekkonen 1936: 64.
507 Ks. Kekkonen 1936: 64. Järjestys- ja talousasioina on kunnan tehtävänä ensinnäkin 

järjestyksen ja turvallisuuden voimassapitäminen kunnan alueella. Toiseksi kunnan 
järjestys- ja talousasioihin kuuluu kunnan oman talouden hoito eli kunnan varallisuuden 
hallinto ja niiden varojen hankinta, jotka ovat tarpeen kunnallislaitoksia ja toimenpiteitä 
varten. Mutta sanoja ”järjestys- ja talousasiat” on tässä käytetty paljon laajemmassa 
merkityksessä, niin, että niillä tarkoitetaan myöskin kaikkia muita kunnan yhteistä 
hyötyä tarkoittavia asioita, joita valtio ei ole kunnan toimialasta erottanut. Ståhlberg 
1926: 52 – 53.
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Toimivallan oikeudelliselle perustalle asetettavat vaatimukset eroavat 
sen mukaan, onko kysymyksessä erityistoimiala (kunnalle laissa erikseen 
säädetyt tehtävät) vai yleinen toimiala (kunnan itsehallintoon kuuluvat 
tehtävät). Mäenpään mukaan jyrkkää rajaa erityisen ja yleisen toimialan 
välillä ei voi tehdä, ja sen vuoksi kunnan päätösvaltaan kuuluu periaatteessa 
myös lain rajoissa täydentää laissa erikseen säädettyihin tehtäviin liittyvää 
toimivaltaa. Mäenpää huomauttaa kuitenkin, että erityislainsäädäntö on 
usein varsin yksityiskohtaista, joten kunnan päätösvalta on tältä osin rajal-
linen.508 Erityislaissa määriteltyjen tehtävien osalta lainalaisuusperiaate on 
sovellettavissa täydessä laajuudessaan. Kunnan elimille ei siten voida määri-
tellä (traditionaalista) toimivaltaa sisältävää tehtävää esimerkiksi pelkästään 
asetuksella tai valtion hallintoelimen määräyksellä, eikä toimivaltaa myöskään 
voida luoda (julkisoikeudellisella) sopimuksella. Lainalaisuusperiaatteen 
ohella tässä on luonnollisesti merkitystä myös ensisijaisesti valtion ja kunnan 
suhdetta sääntelevällä KunL 5.2 §.llä, joka kieltää asettamasta kunnalle uusia 
tehtäviä muutoin kuin säätämällä siitä (muodollisella) lailla.509 

Kunnan tehtäväpiirin eli toimialan rajat on lainsäädännössä määritelty 
tarkoituksella väljiksi. Tämä mahdollistaa kunnille paikallisten tarpeiden 
mukaisen tehtäväpiirin. Tehtäväpiirin rajat sallivat kunnille harkintaa. Rajat 
muodostuvat käytännössä oikeastaan vain talouden sanelemina.510 Kuntalain 
esitöissä todetaan, että vaikka kuntien itsehallinto hallintonsa ja toimintansa 
organisoinnissa on lisääntynyt, kuntien taloudelliset mahdollisuudet kun-
nan asukkaiden palvelujen järjestämiseen ovat ratkaisevasti heikentyneet511. 
Myllymäen mukaan kunnallinen itsehallinto onkin ennen kaikkea palveluja 
tuottavaa hallintoa512. Pakollisten tehtävien suorittamisvelvoite kaventaa 
itsehallinnollista liikkuma-alaa, ja tekee varsinkin pienten kuntien talouspe-
rustan epäitsenäiseksi suhteessa valtioon513. Ryynänen toteaakin, että tämän 
päivän kunnilla ei kovin paljon vapaaharkintaisuutta kuitenkaan ole, sillä 
laissa yksityiskohtaisesti säännelty tehtäväalue muodostaa monissa kunnissa 
jopa 90 prosenttia menoista.514 Myllymäen mukaan tilanne on paradoksi: 
Perustuslain tasolla vahvistetaan kunnallista itsehallintoa ja korostetaan sen 
finanssivallan ydintä, tulotalouden perusteita. Sen sijaan kunnille velvoitteita 
asettavan erityislainsäädännön vuoksi todellisen itsehallinnon olemassaolo ja 

508 Mäenpää 1981: 107. Myös Holopainen toteaa, että kunnan toimialan on katsottu olevan 
suppeampi erityistoimialalla kuin yleisellä toimialalla. Holopainen 1969: 273 – 274.

509 Mäenpää 1981: 107. Vuoden 2000 jälkeen asiasta on säädetty perustuslaissa.
510 Ryynänen 2008: 146.
511 HE 192/1994 vp s. 19
512 Myllymäki 2007: 196. Palvelutuotannon menot kunta kattaa viime kädessä yhdellä 

itsehallinnon keskeisimmistä peruspilareista, kunnallisella verotusoikeudella. Myllymäki 
2007: 196.

513 Myllymäki 2007: 196.
514 Ryynänen 2008: 146.
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sen perusteet voivat muuttua uhkaavan ohuiksi.515 Ryynäsen mukaan kun-
nallisen itsehallinnon riippuvuus valtiosta on tosiasiallisesti kasvanut, sillä 
valtion taholta määrätään yhä suuremmassa määrin niin kuntien tehtävät 
kuin tuloperustakin516. Niemi-Iilahden mukaan hyvinvointikunnassa pai-
nottuu hallinnollinen desentralisaatio siten, että hyvinvointikunnalla on pal-
jon valtion antamia tehtäviä mutta vähän toimintavapautta517. Kunnallisen 
itsehallinnon alan voidaan siten katsoa kaventuneen hyvin ohueksi. 

Kunnallisen itsehallinnon katsottiin aiemmin koskevan lähinnä yleistä 
toimialaa, ei erityistoimialaa. Erityistoimialalla säädetyt tehtävät oli hoidettava 
kuten niistä oli säädetty, vaikka sitten sakon uhalla518. Erityislainsäädännössä 
säädetyt tehtävät kuitenkin katsottiin kunnan toimialaan kuuluviksi. Tuohon 
aikaan kunnallishallinnon kehittymättömyys aiheutti sen, että ei ollut usei-
ta vaihtoehtoja, miten esimerkiksi terveyspalvelut järjestetään. Sittemmin 
kuntien harkintavaltaa myös erityistoimialalla on lisätty. Vaikka lailla sääde-
tään järjestettävästä palvelusta, kunnille on kuitenkin jätetty harkintavaltaa 
palvelun järjestämisen suhteen. Kuntien harkintavallan laajuuteen vaikuttaa 
myös kuntien taloudellinen liikkuma-ala. 

Erityislainsäädännössä ei saisi olla tarpeettomia hallinnon ja toiminnan 
järjestämistä koskevia säännöksiä. Kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen 
edellyttää, että erityislainsäädäntöä puretaan siten, että kunnan hallinnon 
ja toiminnan järjestämistä koskevia säännöksiä on muissakin laeissa vain 
erityisen painavista syistä. Kunnan tehtäviä säänteleviin muihin lakeihin 
tulisi yleensä ottaa vain välttämätön kunnan velvollisuuksien sääntely.519 
Näin on tapahtunut sekä valtionosuus- että kuntalainuudistuksissa, joiden 
tarkoituksena oli vahvistaa kunnallista itsehallintoa520. Näissä uudistuksissa 

515 Myllymäki 2007: 196. 
516 Ryynänen 2004b: 41. Esille nousee kysymys kunnallisen itsehallinnon vaatimusten ja 

hallinnon tehokkaan toteutumisen ja yhdenmukaistamisen ristiriidasta. On arvostusky-
symys, kumpaa seikkaa kulloinkin pidetään tärkeämpänä. Viime kädessä tämän arvos-
tuksen suorittaa lainsäätäjä. Oikeusvaltioon liittyvä itsehallintokäsitys on saanut väistyä 
kansalaisten yhdenvertaisuutta, sosiaalisten palveluiden saatavuutta jne. korostavien 
ideologisten periaatteiden tieltä viimeaikaisissa ratkaisuissa. Samoin on arvostuskysymys, 
pidetäänkö kunnan itsehallinto-oikeutta sinänsä tärkeänä. Rajoituksia ja määräyksiä 
voidaan yleensä perustella asioiden paremmalla tai tasa-arvoisemmalla hoitamisella. 
Kansalaisten, kuntalasten kannalta katsottuna lienee tärkeämpää se, että hän saa tietyn 
palvelun kuin se, miten tämän palvelun järjestämistä koskevat periaateratkaisut tehdään. 
Ryynänen 1986: 504.

517 Niemi-Iilahti 1992: 287.
518 Niskoitteleva kunta voidaan uhkasakolla pakottaa täyttämään lailliset velvollisuutensa, 

niin kuin erityisistä tapauksista, esim. terveydenhoidosta, on nimenomaan säädetty. 
Ståhlberg 1926: 71.

519 HE 192/1994 vp s. 74.
520 Kuntalain esitöiden mukaan lähtökohtana uutta kuntalakia valmisteltaessa on ollut 

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden ja periaatteiden turvaaminen uuden 
joustavan itsehallintoajattelun pohjalta. HE 192/1994 vp s. 5.
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kuntia velvoittavia säännöksiä muun muassa valvonnan osalta purettiin, 
ja kunnille annettiin lisää vaihtoehtoja palveluiden järjestämisen suhteen. 

Kun kunnallista itsehallintoa on toisaalta vahvistettu perustuslaissa ja 
muussa lainsäädännössä, on lainsäädäntökehitys toisaalta kulkenut myös 
toiseen suuntaan määrittelemällä yksityiskohtaisesti kuntien velvoitteista ja 
siten asettamalla niiden itsehallinnolle rajoja. Niin sanottujen subjektiivisten 
oikeuksien (kuten oikeus päivähoitoon) kohdalla tämä kehitys on näkynyt 
selkeästi. Lainsäätäjä on myös pyrkinyt määrittelemään peruspalvelujen 
alaa ja sisältöä, sekä laajentamaan tämän käsitteen soveltamista yhä uusille 
aloille. Esimerkiksi kirjastolaissa (904/1998) kirjastotoimi määritellään 
peruspalveluksi.521 Myös kunta- ja palvelurakenneuudistus on kaventanut 
kunnallista itsehallintoa erityistoimialalla terveyspalveluiden järjestämisen 
suhteen pienten kuntien osalta; säännös on hyvin selkeä eikä jätä kunnil-
le harkintavaltaa asian suhteen522. Voidaan siten todeta, että kuntalain ja 
perustuslain säätämisen aikoihin tarkoitetusta kunnallisen itsehallinnon 
vahvistamisesta on siirrytty toiseen suuntaan, ja kunnallisen itsehallinnon 
alaa on erityislainsäädännöllä tosiasiallisesti kavennettu. 

Merikosken aiemman toteamuksen mukaan kysymys, miten tehtävät 
on jaettava valtion ja kuntain kesken, ratkeaa tarkoituksenmukaisuusnä-
kökohtien mukaan523. Valtion tehtävät ovat ennen kaikkea sellaisia, joissa 
korostuu valtakunnallinen intressi ja valvonnan tarve. Myös yhdenmukai-
suuden vaatimus on valtiolle luontaisesti kuuluvissa tehtävissä voimakkaasti 
läsnä. Kunnan tehtävien luonteeseen taas vastaavasti kuuluu paikallisen 
harkinnan korostuminen ja toiminnan ja yhteistyön organisoinnin tarve. 
Lähtökohtana kunnan tehtävissä on asukkaiden tarpeet ja kunnan vastuu 
palvelujen organisoinnista asukkailleen.524 

Ottaen huomioon nykyinen terveydenhuollon lainsäädäntö, ja val-
tion pyrkimykset nimenomaan terveydenhuollon palveluiden yhdenver-
taiseen saatavuuteen kautta valtakunnan, olisi luontevaa, että terveyden-
huollon järjestäjätaho olisi valtiovetoinen valtakunnallinen julkisyhteisö. 
Terveydenhuollossa on nykyään valtakunnallinen intressi sekä vahva val-
vonnan tarve. Hoitotakuun noudattaminen ja hoidon laadun valvonta ovat 
nykyisin tarkasti seurattuja ja valvottuja. Nykyiseen yhteiskuntajärjestykseen 
huonosti kuuluu kuntaperusteinen terveydenhuollon järjestelmä, joka ei 

521 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 39.
522 Matikainen 2007a: 432.
523 Merikoski 1970: 201, Merikoski 1944: 122. Näin myös Kekkonen 1936: 63. Kunnan 

käyttämää valtaa ei pidetä sen omana, vaan valtiosta peräisin olevana. Lisäksi on helppo 
osoittaa, ettei kunnalla ole yleispätevillä säännöillä rajoitettavissa olevaa toimivaltapiiriä. 
Eräät tehtävät tosin kuuluvat selvästi valtiolle kuten maanpuolustus ja suhteet ulkoval-
toihin. On harvinaista, että tehtävän voitaisiin sanoa kuuluvan joko yksin valtiolle tai 
yksin kunnalle. Merikoski 1970: 201.

524 Turkkila 2002: 39.
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voi taata palveluita yhdenvertaisesti kautta maan – tämä ei ole edes mah-
dollista, eikä tarkoituksenmukaista – kuntaperusteisella järjestelmällä. Syy 
siihen, miksi kuntaperusteinen järjestelmä ei pysty takaamaan palveluita, 
on pääosin taloudellinen. Palveluiden järjestäminen kuntaperusteisesti ei 
sinänsä olisi ongelmallista, mikäli kunnilla olisi riittävä rahoitus ja niiden 
annettaisiin järjestää palvelut itsehallintoperiaatteen mukaisesti kuntalaisten 
tarvetta vastaavasti. Nykyiset yhdenvertaisuusvaatimukset ovat kuitenkin 
aiheuttaneet se, että tämä ei ole enää mahdollista. On kuitenkin todettava, 
että valtion ja kuntien työn- ja tehtävienjako on epäyhtenäinen, eikä ole 
olemassa selvää jakoa valtion ja kuntien tehtäviin525.

3.1 Yleinen toimiala

Kunnan yleistä toimialaa on kunnallishallinnon perustamisesta lähtien 
säännelty yleislausekkeella, jonka sanamuoto on vaihdellut. MKunA:ssa 
maalaiskuntain itsehallinnosta säädettiin, että ”kunnan jäsenten tulee laissa 
määrätyin rajain piirissä hoitaa yleiset järjestys- ja talousasiansa, joll’eivät ne, 
voimassa olevien asetusten jälkeen kuulu julkisen virkakunnan tahi oikeu-
den toimialaan”. Asioissa oli myös kuntakokouksissa käsiteltävistä asioista 
luettelo, jossa mainittiin sekä pakollisia että vapaaehtoisia kunnan tuolloin 
hoitamia tehtäviä (mm. köyhäinhoito, kansanopetus ja palontorjunta). 
Kaupunkikuntia koskevassa 1973 KKunA:ssa toimiala määriteltiin samaan 
tapaan sisällyttämättä siihen kuitenkaan luetteloa kaupungin hoidettavista 
asioista. Myöhemmissä kuntalaeissa yleinen toimiala on ilmaistu vastaavaan 
tapaan. 1976 KunL:ssa ei kuitenkaan enää mainittu talous- ja järjestysasioista 
vaan niiden sijaan itsehallintoon kuuluvat tehtävät.526 Yleisen toimialan 
sisältö voi vaihdella ajallisesti ja paikallisestikin527.

Kunnallislait ovat tehneet mahdolliseksi niin sanotun yleisen toimialan, 
jota millään muulla oikeushenkilöllä valtiota lukuun ottamatta ei ole. Tämä 
toimiala sallii ne tehtävät, jotka kunta itsehallintonsa nojalla itselleen ottaa. 
Tämä on myös yleiseurooppalainen tapa.528 Kun toimialasta säädetään yleis-
lausekkeella, hallintotuomioistuin eli viime kädessä korkein hallinto-oikeus 
ratkaisee yksittäistapauksessa, kuuluuko tehtävä kunnan toimialaan. Toinen 
mahdollisuus olisi säätää asiasta yksityiskohtaisemmin, kuten Ruotsissa on 
osittain menetelty. Yleislausekkeella säänneltäessä toimialan kehitystä ohjaa 

525 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 123.
526 Harjula & Prättälä 2007: 105 – 106, Harjula & Prättälä 2012: 115.
527 Myllymäki 2007: 199.
528 Heuru 2006: 62.
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ensisijaisesti kunta itse ja viime kädessä korkein hallinto-oikeus, yksityis-
kohtaisessa sääntelyssä ohjaajana on lainsäätäjä.529

Kunnallisen itsehallinnon lähtökohta on kunnan oma tehtäväpiiri. 
Kunnille omilla tehtäville on luonteenomaista, että ne perustuvat pelkäs-
tään kunnan itsehallintoon ja ne liittyvät kunnan asukkaiden yhteiseen 
intressiin.530 Perustuslain 121 §:ssä säädetyn kuntien itsehallinnon perus-
tuslainsuojan on katsottu sisältävän yleisen toimialan.531 Kunta päättää it-
senäisesti, mitä tehtäviä se ryhtyy itsehallintonsa nojalla hoitamaan. Myös 
tällaisesta tehtävästä luopuminen kuuluu kunnan itsenäiseen päätösvaltaan.532 
Nykyisessä kuntalaissa ei ole varsinaisesti määritelty kunnan yleisen toimi-
alan piiriin kuuluvia tehtäviä. On kuitenkin selvää, että yleiseen toimialaan 
kuuluvien tehtävien tulee olla edelleen kuntalaisten ”yhteisiä asioita”, kuten 
asia 1948 KunL:ssa ilmaistiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien 
kuntalaisten on aina saatava hyöty toimenpiteestä. Sen, että kunta huolehtii 
tehtävän hoitamisesta, tulee kuitenkin olla yleisesti hyväksyttävää, tarkoi-
tuksenmukaista ja sopivaa. Toimialaan kuulumisen ratkaisee, onko kunnan 
ja kuntalaisten edun mukaista ottaa tehtävä hoidettavaksi.533 Sitä, onko 
kunnan hyväksyttävää ottaa tehtävä hoitaakseen, joudutaan arvioimaan 
muun muassa silloin, kun kunta ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa 
tai osallistuu tällaisen tukemiseen.534 Kunnan ja yksityisen sektorin osalta 
rajankäynti kulkee siinä, ettei kunta voi ryhtyä hoitamaan spekulatiivista 
liiketoimintaa eli pelkästään taloudelliseen voittoon tähtäävää toimintaa. 
Kunnilla voi olla liiketoimintaa, esimerkiksi energialaitos, vesilaitos ja niin 
edelleen, mutta niihin liittyvän perusmotiivin tulee olla muussa kuin talo-
udellisen voiton tavoittelussa.535

Yleisen toimialan sisältö vaihtelee ajallisesti ja paikallisestikin. Sen 
yhteys kunnan talousarvion sisältöön ilmenee ennen kaikkea siinä, ettei 
talousarvioon saa sisällyttää määrärahoja, jotka olisivat yleisen toimialan 
vastaisia. Päätöksenteon rajojen merkittävänä valvojana toimii kunnan jäsen 
kunnallisvalitusinstituutiota käyttäessään. Kunnallisvalituksen rajoitetut 
valitusperusteet tekevät siitä laillisuusvalituksen. Yleistä toimialaa koskeva 
päätöksenteko ei saa loukata kunnan jäsenten tasapuolista kohtelua eikä 
valtion ja kuntien välisen tehtävänjaon rajoja.536

529 Harjula & Prättälä 2007: 106, Harjula & Prättälä 2012: 115.
530 Mäenpää 2013: 1091.
531 Harjula & Prättälä 2007: 107 – 108, Harjula & Prättälä 2012: 117.
532 Mäenpää 2013: 1104.
533 Harjula & Prättälä 2007: 108, Harjula & Prättälä 2012: 117 – 118. Euroopan paikallisen 

itsehallinnon peruskirja ei edellytä, että kunnilla on yleinen toimiala. HE 192/1994 vp 
s. 11.

534 Harjula & Prättälä 2007: 108 – 109, Harjula & Prättälä 2012: 118.
535 Heuru 2006: 63.
536 Myllymäki 2007: 199.
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Oikeuden systematiikan ja oikeusideologian kannalta voidaan esittää 
eräitä kunnan yleisen toimialan rajoitusperiaatteita. Niistä ensimmäinen ja 
ehdottomin on se, ettei kunta voi pelkästään tämän toimialansa puitteissa 
ryhtyä käyttämään velvoittavaa julkista valtaa. Toinen rajoitus koskee muiden 
tahojen, erityisesti valtion, toteutettavaksi uskottuja tehtäviä. Kunta ei voi 
ryhtyä hoitamaan sellaisia asioita, joiden hoito on uskottu muulle taholle. 
Tämä periaate ei kuitenkaan ole ehdoton. Niinpä toimiala eri tahojen osalta 
saattaa olla päällekkäinen.537

3.2 Erityinen toimiala

Erityistoimialan tehtävillä tarkoitetaan niitä tehtäviä, jotka valtio on kunnille 
lailla säätänyt538. Säännöksiin on kunnille jätetty harkintavaltaa siinä, miten 
kunta kyseisen palvelun järjestää. Kunta hoitaa myös erityislainsäädännön 
mukaisia tehtäviä itsehallintoonsa kuuluvina, itsehallinnon periaatteiden 
mukaisesti539. Vaikka kunnilla on oikeus hoitaa erityistoimialan tehtävät 
kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan eli käyttää harkintaa tehtä-
vien järjestämisen suhteen, ei kyseessä ole kuitenkaan kunnan omat tehtävät. 
Kunnan omia tehtäviä ovat ne, jotka kunta saa omalla päätöksellään ottaa 
hoidettavakseen. Kunnille lainsäädännöllä annettuja tehtäviä ovat ne, jotka 
kuntien velvollisuudeksi säädetään. Näiden tehtävien ottamiseen kunnilla 
ei ole harkintavaltaa. Kunnille on kuitenkin myönnetty harkintavaltaa laki-
sääteistenkin tehtävän järjestämisen suhteen kun todetaan, että kunta hoitaa 
myös erityislainsäädäntöönsä kuuluvat tehtävät kunnallisen itsehallinnon 
periaatteiden mukaisesti540. Harkintavaltaa kuitenkin rajoittaa lainsäädäntö. 

Kun kunnan yleisen toimialan katsotaan olevan itsehallinnon kulma-
kiviä ja siten nauttivan perustuslainsuojaa, on suojan ala erityisellä toimi-
alalla toteutettavaan, koko maata koskevaan harmonisointiin on vaikeasti 
määriteltävissä. Sen sijaan erityistoimialoja koskevan sääntelyn purkami-

537 Heuru 2006: 62 – 63.
538 Norjassa erityislainsäädäntö voidaan jakaa kahteen päätyyppiin. Ensimmäinen on ohjel-

mallinen (programmatisk) lainsäädäntö, jossa pääasiana on antaa suuntaa kehitykselle, 
tehdä työnjakoa tai selventää institutionaalisia rajoja. Toiseen erityislainsäädännön 
päätyyppiin katsotaan valtion antama ohjaus (lovhjem- lede pålegg) kunnille. Fimreite 
2003: 338.

539 HE 192/1994 vp s. 23, 74. Myös CLRAE:n 4th General Report on Political Monitoring 
of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government -raportin 
(2000) mukaan paikallisille viranomaisille lailla säädetyt tehtävät ovat myös kunnan 
omia tehtäviä.

540 HE 192/1994 vp s. 23, 74. Erityislainsäädännön mukaisiin tehtäviin käytettävät 
voimavarat ovat osa kunnan kokonaisvoimavaroista, ja kunta itse ratkaisee, miten se 
tehtäviensä hoidon organisoi. HE 192/1994 vp s. 23.

Heuru-Mennola-Ryynänen
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nen ja siirrot esimerkiksi TSS-oikeuksia toteuttavan lainsäädännön alal-
la valtiolliseen sääntelyyn (muun muassa sosiaalipalvelujen siirtäminen 
Kansaneläkelaitoksen piiriin) eivät ole valtiosääntöoikeudellisesti ongel-
mallisia itsehallinnon näkökulmasta.541

Sallisen mukaan on havaittavissa viitteitä, että tehtävien jaottelu va-
paaehtoisiin ja pakollisiin ei ole enää niin yksiselitteistä ja selvää. Hänen 
mukaansa kunnan näkökulmasta ei ole enää riittävää erotella vain vapaa-
ehtoisia ja lakisääteisiä tehtäviä tai kuntalakiin ja erityislakeihin perustuvia 
tehtäviä. Kahtiajaottelun sijasta Sallinen jaottelee tehtävät vuonna 2007 
ilmestyneessä väitöskirjassaan neljään ryhmään, jotka perustuvat järjestä-
misvelvollisuuden asteeseen, rahoitukseen ja todelliseen harkintavaltaan: 
1) erityinen järjestämisvelvollisuus 2) yleinen järjestämisvelvollisuus 3) 
valtionavusteiset vapaaehtoiset 4) itselleen ottamat tehtävät tai 1) pakolliset 
tehtävät 2) määrärahasidonnaiset tehtävät 3) valtionavusteiset vapaaehtoi-
set 4) vapaaehtoiset tehtävät. Sallinen perustelee jaotteluaan seuraavasti: 
Erityisen järjestämisvelvollisuuden pakollisissa tehtävissä kunnalla ei ole 
harkintavaltaa, sillä ne on aina pakko järjestää. Yleisen järjestämisvelvolli-
suuden määrärahasidonnaisia tehtäviä kunta on velvollinen järjestämään. 
Kunnalla on harkintavaltaa sikäli, että kunta voi järjestää näitä palveluja 
määrärahojensa puitteissa. Valtionavusteisissa vapaaehtoisissa tehtävissä 
kunnilla on harkintavaltaa, ryhtyykö se ollenkaan näitä asioita hoitamaan. 
Toimintaan ryhtyessään se saa toimintaan valtionavustusta. Itselleen otta-
mia vapaaehtoisia tehtäviä kunta voi ottaa hoitaakseen. Näissä kunnalla on 
laajin harkintavalta. Kunta voi halutessaan omilla päätöksillään ottaa näitä 
hoitaakseen siinä laajuudessa kuin haluaa. Nämä tehtävät kunta rahoittaa 
kokonaisuudessaan.542 Sallinen erottelee edelleen erityisen ja yleisen järjes-
tämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat tehtävät, vaikka niillä ei tosiasiallista 
eroa ole. Molemmat tehtävät tulee joka tapauksessa järjestää. Myös valtion-
avusteiset vapaaehtoiset tehtävät ovat omana ryhmänään. Sallisen jaottelu 
on kovin monimutkainen.

Mutta kuten Sallinenkin toteaa, kuntien kannalta kuntien tehtävien 
kahtiajaottelu ei ole enää riittävää. Kunnalliskomitean mietinnön mukaan 
kunnan tehtävien kaksijakoisuutta ei voida pitää perusteltuna kunnallisen 
itsehallinnon vahvistuessa ja valtion ohjauksen vähetessä. Lähtökohtana on, 
että nykyisten yleisen ja erityistoimialan välinen ero mahdollisimman pit-
källe poistetaan. Komitean mietinnön mukaan erityistoimialasta käsitteenä 
luovuttaisiin, eikä toimialapykälässä enää viitattaisi kunnalle erityislaeilla 
annettuihin tehtäviin, koska myös ne kuuluvat kunnan itsehallintonsa no-

541 Saraviita 2011: 974.
542 Sallinen 2007: 93, 97 – 98.
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jalla hoitamiin. Erityislainsäädännön tehtävät eivät jatkossakaan yleensä ole 
kunnan vapaaehtoisia tehtäviä.543

Tehtävien vaatimien taloudellisten voimavarojen tarve sekä kunnan 
harkintavallan ala vaihtelee suuresti eri tehtävien välillä, ja näiden perusteella 
voidaan tehdä seuraavanlainen tehtävien jako:

1. Ehdottoman järjestämisvastuun piiriin kuuluvat tehtävät; tähän 
ryhmään kuuluvat sekä subjektiivisten oikeuksien että tosiasiallisen 
järjestämisvastuun piiriin kuuluvat tehtävät, jotka kunnan tulee 
järjestää määrärahoista huolimatta.

2. Lakisääteiset määrärahasidonnaiset tehtävät; näiden tehtävien järjes-
tämisestä säädetään lailla, mutta tehtävän järjestäminen on määrä-
rahoista riippuvaista sekä 

3. Kunnan itselleen ottamat tehtävät, joiden järjestäminen ja rahoitus 
ovat yksinomaan kunnan vastuulla.

Jaottelussa pääasiallisena jaotteluperusteena on edelleen se, onko tehtävä 
vapaaehtoinen yleisen toimialan tehtävä vai pakollinen erityislainsäädäntöön 
kuuluva tehtävä. Kohtien 1 ja 2 tehtävät on määritelty erityislainsäädännössä 
kun taas kohdan 3 tehtävät ovat nykyisiä yleisen toimialan tehtäviä, jotka 
kunta voi ottaa hoitaakseen. Perinteistä jaottelua täydentämään kunnan 
tosiasiallisesta harkintavallan näkökulmasta on erityislainsäädännön teh-
tävät jaettu kahteen osaan; niihin ehdottoman järjestämisvastuun piiriin 
kuuluviin tehtäviin, jotka kunnan on järjestettävä määrärahoista huolimatta 
sekä määrärahasidonnaiset tehtävät, joiden järjestämisestä kunta voi päättää 
talousarvionsa mahdollistamissa puitteissa. Jaottelu on nykyaikaan sopiva 
ja täydentää perinteistä jaottelua. 

Kuten aiemmin on tuotu esiin, kunnan on järjestettävä sen erityiseen 
järjestämisvastuun piiriin kuuluvat tehtävät määrärahoista huolimatta. Näitä 
ovat sekä perustuslaissa että tavallisessa lainsäädännössä subjektiiviseksi 
oikeudeksi määritellyt tehtävät. Näiden tehtävien järjestämisen suhteen 
kunnalla ei ole harkintavaltaa. On myös muita tehtäviä, joiden suhteen 
kunnilla ei ole harkintavaltaa, vaikka palvelu kuuluukin kunnan yleisen 
järjestämisvastuun piiriin. Näitä ovat ne tarveperiaatteen perusteella kunnan 
tosiasiallisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvat tehtävät, jotka kunnan on 
järjestettävä määrärahoista huolimatta, kuten esimerkiksi vaikeimpien pu-
rentavikojen hoito tai vammaispalvelulain mukaiset tietyt tehtävät. Nämä 

543 KM 1993:33 s. 188, 190 – 191. Kunnan tehtävien kokonaisuutta ja monipuolisuutta 
tulisi täsmentää kuvaamalla kunnan tehtäviä asukkaiden hyvinvoinnin sekä alueensa 
kestävän kehityksen edistäjänä. Kestävän kehitystä olisi myös, ettei kunta vaaranna 
tulevaisuuttaan taloudellisia tai muita riskejä sisältävillä ratkaisuilla. KM 1993:33 s. 
191.
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tehtävät ovat niitä tehtäviä, jotka kuuluvat jaotuksessa kunnan ehdottoman 
järjestämisvastuun piiriin kuuluviin tehtäviin.

Toisen ryhmän muodostavat muut kunnan yleiseen järjestämisvas-
tuun piiriin kuuluvat tehtävät, joiden järjestämistä kunta voi päätöksillään 
priorisoida talousarvionsa määrärahojen puitteissa. Näitä tehtäviä ovat ei-
kiireellisen hoidon piiriin luettavat terveyspalvelut. Tähän ryhmään kuulu-
vat myös ne tehtävät, jotka eivät ole pakollisia, mutta ottaessaan tehtävän 
hoitaakseen, tulee tehtävä hoitaa lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, 
kuten esimerkiksi lukio-opetus. Nämä tehtävät ovat kunnan lakisääteisiä 
määrärahasidonnaisia tehtäviä, joiden järjestämisen suhteen kunta voi to-
siasiassa käyttää harkintavaltaa. Kolmannen tehtäväkentän muodostavat 
kunnan yleisen toimialan tehtävät. Nämä ovat niitä tehtäviä, joita kunnat 
voivat omilla päätöksillään ottaa hoidettavakseen ja siten ne ovat kunnan 
itselleen ottamia tehtäviä. Näiden tehtävien järjestämisestä ei siten säädetä 
lainsäädännössä, vaan kunnat voivat paikallisesti harkita, mitä tehtäviä ne 
ottavat hoitaakseen. Näiden tehtävien hoito perustuu kunnan vapaaseen 
harkintaan.

Jaottelun tarkoituksena on tarkentaa kunnan toimialoja. Nykyinen 
toimialojen jako ei vastaa kovin hyvin nykyistä todellisuutta, koska kunnalla 
on myös sellaisia yleisen järjestämisvastuun piiriin kuuluvia tehtäviä, jotka 
sen tulee tosiasiallisesti järjestää. Mikä näin ei olisi, nykyinen jako kunnan 
yleiseen ja erityiseen toimialaan riittäisi. Tilanne on kuitenkin nykyään se, 
että kunnille säädetään jatkuvasti uusia lakisääteisiä tehtäviä, joiden järjes-
tämisen suhteen kunnalla ei ole harkintavaltaa. Tällaisessa tilanteessa täy-
tyy kunnan toimialoja systematisoida toisin, ja esittämäni jaottelu on yksi 
esimerkki siitä, miten kunnan toimialat voidaan myös jakaa.
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III  
RAHOITUSPERIAATTEEN 
OIKEUDELLINEN ASEMA

1 OIKEUSPERIAATE

Oikeusperiaateajattelussa on kysymys sellaisesta oikeudellisen tiedon kä-
sittelystä, jossa painotetaan oikeusperiaatteiden merkitystä544. Dworkin on 
erottanut säännöt ja periaatteet toisistaan laadullisesti ja funktionaalisesti. 
Dworkinin mukaan oikeudellisten periaatteiden ja oikeudellisten sääntöjen 
välinen ero on laadullinen. Molemmat osoittavat tiettyihin oikeudellisiin 
päätöksiin tietyissä tilanteissa, mutta ne eroavat velvoittavuuden luonteessa. 
Mikäli sääntö on pätevä, sitä on noudatettava. Periaatteiden kohdalla näin 
ei ole. Periaatteista ei suoraan aiheudu oikeudellisia seuraamuksia kun edel-
lytykset täyttyvät.545 Toiseksi periaatteilla on ulottuvuus, jota säännöillä ei 
ole – painon ulottuvuus (funktionaalisuus). Kun periaatteet ovat ristiriidassa 
keskenään, niiden välinen painoarvo täytyy punnita. Säännöillä ei ole tätä 
ulottuvuutta. Säännöt ovat joko funktionaalisesti tärkeitä tai mitättömiä/
vähäpätöisiä. Kahden säännön ristiriitatilanteessa vain toinen säännöistä 
voi olla pätevä. Periaatteista poiketen sääntöjen ollessa kyseessä ei tarkas-
tella sääntöjen keskinäistä painoarvoa, vaan muun muassa oikeussääntöjen 
normihierarkiaa, uudemman- tai erityislain mukaan määräytyviä oikeus-
järjestyksessä määriteltyjä eliminoimissääntöjä.546 Dworkinin mukaan aina 
ei ole kuitenkaan selvää, onko normi sääntö vai periaate ja joskus sääntö ja 
periaate voivat olla hyvin pitkälle samassa roolissa ja niiden välinen ero on 
oikeastaan vain muodollinen.547 

Oikeusnormit katsotaan olevan mahdollista jakaa sääntöihin ja peri-
aatteisiin käyttäen tiettyjä verrattain harvalukuisia kriteerejä. Näiden nor-

544 Kavonius 2003: 3.
545 Dworkin 1991: 23, 24 – 25.
546 Dworkin 1991: 26 – 27. Suomessa voimassa olevat normiristiriitojen eliminoimissäännöt 

on esitelty muun muassa Husan & Pohjolaisen (2008) Julkisen vallan oikeudelliset 
perusteet -teoksessa s. 21.

547 Dworkin 1991: 27.
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mityyppien sanotaan eroavan toisistaan laadullisesti tai ainakin asteellisesti. 
Kuitenkin myös periaatteen hyväksyttävyys on merkityksellinen periaatteen 
voimassaololle.548 Periaatteet myös avaavat oikeutta moraalin ja politiikan 
suuntaan sekä mahdollistavat ei-oikeudellisen aineksen tuomisen oikeu-
delliseen ajatteluun. Moraalin ja politiikan katsotaan selittävän tiettyjen 
oikeusnormien erityispiirteitä, eikä oikeuden rajaa suhteessa moraaliin ja 
politiikkaan ole välttämätöntä eritellä yhtä perusteellisesti kuin ennen.549

Juridiikassa oikeusnormit on tapana jakaa sääntöihin ja periaatteisiin550. 
Oikeusteoriassa käytyä periaatekeskustelua on rasittanut itse periaatteen 
käsitettä koskeva epäselvyys551. Tähden mukaan periaatteiden ja oikeusnor-
mien keskinäisillä relaatioilla on viisi perusvaihtoehtoa:552

A.  Oikeusperiaatteiden ja oikeusnormien välillä ei ole juridisesti rele-
vanttia yhteyttä.

B.  Jotkin oikeusperiaatteet ovat normeja tai ilmaisevat niitä.
C.  Kaikki oikeusperiaatteet ovat oikeusnormeja tai ilmaisevat niitä.
D.  Jotkin oikeusnormit ovat oikeusperiaatteita tai ilmaisevat niitä.
E.  Kaikki oikeusnormit ovat oikeusperiaatteita tai ilmaisevat niitä.

Tähden mukaan jokaiselle vaihtoehdoista B–E on löydettävissä tukea pe-
rinteisistä oikeusperiaatekäsityksistä. Vaihtoehdolla C on kannatusta sekä 
perinteisessä ajattelussa että modernissa oikeustieteessä. Uusien ja vanhojen 
näkemystapojen erot juontuvat viime kädessä siitä, katsotaanko periaat-
teiden kuulumisen oikeusnormien joukkoon johtuvan normiteoriasta vai 
onko kyse lähinnä intuitiivisesta luokittelusta tai huomion kiinnittämisestä 
oikeudellisten periaatteiden vaikutukseen.553

Periaatteiden suhde oikeusnormeihin riippuu tietysti myös siitä, mitä 
ilmaisulla ”oikeusnormi” tarkoitetaan. Oikeudellisessa ajattelussa lähdetään 
liikkeelle siitä, että jonkin lainkohdan katsotaan ilmentävän oikeusnormia.554 
Voitaneen olettaa, että kaikki mahdolliset oikeusperiaatteet kyetään jollain 
tavalla kytkemään lainsäädäntöön ja sen taustalla oleviin tavoitteisiin555. 
Toisaalta Tähti on todennut, että hallinto-oikeudessa – kuten oikeustie-
teessä yleensäkään – ei ole sellaista yksiselitteistä ja vallitsevaa kriteeriluet-
teloa, jonka avulla varsinaiset oikeudelliset periaatteet voitaisiin erottaa 
epävarsinaisista556.

548 Tähti 1995: 140.
549 Tähti 1995: 140.
550 Husa & Pohjolainen 2002: 3.
551 Aarnio 1989a: 78.
552 Tähti 1995: 44.
553 Tähti 1995: 44.
554 Kaisto 2005: 74.
555 Kaisto 2005: 75.
556 Tähti 1999: 555.
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Tolosen mukaan sääntöjen ja periaatteiden ero ei ole ehdoton. Sen si-
jaan, että haetaan ehdotonta ja laadullista eroa, on tyydyttävä luonnehtimaan 
kolmea tyypillistä eroavaisuutta, joita ovat 1) voimassaolo, 2) soveltaminen 
ja 3) normien ristiriitojen ratkaiseminen.557 Tolosen mukaan oikeussäännöt 
voidaan tunnistaa muodollisen tunnistamissäännön avulla. Sen sijaan pe-
riaatteiden tunnistamisessa käytetään kahdenlaisia kriteerejä: periaatteiden 
sisällöllistä merkitystä tai arvoa ja niin sanotun institutionaalisen tuen vaati-
musta. Institutionaalisen tuen vaatimuksen mukaan periaatteen kuuluminen 
oikeusjärjestykseen edellyttää sen merkityksen tai arvon lisäksi, että sille 
voidaan osoittaa tukea lainsäädännössä, sen esitöissä, oikeuskäytännössä 
jne.558 Tuorin mukaan Tolosen tarkoittamat tunnistamisehdot viittaavat 
normatiiviseen oikeuslähdeoppiin. Alun perin Tuori ei Aarnion tavoin pitä-
nyt oikeusperiaatteita oikeuslähteinä, vaan Tolosen tavoin oikeusnormeina, 
joilla on voitava löytää tukea oikeuslähdeopin osoittamista oikeuslähteistä: 
kun oikeusperiaatteet ovat oikeusnormeja, joille on saatava tukea vallitsevan 
doktriinin mukaisista oikeuslähteistä, ne eivät itse voisi olla oikeusnormeja 
perustelevia oikeuslähteitä.559 Sittemmin Tuori on katsonut, että oikeuspe-
riaatteiden normiluonne ja oikeuslähdeluonne eivät kuitenkaan välttämättä 
sulje toisiaan pois.560 Tuorin mukaan oikeusperiaatteissa oikeusnormeina ja 
oikeusperiaatteissa oikeuslähteinä ei ole kuitenkaan täsmällisesti ottaen kyse 
aivan samasta asiasta561.

Aarnio puolestaan on jakanut säännöt ja periaatteet kielellisestä näkö-
kulmasta neljään kategoriaan seuraavasti562:

A. Säännöt
B. Sääntöjen kaltaiset periaatteet
C. Periaatteiden kaltaiset säännöt
D. Periaatteet

Aarnion mukaan sääntöjen kaltaiset periaatteet (B) näyttävät periaatteilta, 
vaikka ne itse asiassa ovat sääntöjä, kun taas periaatteiden kaltaisten sään-
töjen (C) soveltamisala on arvoperiaatteiden tavoin avoin. Aarnio tuleekin 
siihen johtopäätökseen, että normien ja periaatteiden välinen erottelu koskee 
ainoastaan niiden yleisyysastetta, eikä sääntöjä ja periaatteita koskevien erot-
telukategorioiden välillä ole yksikertaisia ja selviä rajoja.563 Vaikka säännöt ja 
periaatteet näyttävätkin kielellisestä näkökulmasta samankaltaisilta, niillä on 
kuitenkin erilainen rooli ja käyttö oikeudellisessa päättelyssä ja tämän vuoksi ne 

557 Tolonen 2003: 44 – 49.
558 Tuori 2000: 196 – 197. Institutionaalisen tuen vaatimus Dworkin 1991: 64 – 68.
559 Tuori 2000: 197.
560 Tuori 2002b: 194, Tuori 2007: 150.
561 Tuori 2002b: 194.
562 Aarnio 1997b: 179.
563 Aarnio 1997b: 179.
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on erotettava toisistaan. Aarnion mukaan vain säännöt kuuluvat deonttiseen 
logiikkaan (normilogiikkaan) kun periaatteita puolestaan käytetään etusija 
logiikan (järjestyksen) mukaan. Toiseksi sääntöjä käytetään tulkintakeinoina 
kun taas periaatteita käytetään punnintakeinoina.564 Aarnio kuitenkin koros-
taa, että on harhaanjohtavaa väittää, että oikeussäännöt ovat aina lopullisia 
ja että vain oikeusperiaatteisiin liittyisi harkinnallinen elementti565. Siltalan 
mukaan oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet ovat eriasteisesti rakentuneita 
ja formalisoituja oikeudellisia ratkaisuperusteita eli oikeudellisia argument-
teja, jotka saavat (eriasteista) merkitystä tuomioistuinten ja muiden lakia 
soveltavien viranomaisten eli institutionaalisten lainsoveltajien oikeudellista 
ratkaisuharkintaa ohjaavina tai sitovina tekijöinä566. 

Oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden välillä vallitsevasta laatuerosta 
ei ole yksimielisyyttä, ja Aarnio onkin jakanut näistä esitetyt mielipiteet 
vahvaan ja heikkoon erotteluteesiin567. Periaatteiden velvoittavuudelle on 
ominaista vahvan sääntöjen ja periaatteiden erotteluteesin näkökulmasta, 
että niitä voidaan noudattaa enemmän tai vähemmän, joten ne eivät määrää 
tapauksen ratkaisua eikä ole perusteltua puhua periaatteesta poikkeamisesta 
samassa mielessä kuin sääntöjen osalta. Periaatteet antavat vain perusteita 
tai kriteereitä ratkaisua varten. Niitä voidaan siten soveltaa vaihtelevalla 
intensiteetillä. Niitä voidaan siksi nimittää optimointikäskyiksi. Muut pe-
riaatteet ja säännöt voivat syrjäyttää lähtökohtaperiaatteen. Sen vuoksi peri-
aatteilla voidaan nähdä olevan ainoastaan niin sanottu painon ulottuvuus.568 
Heikossa erotteluteesissä säännöt ja periaatteet nähdään perheyhtäläisessä 
suhteessa toisiinsa. Niillä nähdään olevan vain aste-ero, mutta ei laadullista 
eroa toisiinsa. Tämän teesin mukaan sekä säännöt että periaatteet kuuluvat 
normien kategoriaan ja niillä on samantapainen rooli oikeusharkinnassa. 
Periaatteille on usein luonteenomaista sääntöjä suurempi yleisyys, mutta 
muuten niillä ei ole sääntöihin verrattuna erityisominaisuuksia. Toisinaan 
on kuitenkin painotettu sitä, että periaatteissa arvosisällöt ovat selkeämmin 
esillä kuin säännöissä.569 

Periaatteiksi kutsutaan erilaisia ilmiöitä, ja periaate-diskurssia käydään 
erilaisissa oikeudellisissa yhteyksissä570. Oikeusperiaatteet on tyypitelty useaan 
eri kategoriaan. Näitä ovat ratkaisuperiaatteet (oikeusperiaatteet oikeudelli-
sessa ratkaisutoiminnassa), tulkintaperiaatteet (oikeusperiaatteet kirjallisten 
oikeuslähteiden, kuten lainsäädännön, tulkinnassa huomioon otettavina 
argumentteina), yleiset oikeusperiaatteet (oikeusperiaatteet oikeudenalojen 

564 Aarnio 1997b: 180 – 181.
565 Aarnio 1989b: 121.
566 Siltala 2003: 377.
567 Aarnio 1989b: 112. 
568 Kavonius 2001: 47, Aarnio 1989b: 112.
569 Aarnio 1989b: 113.
570 Tuori 2007: 150.
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ja koko oikeusjärjestyksen normatiivisen sisällön tiivistyminä), oikeuslähde-
periaatteet (oikeusperiaatteet oikeusnormeja perustelevina oikeuslähteinä) 
sekä lainsäädännön taustaperiaatteet tai järjestelmäperiaatteet (oikeusperi-
aatteet lainsäädännöllisten ratkaisujen normatiivisina lähtökohtina). Tuorin 
mukaan oikeusperiaate-termin käsitteellisenä perusmerkityksenä voisi pitää 
oikeusperiaatteita yleisinä oikeusperiaatteina.571 

Oikeuslähteet voivat toimia paitsi oikeuslähteinä myös muiden oi-
keuslähteiden tulkinnassa käytettävinä argumentteina, tulkintaperiaatteina. 
Tulkinnassa täsmennetään kirjallisten oikeuslähteiden, kuten kirjoitetun 
lainsäädännön, ilmausten merkityssisältöä. Tulkintaperiaatteet ovat argu-
mentteja, joilla perustellaan jotakin normista informaatiota antavan normi-
lauseen tulkintavaihtoehdoista. Jokin periaate voi olla jossakin ratkaisutilan-
teessa olla ratkaisuperiaate, jossakin toisessa tilanteessa sitä taas käytetään 
tulkintaperiaatteena. Esimerkiksi sosiaalioikeudellinen tarveperiaate voi 
olla ratkaisuperiaate tilanteessa, jossa on päätettävä jonkin rajallisen etuu-
den jakamisesta, mutta jossa lainsäädäntö ei sisällä jakokriteereitä. Lisäksi 
tarveperiaatetta saatetaan käyttää argumenttina, kun tulkitaan säännöksiä 
sosiaalietuuden saamisedellytyksistä taikka etuuden sisällöstä tai määrästä.572

Jotkin oikeusperiaatteet ovat yleiseltä merkitykseltään tärkeämpiä kuin 
toiset, jolloin periaatteiden systeemin sisäinen arvo vaihtelee. Periaatteiden 
välinen ristiriitaisuus eli kollisio ratkaistaan punnitsemalla ja optimoimalla 
periaatteita suhteessa toisiinsa. Jos kollision edellyttämässä punninnassa 
painoarvoltaan tärkeämmäksi katsottu periaate sivuuttaa vähämerkityksi-
sempänä pidetyn, ei sivuutettu oikeusperiaate silti lakkaa olemasta voimassa. 
Se vain antaa kokonaan tai osaksi tilaa painoarvoltaan tärkeämmälle peri-
aatteelle.573 Periaatteiden kollisiossa jokaista oikeusperiaatetta on pyrittävä 
noudattamaan niin pitkälle kuin mahdollista. Mitä enemmän oikeusperi-
aate joutuu väistymään toisen oikeusperiaatteen tieltä, sitä painavampi arvo 
toisella oikeusperiaatteella on. Mikäli jokin oikeusperiaate asetetaan tietyssä 
tapauksessa etusijalle, vaikka sen noudattaminen johtaisi jonkin muun 
periaatteen loukkaamiseen, on tällaisella periaatteella tällöin prima facie – 
etusija. Jos kysymyksessä oikeusjärjestelmän tai oikeudenalan keskeisestä 
periaatteesta, puhutaan usein johtavasta oikeusperiaatteesta.574 

Monille oikeusperiaatteilla on tunnusomaista, että niillä pyritään luo-
maan yhteyttä arvojen, yhteiskunnallisten tavoitteiden ja oikeuden välil-
le, jolloin ne ovat arvojen, tavoitteiden ja oikeuden leikkauskohdassa575. 

571 Tuori 2007: 150 – 151.
572 Tuori 2007: 157.
573 Aarnio 1989a: 80, Dworkin 1991: 37.
574 Aarnio 1989a: 80, Aarnio 1997b: 175. 
575 Kavonius 2001: 33, Tähti 1995: 22. Tähden mukaan oikeusperiaatteiden paikantami-

nen oikeuden, arvojen ja arvostusten leikkauskohtaan saattaa ensi näkemältä tuntua 
kärjistykseltä, koska etenkin positiivisen oikeuden tradition tiettyjen haarautumien 
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Oikeusperiaatteilla viitataan oikeusjärjestyksen perustana oleviin kantaviin 
ideologisiin arvoperusteisiin, kuten kansansuvereenisuusperiaatteeseen, 
vallanjakoperiaatteeseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen576. Toisaalta arvojen 
lisäksi oikeusperiaatteet voivat tuoda oikeuden tavoitetaustan mukaan oi-
keudelliseen harkintaan punnintatilanteiden yhteydessä. Oikeusperiaatteet 
siis avaavat oikeudellisen ratkaisun premissien muodostumista punnintati-
lanteissa oikeuden tausta-arvojen ja tavoitteiden huomioimisen suuntaan.577 

Tuorin mukaan esimerkiksi Alexy on erottanut liberaalin, demokraat-
tisen ja hyvinvointivaltion perusoikeusteorian. Näissä teorioissa oikeuspe-
riaatteita painotetaan toisistaan poikkeavin tavoin. Liberaali teoria nostaa 
johtavaksi perusoikeusperiaatteeksi valtioon suuntautuvan negatiivisen 
vapauden, demokraattinen teoria osallistumisperiaatteen ja hyvinvointi-
valtiollinen teoria puolestaan tosiasiallisen vapauden.578 Tämän ajatustavan 
mukaan tutkimuksen näkökulmasta kunnallisen itsehallinto-periaatteen teo-
ria korostaa kunnan talousautonomiaa kun taas perusoikeusteoria korostaa 
kuntalaisten oikeutta saada terveyspalveluita. Rahoitusperiaatteen tehtävänä 
puolestaan on turvata kuntien talousautonomiaa, ja sen on vakiintuneesti 
todettu sisältyvän kunnallisen itsehallinnon periaatteeseen.579

Miten normin sääntö- tai periaateluonne voidaan tunnistaa? Jos normi 
on ilmaistu lainsäädännössä, säännöksen kieliasu voi antaa osviittaa siitä, 
onko normi sääntö vai periaate. Aina näin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan 
normin luonteen määritteleminen saattaa vaatia muun tyyppistä argumen-
taatiota.580 Oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden rajanveto ei ole yksiselit-
teinen. Yksittäiset perusoikeudet voivat olla sekä sääntöjä että periaatteita tai 
pelkästään sääntöjä.581 Perusoikeussäännösten ilmaiseman normin luonnetta 
joudutaan pohtimaan paitsi tuomioistuinten ratkaisutoiminnassa myös pe-
rustuslakivaliokunnan harjoittamassa ennakollisessa perusoikeusvalvonnassa. 
Jos perusoikeusnormi on sääntö, sen takaama perusoikeus on ehdoton, eikä 
sitä saa lainkaan rajoittaa. Muita kuin ehdottomia perusoikeuksia saa sen 
sijaan rajoittaa tavallisella lailla, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Nämä 
edellytykset on kirjattu perustuslakivaliokunnan perusoikeusuudistuksesta 
antamaa mietintöön (PeVM 25/1994), johon valiokunta on lausuntokäytän-
nössään sittemmin tukeutunut. Rajoitusedellytyksiin kuuluu, että perusoi-
keuden ytimeen ei ole lupa kajota. Muita kuin ehdottomia perusoikeuksia 

lähtökohtiin kuuluu, että oikeus ja arvo pyritään pitämään toisistaan erillään ja että 
oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa arvostukset saavat vaikuttaa vain, jos säännösten 
soveltaminen sitä suoranaisesti edellyttää. Tähti 1995: 22.

576 Laakso 1990: 121 – 122.
577 Kavonius 2001: 34.
578 Tuori 2000: 199. 
579 PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp s. 5.
580 Tuori 2007: 152 – 153.
581 Hirvonen 2012: 75.
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sääntelevät normit ovat – lainsäätäjän ja erityisesti perustuslakivalvontaa 
harjoittavan perutuslakivaliokunnan näkökulmasta – osaksi periaatteita ja 
osaksi sääntöjä. Sääntöjä normit ovat suojatessaan perusoikeuden ydinalu-
etta, periaatteita taas säännellessään sitä perusoikeuden osa-aluetta, jolla 
rajoitukset ovat mahdollisia.582

Perusoikeusnormit voidaan myös ymmärtää yleisiksi oikeusperiaatteik-
si, jotka vaikuttavat oikeusjärjestyksen kaikilla osa-alueilla ja joihin liittyy 
kaikkia valtioelimiä, myös tuomioistuimia, velvoittava toimeksiantovai-
kutus eli suojaamisvelvollisuus583. Tuorin mukaan perusoikeusoikeusperi-
aatteilla on edellä mainitun kaltainen, samanlainen kaksinaisluonne. Ne 
kuuluvat tuomioistuimia velvoittaviin oikeusnormeihin ja voivat toimia 
ratkaisunormeina lähinnä silloin, kun tilannetta ei ole säännelty tavallisella 
lailla. Perusoikeusperiaatteita käytetään kuitenkin tuomioistuimissa yleensä 
tulkinta- eikä ratkaisuperiaatteina. Perustuslakivaliokunta tähdensi tuomio-
istuinten ja hallintoviranomaisten velvollisuutta perusoikeusmyönteiseen 
tulkintaan. Perusoikeusmyönteisen tulkinnan vaatimus voidaan johtaa pe-
rustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle säädetystä velvollisuudesta turvata ih-
misoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen.584 Perusoikeusperiaatteet 
vaikuttavat tuomioistuinkäytännössä perustuslakimyönteisen tulkinnan 
kautta ja niiden ehdoton pääpaino on siten niiden välillisessä vaikutuksessa. 
Perusoikeusperiaatteiden tulisi toimia tuomioistuimissa pikemmin tulkinta- 
kuin ratkaisuperiaatteina.585

”Teoriaa” käytetään periaate-termin tavoin oikeustieteellisessä kirjalli-
suudessa monissa eri merkityksissä. Teorioiksi saatetaan kutsua ehdotuksia 
jonkin kirjallisen oikeuslähteen kuten lakitekstin ilmauksen tulkinnaksi 
tai jonkin oikeuskäsitteen määrittelemiseksi. Yleisten oppien yhteydes-
sä teoria-termiä on tarkoituksenmukaista varata oikeuskäsitteiden ja oi-
keusperiaatteiden muodostamille kokonaisuuksille. Oikeudelliset teoriat 
kokoavat keskenään verkostuneita käsitteitä, ryväskäsitteitä, ja järjestävät 
oikeudenalan periaatteita prima facie – etusijajärjestykseen.586 Oikeudelliset 
teoriat toteuttavat siten systematisointitehtävää tiivistämällä oikeudenalan 
normatiivista ydintä periaatteiksi ja saattamalla ne keskinäiseen prima facie 
– järjestykseen587. Oikeudellisten teorioiden kohdealue on laajempi kuin 
vain yksittäinen normi ja sen tulkinta. Eräs mahdollisuus täsmentää oikeu-
dellisten teorioiden paikkaa oikeuden kokonaisuudessa on kiinnittää ne 
oikeusinstituutioihin ja näin liittyä Savignyn alulle panemaan traditioon.588 

582 Tuori 2007: 152 – 153.
583 Tuori 2007: 269
584 Tuori 2007: 157.
585 Tuori 2007: 272.
586 Tuori 2007: 158 – 159
587 Tuori 2007: 150.
588 Tuori 2007: 159.
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Teorioiden kohteina ovat oikeudelliset instituutiot, jotka koostuvat oikeu-
dellisista normistoista ja niiden sääntelemistä yhteiskunnallisista suhteista. 
Teorioiden ainesosina voidaan erottaa ensinnäkin teorian kohdealueen 
oikeudellis-institutionaalisia tosiasioita määrittelevät oikeuskäsitteet sekä 
teorian kohdealueen oikeudelliset periaatteet, jotka teoria asettaa prima 
facie – etusijajärjestykseen. Kolmanneksi voidaan erottaa teoriaan kätketty 
yhteiskuntateoria, sen käsitys oikeusnormien sääntelemistä yhteiskunnal-
lisista suhteista (teorian tosiasiasitoumukset) sekä neljänneksi teorian koh-
teena olevan oikeudellisen instituution perustelu, syväjustifikaatio, joka 
ohjaa oikeusperiaatteiden prima facie – etusijajärjestystä ja oikeuskäsitteiden 
määrittelyä.589

Jotta oikeusperiaatteelle voidaan osoittaa tietty asema oikeuslähtei-
den joukossa, sen tulee sisältyä voimassa olevaan oikeusjärjestykseen590. 
Oikeussääntöjen tapaan useat oikeusperiaatteet sisältyvät kirjoitettuun lain-
säädäntöön. Milloin periaatteelle ei voida osoittaa muodollista voimassaoloa, 
on selvitettävä, onko periaate legalisoitu eli vahvasti velvoittava oikeuslähde 
siinä mielessä, että se sisältyy tavanomaiseen oikeuteen. Kun periaate ei kuulu 
auktoritatiivisiin oikeuslähteisiin, silloin on selvitettävä, onko periaatteella 
sellainen tuki oikeusjärjestyksen piirissä, että se voidaan lukea institutiona-
lisoituihin eli heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin. Mikäli tällaista tukea 
ei voida osoittaa, silloin periaatteen oikeuslähdeopillinen status on sama 
kuin asia-argumentilla.591 

Formaalisen oikeuslähdekäsityksen mukaan oikeuslähteillä on oltava 
aina oikeudellinen auktoriteetti. Sellainen voi pääsääntöisesti olla vain laki 
tai siitä johdettu oikeudellinen lähde. Sen sijaan materiaalisen oikeuslähteen 
kannalta oikeuslähteellä tulee olla institutionaalinen tuki.592 Jotta voimme 
menestyksekkäästi vesota oikeusperiaatteeseen oikeudellisessa argumentaati-
ossa, täytyy sillä olla institutionaalinen tuki593. Institutionaalisen tuen vaati-
mus merkitsee, että jokin moraalisesti justifioitavissa oleva periaate voi kuulua 
oikeusjärjestykseen vain, jos sille voidaan osoittaa tukea institutionaalisissa 
oikeuslähteissä, kuten lainsäädännössä, esitöissä tai oikeuskäytännössä594. 
Mitä vahvempi institutionaalinen tuki sillä on – esimerkiksi siihen viita-

589 Tuori 2007: 163.
590 Laakso 1990: 122, Makkonen 1981: 179, Hirvonen 2012: 75.
591 Laakso 1990: 122 – 123. 
592 Tolonen 2003: 42.
593 Hirvonen 2012: 75.
594 Tuori 2007: 154 – 155. Myös Laakson mukaan mainittu institutionaalinen tuki tietyn 

periaatteen voimassaololle on saatavissa lähinnä oikeuskäytännöstä, toisinaan myös 
hallintokäytännöstä, valtiokäytännöstä (erityisesti perustuslakivaliokunnan ratkaisuis-
ta) tai vakiintuneesta työmarkkinakäytännöstä. Laakso 1991: 123. Hirvosen mukaan 
institutionaalisen tuen piiriin kuuluu myös oikeustieteellinen kirjallisuus. Hirvonen 
2012: 75.
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taan useasti oikeuskäytännössä – sitä painavammaksi se voidaan katsoa595. 
Oikeusperiaatteella on oltava kiinnekohta oikeudellisessa systeemissä. Jos 
tällaista kiinnekohtaa ei löydy, on kyseessä ainoastaan moraalinen periaate.596

Oikeusperiaatteen institutionaalinen tuki voi löytyä hyvin erilaisista pe-
rusteista. Ensimmäinen, mutta poikkeuksellinen tapaus koskee sitä, että lain 
selvä säännös antaa tukea oikeusperiaatteelle597. Lainsäätäjä saattaa siten antaa 
oikeuskäsitteiden legaalimääritelmän ohella antaa myös oikeusperiaatteille 
nimenomaisen ilmauksen. Tällaisia periaate-säännöksiä sisältyy esimerkiksi 
perustuslain perusoikeuslukuun. Periaatteille on ominaista, että niiden tar-
vitsema institutionaalinen tuki on usein muissa oikeuslähteissä kuin lainsää-
dännössä.598 Periaatemuotoiluja voi löytää hallituksen esityksistä ja muista 
lakien esitöistä, joissa perustellaan lainsäädännössä omaksuttuja ratkaisuja, 
mutta myöskin oikeuskäytännöstä tai oikeuskirjallisuudesta.599 Esimerkiksi 
Suomen perusoikeusperiaatteet saavat institutionaalisen tukensa perustus-
lain säännöksistä. Yleisesti ottaen periaatteille on kuitenkin ominaista, että 
niiden tarvitsema institutionaalinen tuki on usein muissa oikeuslähteissä 
kuin lainsäädännössä.600 Ellei periaatteiden velvoittavuuden perusteita voida 
osoittaa muutoin, periaatteet ovat – tai ainakin niiden katsotaan olevan – 
ammennettavissa periaatteiden luojan tai soveltajan auktoriteettiasemasta601. 
Rahoitusperiaate on tunnustettu useissa perustuslaki- ja hallintovaliokunnan 
lausunnoissa, joten sillä on kiistatta ainakin periaatteen vaatima institutio-
naalinen tukensa valiokuntien lausuntokäytännöstä. Rahoitusperiaatteelle 
on siten osoitettavissa vähintään oikeusperiaatteen asema.

Yleisten oikeusperiaatteiden luokittelu oikeusaloittain johtaa seuraa-
vanlaisiin erotteluihin: valtio- ja valtiosääntöoikeudelliset periaatteet, pro-
sessiperiaatteet, hallintotoiminnan periaatteet, rankaisuperiaatteet sekä 
yleiset yksityisoikeudelliset periaatteet. Kaikkia näitä voidaan pitää kantavina 
oikeusperiaatteina aina sen mukaan ja siitä riippuen, mitä asianomainen 
oikeusjärjestys ilmentää.602 Yleisillä periaatteilla tavoitellaan suljettua oi-
keussysteemiä. Ne toimivat mittana oikeudellisessa punninnassa, niillä on 
normatiivinen merkitys ja niihin voidaan perustaa ennalta laskettavuus. Ne 
ovat sitovia, loogisesti huomioon otettavia, joita sovelletaan yli positiivi-
sen oikeuden ja ne antavat laille kaikkivallan.603 Koska rahoitusperiaatteen 
on vakiintuneesti todettu olevan osa perustuslaissa turvattua kunnallisen 

595 Hirvonen 2012: 75.
596 Tolonen 2003: 43.
597 Tolonen 2003: 43.
598 Tuori 2000: 197.
599 Tuori 2000: 197 – 198, Tolonen 2003: 43
600 Tuori 2007: 155.
601 Tähti 1999: 556.
602 Makkonen 1981: 180.
603 Makkonen 1981: 184.
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itsehallinnon periaatetta, tarkastellaan seuraavaksi voidaanko rahoituspe-
riaatteelle antaa itsenäisen valtiosääntöoikeudellisen periaatteen – tai jopa 
säännöksen asema.

2 VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLINEN 
PERIAATE

Valtiosääntö on monella tapaa erityisasemassa modernin oikeuden koko-
naisuudessa. Juuri valtiosäännössään moderni oikeus määrittelee tilansa 
kansallisvaltion tilaksi. Valtiosääntö ilmentää paitsi modernille oikeudelle 
ominaista tilaa myös sitä ajallisessa suhteessa luonnehtivaa vakauden ja 
muutettavuuden dialektiikkaa. Valtiosäännön on määrä tuoda vakautta 
oikeudelliseen (ja poliittiseen) järjestelmään.604 Valtiosääntö kuuluu siten 
sekä oikeudelliseen että poliittiseen järjestelmään, täyttäen tärkeitä tehtäviä 
molemmissa yhteiskunnan osajärjestelmissä. Sen lisäksi se luo näiden järjes-
telmien välille rakenteellisen kytkennän. Lainsäädäntötoimet ovat yhtä aikaa 
sekä oikeudellisen että poliittisen järjestelmän operaatioita: lainsäätämisessä 
poliittinen järjestelmä pääsee vaikuttamaan oikeudelliseen.605 Husan mu-
kaan perusoikeuksia ja muuta valtiosääntöoikeutta on tarpeetonta asettaa 
vastakkain, koska nämä alueet omaavat monia ristikkäisiä kytkentöjä606.

Valtiosääntöoikeudessa periaatteet eivät välttämättä ilmene perustus-
laista, vaikka ne sisältävätkin tämän perustana olevia aineellisia lähtökohtia 
ja ajattelumalleja. Tässä mielessä ne voivat Husan mukaan olla perustuslain-
takaisia. Toisaalta osa periaatteista on ilmaistu suoraan perustuslaillisessa 
sääntelyinformaatiossa, kuten esimerkiksi perustuslain 9 §:n rikosoikeudel-
linen laillisuusperiaate. Lisäksi osa valtiosääntöoikeudellisista periaatteista 
voi perustua siihen, että ne on yleistetty joko suoraan perustuslain tekstistä 
tai vakiintuneesta orgaanikäytännöstä. Näin ajatellen valtiosääntöoikeuden 
periaatteet eivät ole oikeusteoreettiselta luonteeltaan oikeussääntöjä. Tämä 
siksi, että varsinaisen oikeussäännön normivaikutus voi olla perustuslain 
tekstistä itsestään ilmenevä vain muodollisesti voimassa oleva periaate, ku-
ten esimerkiksi 2 §:n ilmaisema oikeusvaltioperiaate.607 Informaatio valtio-
sääntöoikeuden periaatteista löytyy oikeuskirjallisuudesta ja virallisdoku-
menteista, eritoten perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä, mutta 
myös perustuslain omasta sääntelyinformaatiosta, kuten edellä mainittu 

604 Tuori 2007: 221.
605 Tuori 2007: 222.
606 Husa 1999: 305.
607 Husa 2007: 189.
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oikeusvaltioperiaate.608 Rahoitusperiaate on tällainen hallituksen esityksistä 
ja erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä peräisin oleva 
periaate, jonka tausta liittyy kunnallisen itsehallinnon perustuslain säänte-
lyyn eli valtiosääntöoikeuteen.

Merikosken mukaan kunnallisen itsehallinnon periaate on vahvistettu 
HM 51 §:ssä609, Myllymäki on muotoillut saman asian toisin ja on todennut, 
että HM:n 51 § takaa kunnallisen itsehallinnon periaatteen sekä kansalaisten 
itsehallintoperiaatteen610. Kunnallinen itsehallintoperiaate onkin selkeästi 
valtiosääntöoikeudellinen periaate, koska kunnallisesta itsehallinnosta sää-
detään nimenomaan Suomen valtiosäännössä eli perustuslaissa. Miten sit-
ten tulisi suhtautua rahoitusperiaatteeseen, josta ei itsenäisesti ole säädetty 
perustuslaissa, mutta jonka on vakiintuneesti sekä perustuslakivaliokunnan 
että hallintovaliokunnan lausuntokäytännössä katsottu liittyvän kunnallisen 
itsehallinnon periaatteeseen? 

Entä onko rahoitusperiaatteelle osoitettavissa oikeusperiaatteen asema, 
ja millainen oikeusperiaate rahoitusperiaate oikeastaan on? Jo aiemmin 
esitetyn Aarnion sääntöjä ja periaatteita koskevan jaottelun611 mukaan voi-
daan päätyä siihen johtopäätökseen, että kunnallinen itsehallinto on sekä 
sääntö että periaate: kunnallisesta itsehallinnosta on säännös sekä perustus-
laissa että lainsäädännössä, mutta siitä voidaan puhua myös periaatteena. 
Rahoitusperiaatteesta puolestaan on säännös paikallisen itsehallinnon pe-
ruskirjassa, joten tällä perusteella myös se on katsottava sekä säännökseksi 
että periaatteeksi. Rahoitusperiaate saa myös aiemmin mainitun Tuorin 
tarkoittaman institutionaalisen tuen612 hallituksen esityksistä ja hallinto- ja 
perustuslakivaliokuntien lausunnoista ja mietinnöistä. Rahoitusperiaatteella 
on siten katsottava olevan oikeusperiaatteen asema.

Entä voidaanko rahoitusperiaatteen ajatella olevan valtiosääntöoikeu-
dellinen periaate? Esimerkiksi Perustuslaki 2008 työryhmän mietinnössä 
todetaan, että perustuslaissa ei nimenomaisesti säädetä rahoitusperiaattees-
ta. Työryhmän mukaan rahoitusperiaate kuitenkin todetaan lain tasoisena 
säännöksenä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan 2 
kohdassa. Työryhmä toteaa lisäksi, että perustuslakivaliokunnan ratkaisukäy-
tännössä on kuntien uusien tehtävien säätämiseen liittyvän kustannusvastaa-
vuuden periaatteen katsottu sisältyvän kunnallista itsehallintoa määrittävään 
perustuslain 121 §:ään ja valiokunnan lausunnoissa on edellytetty kuntien 
lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamista kunnille.613 

608 Husa 2007: 190.
609 Merikoski 1969: 100.
610 Myllymäki 1989: 45, 126. 
611 Aarnio 1997b: 179 – 181.
612 Tuori 2000: 197.
613 Työryhmämietintö 2008:8 s. 66. Edelleen työryhmä katsoi että kunnallista itsehallin-

toa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamiseen ei ole tarvetta. Työryhmämietintö 
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Myös monet tutkijat katsovat, että rahoitusperiaate sisältyy kunnallisen 
itsehallinnon perustuslailliseen asemaan614. Rahoitusperiaatteella on siten 
kiistatta institutionaalinen tuki takanaan. Institutionaalisen tuen vaatimus 
merkitsee, että jokin moraalisesti justifioitavissa oleva periaate voi kuulua 
oikeusjärjestykseen vain, jos sille voidaan osoittaa tukea institutionaalisis-
sa oikeuslähteissä, kuten lainsäädännössä, esitöissä tai oikeuskäytännössä. 
Esimerkiksi Suomen oikeusjärjestyksen perusoikeusperiaatteet saavat insti-
tutionaalisen tukensa perustuslain säännöksistä. Tuorin mukaan yleisesti 
ottaen periaatteille on kuitenkin ominaista, että niiden tarvitsema tuki on 
usein muissa oikeuslähteissä kuin lainsäädännössä.615 

Rahoitusperiaate saa institutionaalisen tukensa sekä perustuslain 121 
§:n säännöksestä että lainesitöistä. Koska periaatteen katsotaan kiinnittyvän 
perustuslain kunnallista itsehallintoa koskevaan säännökseen ja se on saanut 
tukensa myös lain esitöissä (muun muassa hallituksen esityksissä sekä perus-
tuslaki- ja hallintovaliokunnan lausuntokäytännössä) sillä on kiistatta vaadit-
tu institutionaalinen tuki takanaan. Koska periaatteen katsovan kiinnittyvän 
perustuslain säännökseen eli valtiosääntöön, on rahoitusperiaate katsottava 
valtiosääntöoikeudelliseksi periaatteeksi. Tästä aiheutuu puolestaan se, että 
valtion täytyy ottaa periaate huomioon säätäessään kunnille uusia tehtäviä. 
Kun kunnille säädetään uusi tehtävä, valtion täytyy tarkastella uudistuksen 
taloudellisia vaikutuksia kunnille, ja etukäteen harkita, miten kuntien riittä-
vä rahoitus tehtävän hoitamisesta turvataan. Sen lisäksi että rahoitusperiaate 
saa institutionaalisen tukensa valtiosääntöoikeudellisena periaatteena, on sillä 
kiistatta myös säännöksen vaatima riittävä institutionaalinen tuki takanaan, 
koska perustuslakivaliokunta on sen lausuntokäytännössään tunnustanut. 
Tämän lisäksi rahoitusperiaatteesta säädetään Euroopan paikallisen itse-
hallinnon peruskirjassa, joka on Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Rahoitusperiaatteelle on siten osoitettavissa myös Laakson tarkoittama 
muodollinen voimassaolo616 osana peruskirjan sääntelyä. Peruskirja on saa-
tettu Suomessa voimaan lailla, joten rahoitusperiaatteesta on siten olemassa 
Suomessa lain tasoinen säännös.

2008:8 s. 66.
614 Esimerkiksi Heuru 2006: 71, Tuori 2001: 22, Ryynänen 2008: 16.
615 Tuori 2007: 154 – 155.
616 Laakso 1990: 122 – 123.
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3 RAHOITUSPERIAATE 

3.1 Rahoitusperiaatteen muotoutuminen – 
historia 

Vaikka rahoitusperiaate lausutaan nykyään Euroopan paikallisen itsehallin-
non peruskirjan 9 artiklan 2 kappaleessa, voidaan rahoitusperiaatteen histo-
ria löytää paljon kauempaa kuin peruskirjan ratifioimisesta vuonna 1991. 
Valtiovalta on alkanut antaa kunnallishallinnolle 1800-luvun puolivälin 
jälkeen monia pakollisia tehtäviä. Edellytyksenä tehtävien määräämiselle pa-
kollisiksi olivat valtion kunnille suorittamat avustukset. Näin käynnistyneellä 
valtionapujärjestelmällä pyrittiin edistämään valtiovallan tärkeinä pitämien 
uudistusten toteutumista. Alussa valtionapujen myöntäminen oli harkinnan-
varaista ja vasta myöhemmin niistä tuli lakisääteisiä.617 Hyvinvointivaltion 
rakentamiskaudella valtionapuja käytettiin ”porkkanana” kunnille ryhtyä 
uusiin tehtäviin tai laajentaa vanhoja tehtäviä ja keinona valvoa valtion-
aputehtävien hoitamista618. Tehtävienjaon lisäksi myös kunnan ja valtion 
välinen kustannustenjako oli tarkastelussa itsenäistymisen ensimmäisinä 
vuosikymmeninä. Aikaisemmin valtio oli valtionapua maksamalla avustanut 
kuntia tehtävissä. Valtio katsottiin periaatteessa velvolliseksi osallistumaan 
tehtävien järjestämiseen ja niin ryhdyttiin puhumaan valtionosuudesta teh-
tävien kustannuksiin.619 Tuolloin pidettiin selvänä sitä, että mikäli kunnille 
säädetään tehtäviä, tai kun aiemmin kunnat ottavat niitä vapaaehtoisesti 
hoitaakseen, tuli niiden saada kustannuksiaan vastaava, riittävä korvaus 
tehtävän hoitamisesta620.

Rahoitusperiaate voidaan siten jäljittää ainakin vuoden 1919 Halli-
tusmuodon kunnallista itsehallintoa koskevaan 51 §:n säännökseen.621 
Hallitusmuodon säännöksestä johdettiin se, että kunnille voitiin säätää 
tehtäviä lailla, sekä itsehallintoperiaatteesta se, että kunnille tulee turvata 
rahoitus niille säädettyjen tehtävien hoitamisesta. Sotien jälkeen valtio al-
koi säätää kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä. Valtio myös kannusti kun-
tia ottamaan tehtäviä vapaaehtoisesti valtionosuuksia lupaamalla. Valtion 
toimien seurauksena – lupaamalla valtionosuutta vastikkeena tehtävien 

617 KM 1993:33 s. 95. Ks. myös Niemivuo 1976: 31. 
618 Oulasvirta 2002: 83. 
619 KM 1993:33 s. 96, Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta 1993: B5.
620 Pöyhösen mukaan oli selvä, että lakisääteisiin tehtäviin tuli myöntää valtionosuutta. 

Pöyhönen 17.5.2013.
621 Näin asia on nähty kuntien etujärjestöissä. Kietäväinen 25.1.2013. Kietäväisen mukaan 

rahoitusperiaatteet juuret ovat selkeät; ne tulevat Hallitusmuodon kunnallista itsehal-
lintoa koskevasta säännöksestä (HM 51.2 §).
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hoitamisesta – vakiintui traditio, jolla valtionosuusjärjestelmä tuli peruste-
tuksi. Samalla muodostui se käsitys, että kuntien on saatava valtiolta rahoi-
tusosuutta niihin tehtäviin, joita valtio kuntien tehtäväksi säätää, kuntien 
oman talousautonomian ja kuntien omien tehtävien hoitamisen turvaami-
seksi. Rahoituksen tuli olla riittävä tehtävän hoitamiseksi, jotta se turvasi 
kunnan muun taloudenpidon; muutoin kunnat eivät olisi näitä tehtäviä 
ottaneet hoitaakseen. Esimerkiksi Kastari on pitänyt itsestään selvänä, että 
valtion tuli asettaa kunnille varoja niille lailla säätämiensä tehtävien suorit-
tamisesta622. Tämän kehityksen voidaan katsoa olevan rahoitusperiaatteen 
muotoutumisen kannalta merkityksellinen, ja tästä kehityksestä voidaan 
myös katsoa rahoitusperiaatteen historian alkavan. 

Järjestelyasiakirjamenettelyjen myötä tuli voimaan menettelytapa, jolla 
kunta–valtio suhteessa ylipäätään alettiin systemaattisesti arvioida kuntien 
tehtävien kustannusvaikutuksia623. Järjestelyasiakirjassa sovittiin jokaisesta 
tehtävästä erikseen valtionosuusprosentti624. Kun järjestelyasiakirjamenet-
tely hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan 1970 – luvulla aloitettiin, oli 
tärkeää huolehtia siitä, että järjestelmä saatiin toimimaan koko maassa. 
Silloin tästä huolehdittiin kantokykyluokitusjärjestelmän kautta. Tuohon 
aikaan käytettiin käsitettä kustannusvastaavuus. Kustannusvastaavuus oli 
käsitteellisesti epämääräisempi eikä sen ohjausvaikutus ollut voimakas. 
Kustannusvastaavuutta tarkasteltiin – ei yksittäisten lakien – vaan makro-
käsitteen kautta. Kietäväisen mukaan järjestelyasiakirjamenettely on olen-
nainen osa tarkasteltaessa rahoitusperiaatteen konkretisointia.625 Nummela 
puolestaan käyttää termiä kustannustenjaon vakaus, jonka tarkoituksena oli 
turvata kunnille tietty rahoitus niille säädettyihin tehtäviin hyvinvointivaltion 
rakentamiskauden aikana626. On nähtävissä, että järjestelyasiakirjamenettelyn 
myötä pyrittiin saamaan valtion ja kuntien rahoitusosuudet sellaisiksi, että 
se olisi turvannut myös kunnille riittävän valtion rahoitusosuuden niille 
säädettyihin lakisääteisiin tehtäviin. 

Jo vuoden 1973 kunnalliskomitea piti kuntien taloudellisten voima-
varojen riittävyyttä tärkeänä. Komitean mukaan on tärkeää, että kunnilla 
on myös muita tuloja – esimerkiksi valtionosuuksia ja -avustuksia –, joiden 
avulla kunnallishallinto asianmukaisesti selviytyy tehtävistään, niin lakisää-
teisistä kuin vapaaehtoisistakin, ilman että kunnallisverorasitus muodostuu 

622 Kastari 1977: 240. Samaa mieltä on Pöyhönen, 17.5.2013. Kastari piti myös valtion 
velvollisuutena auttaa heikommassa asemassa olevia kuntia. Kastari 1977: 240.

623 Kietäväinen 25.1.2013.
624 Nummela 28.2.2013.
625 Kietäväinen 25.1.2013. Myös Juhani Nummelan mukaan asia voidaan nähdä näin, 

28.2.2013.
626 Nummela 28.2.2013. Nummelan mukaan kustannusvastaavuuden periaate oli lähinnä 

Kuntaliiton puolelta kuntien edunvalvontaretoriikkaa ja valtiolta puolelta saituutta, ja 
se perustui poliittisiin päätöksiin. Nummela 28.2.2013.
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kohtuuttomaksi627. Kunnalliskomitean kannanotto vahvistaa sen tradition 
olemassaoloa, jonka mukaan valtion rahoitusosuuden kuntien lakisääteisiin 
tehtäviin tuli olla sellainen, jotta sen turvaa kunnille riittävän rahoituksen 
kuntien tehtävien hoitamiseen, jotta kunnat voivat verotuloillaan hoitaa 
myös yleisen toimialan tehtäväkenttäänsä. 

Myös valtionosuuksien tason tarkastuksilla on yhteys kustannusvastaa-
vuus- tai rahoitusperiaatteeseen. Valtionosuusuudistusta selvittänyt selvitys-
mies Hiltunen esitti vuonna 1989, että ehdotetun laskennallisen järjestelmän 
valtionosuuksien volyymitarkistuksessa otettaisiin huomioon laeista aiheutu-
vat tehtävien muutokset ja toimeenpanosuunnitelmien, muiden vastaavien 
suunnitelmien ja tulo- ja menoarvion mukaiset tehtävien muutokset628. Niin 
Hiltusen kuin myös vuoden 1973 komiteanmietinnöistä voi vetää yhteyden 
suoraan kustannusvastaavuuden periaatteeseen – ja sen myötä rahoituspe-
riaatteeseen. Kunnilla tulee olla lakisääteisiä kustannuksiaan vastaavasti 
riittävä rahoitusosuus valtion varoista, valtionosuuksina. Valtion tulee toisin 
sanoen myöntää riittävä rahoitus kunnille säätämiinsä lakisääteisiin tehtäviin 
ja siten turvata kuntien talousautonomia. Valtionosuuksien nelivuotistar-
kastuksella puolestaan varmistettiin kunnille niiden tehtävistä aiheutunut 
riittävä rahoitusosuus629, koska siinä tarkistetaan aiempien vuosien toteutu-
nut kustannustaso ja maksetaan kunnille niiden toteutuneita kustannuksia 
vastaava korvaus jälkikäteen. Nelivuotistarkastuksen tehtävänä voidaankin 
siten katsoa olevan riittävän rahoitusosuuden turvaaminen kunnille.

Myös perustuslakivaliokunta on jo aiemmin, ennen perusoikeusuu-
distusta, arvioinut kuntien rahoitustehtäviä valtioon nähden ja päätynyt 
sille kannalle, että tällaiset rahoitustehtävät eivät saa suuruutensa puolesta 
heikentää kuntien toimintaedellytyksiä tavalla, joka vaarantaisi kuntien 
mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan ja siten myös omasta hal-
linnostaan630. Tuolloin kyseessä olivat muun muassa kuntien suoritettavaksi 
tulevat kansaneläkkeen lisäosien rahoitusosuudet. Näillä lausunnoilla on 
merkitystä rahoitusperiaatteen kannalta, koska myös ne koskevat kuntien 
taloudellista riippumattomuutta valtiosta: kuntien taloudelliset velvollisuudet 
valtiota kohtaan eivät saa heikentää kuntien toimintaedellytyksiä tavalla, 
joka vaarantaisi kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan ja 

627 KM 1973: 60 s. 253. ”Todettakoon, että kunnan verottamisvaltaa koskeva säännös ei 
estäisi sitä, että kunnilla voisi ja tulisikin olla myös muita tulolähteitä kuten valtion-
osuudet ja – avustukset, kunnallisia maksuja, osuuksia erinäisten verojen ja maksujen 
tuottoon jne., joiden avulla turvataan se, että kunnallishallinto asianmukaisesti selviytyy 
tehtävistään, niin lakisääteisistä kuin vapaaehtoisistakin, ilman että kunnallisverorasitus 
muodostuu kohtuuttomaksi.” KM 1973: 60 s. 253.

628 KM 1989: 56 s. 26.
629 Nummela 28.2.2013.
630 PeVL 9/1994 vp s. 2, PeVL 13/1993 vp s. 2, PeVL 29/1992 vp s. 2, PeVL 18/1985 vp 

s. 5 ja PeVL 9/1984 vp s. 2.
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siten myös omasta hallinnostaan. Näin käy, jos uusia tehtäviä ja velvoitteita 
säädettäessä ei huolehdita siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset 
suoriutua tehtävistään.631 

Valtiosihteeri Relanderin selvityksen toimeksiannon tarkoituksena 
joulukuussa 1992 oli etsiä toimenpiteitä palauttamaan tasapaino kuntien 
rahoitusmahdollisuuksien ja niille säädettyjen velvoitteiden ja tehtävien 
välille632. Selvityksessä otetaan esiin myös Euroopan neuvosto ja rahoituspe-
riaate. Itse selvityksen luonne puolestaan – kuntien tehtävien ja rahoituksen 
tasapainon palauttaminen – on sellainen, että sillä on suora yhteys kuntien 
riittävien rahoitusmahdollisuuksien turvaamiseen, rahoitusperiaatteeseen, 
vaikka siihen ei sinänsä selvityksessä suoraan viitattukaan. Tosiasiassa selvi-
tyksessä kuitenkin etsitään keinoja, joilla voidaan turvata kuntien riittävät 
taloudelliset voimavarat tehtäviinsä, niin lakisääteisiin kuin myös yleisen 
toimialan tehtäviinsä.

Edellä mainituista esimerkeistä käy selkeästi esiin niiden suhde rahoi-
tusperiaatteeseen. Voidaankin todeta, että rahoitusperiaate – tai kustannus-
vastaavuuden periaate ennen sitä – on siten ollut olemassa jo ennen kuin 
periaatetta käytettiin käsitteen tasolla. Periaatetta myös käytännössä yritet-
tiin noudattaa, ja tunnistettiin tarve turvata kunnille säädettyihin tehtäviin 
riittävä valtion rahoitusosuus. Tehtävien suorittaminen olisikin ollut usein 
mahdotonta ilman valtion taloudellista panostusta.

3.2 Rahoitusperiaatteen aseman vakiintuminen 

Rahoitusperiaate lausutaan Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
9 artiklan 2 kappaleessa. Sen mukaan paikallisviranomaisten taloudellisten 
voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille 
on annettu perustuslaissa ja muussa laissa. Peruskirjan selitysosan mukaan 
rahoitusperiaate tarkoittaa sitä, että paikallisilla viranomaisilla tulee olla käy-
tössään riittävät taloudelliset resurssit tehtäviinsä. Tämä suhde on erityisen 
tärkeä lakisääteisissä tehtävissä. Edelleen selitysosassa todetaan, että lain-
mukaisella toimivallalla tiettyihin tehtäviin ei ole merkitystä jos paikallisilla 
viranomaisilla ei ole taloudellisia voimavaroja suorittaa näitä tehtäviä633. 

Pöyhösen mukaan periaate merkitsee käytännössä sitä, että jos menojen 
ja tulojen epäsuhde kasvaa eikä valtio voi myöntää lisävaroja, on joko 

631 Matikainen 2007b: 382.
632 Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta 1993: Johdanto, B77,
633 European Charter of Local Self-Government (CETS No. 122) Explanatory Report, 

Art. 9.
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uusista menoista pidättäydyttävä tai ryhdyttävä toimenpiteisiin olemassa 
olevien velvoitteiden vähentämiseksi.634 Kuntia ei myöskään saa rasittaa 
niin paljon, että ne eivät selviä velvoitteistaan ilman kohtuutonta vero-
äyrin hinnan nostamista, myös muihin voimavaroihin turvautumisen 
tulee olla suhteellista635. Peruskirjan ratifioimisen yhteydessä sisäasi-
ainministeriössä katsottiin, että yleisen toimialan tehtäviin kunnilla on 
verotusoikeus ja lakisääteisiin tehtäviin kunnat saavat valtionosuuksia. 
Nummelan mukaan valtionosuuksien riittävyys sen sijaan oli tarkoi-
tuksenmukaisuuskysymys, johon ei otettu kantaa.636 

9(3) artiklan mukaan ainakin osan paikallisviranomaisten taloudellisista 
voimavaroista tulee muodostua paikallisista veroista ja maksuista, joiden 
suuruudesta niillä on oikeus päättää lain asettamissa rajoissa. Peruskirjan 
selitysosan mukaan paikallisviranomaisten tärkeä poliittinen tehtävä on 
arvioida järjestettyjen palvelujen hyöty sekä niistä aiheutuvat kustannukset 
paikallisille veronmaksajille tai palvelujen käyttäjille. Vaikka säädöksillä 
voidaan asettaa yleisiä rajoituksia paikallisviranomaisten verotusoikeuteen, 
ne eivät kuitenkaan saa estää paikallisen toiminnan tehokasta toteutumis-
ta.637 Edelleen 9(4) artiklan mukaan rahoitusjärjestelmien, joihin paikal-
lisviranomaisten voimavarat perustuvat, tulee olla riittävän moninaisia ja 
joustavia, jotta ne seuraavat paikallisviranomaisten tehtävien hoitamisesta 
aiheutuvien kustannusten todellista kehitystä niin hyvin kuin käytännössä 
on mahdollista. 

Kunnille tulee siis turvata riittävät voimavarat hoitaa laissa säädettyjä 
tehtäviään ja näiden voimavarojen tulee seurata tehtävien hoitamisesta ai-
heutuneita todellisia kustannuksia. Paikallisen itsehallinnon peruskirja on 
ratifioitu ja saatettu voimaan Suomessa 1.10.1991. Suomi saattoi peruskir-
jan voimaan ilman varaumia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kansallinen 
lainsäädäntö tai hallintokäytäntö välttämättä olisi peruskirjan tavoitteellisten 
säännösten mukaisia. Konkreettisen esimerkin tarjoaa peruskirjan 9 artikla, 
jossa edellytetään, että kuntien taloudellisten voimavarojen tulee olla riit-
tävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa 
ja muussa laissa.638 

Kunnalliskomitea teki vuonna 1992 ehdotuksen kunnallisen itsehal-
linnon perustuslainsuojan täsmentämisestä ja vahvistamisesta. Ehdotuksen 
pohjalta oikeusministeriössä valmisteltiin luonnos hallituksen esitykseksi, 
jossa ehdotettiin perustuslain (Suomen Hallitusmuoto 94/1919) muutta-
misesta seuraavasti:

634 Pöyhönen 1993: 17.
635 Pöyhönen 1993: 16.
636 Nummela 28.2.2013.
637 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, Art. 9 Paragraph 3.
638 Ryynänen 2004b: 43.
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Kunnan hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon, jonka perusteista 
säädetään lailla. Säädettäessä kunnan tehtävistä on turvattava edellytykset 
niiden hoitamiseen. Kunnalla on oikeus periä veroja. Lailla säädetään 
verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä verovelvol-
lisen oikeusturvasta.

Kunnalliskomitean mukaan kunnallisen itsehallinnon kannalta on tärkeää, 
että perustuslaissa turvattaisiin kuntien mahdollisuudet myös käytännössä 
vastata sille säädettävistä tehtävistä.639 Mikäli kansalaiselle säädetään subjek-
tiivinen oikeus palveluun tai etuuteen, säännös edellyttää, että hallituksen 
esityksessä annetaan selvitys tehtävän rahoitusmahdollisuuksista ja muista 
kunnan toiminnan edellytyksistä. Selvitysmies Relanderin mukaan tässä 
muodossa säännös jättää jossain määrin epäselväksi muiden kuin tehtävinä 
säädettyjen velvoitteiden aseman. Selvitysmiehen mukaan asianmukaista oli-
si, että myös esimerkiksi silloin, kun kunnille säädetään valtioon kohdistuvia 
rahoitustehtäviä, edellytykset niiden hoitamiseen selvitetään. Sanamuotoa 
olisi tällöin syytä täsmentää siten, että säännöksessä mainitaan ”tehtävät ja 
muut velvoitteet”.640

Myös oikeusministeriö ehdotti kuntien edellytysten turvaamista perus-
tuslaintasoilla. Myös oikeusministeriön ehdotuksessa hallituksen esitykseksi 
Suomen hallitusmuodon 51 §:n muuttamisesta esitettiin, että säädettä-
essä kuntien tehtävistä olisi turvattava edellytykset niiden hoitamiseen. 
Oikeusministeriön mukaan säännös asettaisi velvollisuuden ottaa kunti-
en tehtäviä koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa ja säädettäessä huomi-
oon, että kunnilla on myös käytännössä mahdollisuus ottaa vastatakseen 
ne tehtävät, jotka se lailla velvoitetaan hoitamaan. Samoin olisi selvitettävä 
lainsäädännön taloudelliset vaikutukset kuntiin. Oikeusministeriö totesi 
lisäksi, että nyt hallitusmuotoon otettavaksi ehdotettava velvoite sisältyy jo 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan, joten ehdotus merkitsisi 
lähinnä sitä, että säännös siirrettäisiin valtionsisäisesti perustuslain tasolle. 
Riittävien edellytysten turvaaminen voisi merkitä esimerkiksi sitä, että val-
tion olisi rahoitettava osa asianomaisesta lainsäädännöstä kunnille aiheu-
tuvista kustannuksista. Tehtävien hoito voidaan turvata myös järjestämällä 
lainsäädännössä riittävät mahdollisuudet käyttää maksuja rahoituslähteenä. 
Säännös velvoittaisi tehtäviä antaessa selvittämään myös, että kunnilla on 
riittävät mahdollisuudet saada tai hankkia tehtävien suorittamiseksi tarvit-
tavia taloudellisia ja muista voimavaroja sekä riittävästi väljyyttä hallinnon 
ja toiminnan järjestämiseen 641. 

Oikeusministeriö arvioi esityksen vaikutuksia ja totesi, että sillä, että 
kuntien tehtävistä säädettäessä olisi turvattava myös edellytykset tehtävien 

639 KM 1993:33 s. 157 – 158.
640 Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta 1993: B220.
641 OM 895/42/92 s. 9, 14.
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hoitamiseen, saattaisi pitemmällä aikavälillä olla julkisen talouden kas-
vua hillitsevä vaikutus, koska lakeja säädettäessä olisi kunnallistalouden 
kantokyky entistä tarkemmin otettava huomioon.642 Tässä näkökulma, 
jota valtion taholta ei sittemmin ole huomioitu. Edelleen oikeusministeriö 
perusteli kantaansa sillä, että kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan 
täsmentäminen ja vahvistaminen on perusteltavissa myös kuntien aseman 
muuttumisella. Muun muassa valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja 
kuntia koskevan sääntelyn väljentyminen korostavat kuntien merkitystä 
hyvinvoinnin turvaajana. Tätä lainsäädännön ja käytännön kehitystä on 
ministeriön mukaan syytä tukea myös perustuslain säännöksellä.643 

Valtiovarainministeriö vastasi lausunnossaan, että kunta on perustusla-
kiin perustuva valtiojärjestelmäämme kuuluva yksikkö, joka on tarkoitettu 
hoitamaan omalla tasollaan yhteiskunnallisia tehtäviä. Kunnan itsehallinto 
ei ole itsetarkoitus vaan sen sisällön määrittelyssä tulisi lähteä yhteiskunnan 
kokonaistarpeesta. Valtiovarainministeriön mukaan itsehallintoa ei tule pe-
rustuslain turvin luoda eduskuntaan ja hallitukseen nähden niin vahvaksi, 
että se vaarantaisi kuntatasoa laajempien tavoitteiden huomioon ottamisen 
asioiden hoidossa ja asioiden yhteensovittamisessa. Edelleen valtiovarain-
ministeriö totesi, että kansainvälisoikeudellisesti ottaen kuntien asema on 
sekä itsehallinnon suhteen että muutoin Suomessa jo nyt varsin vahva. 
Itsehallintoon on katsottu kuuluvan myös verotusoikeuden. Kunnalla on 
yleisen toimialansa puitteissa oikeus ottaa itse hoidettavakseen uusia tehtä-
viä. Kunnan lakisääteisten tehtävien rahoitus tapahtuu merkittävältä osin 
valtionosuuksilla ja -avustuksilla. Kunnallisverotuksen lisäksi kunnalla on 
mahdollisuus myös muuhun omaan varainhankintaan. Hallinnon kehit-
tämisessä omaksuttujen periaatteiden mukaan kunnan toimivaltaa hallin-
non ja tehtävien hoidossa on viime vuosina lisätty ja on tarkoitus lisätä 
edelleenkin. Valtiovarainministeriö totesi kantanaan, että kunnan aseman 
vahvistamiseen perustuslain tasolla ei valtiovarainministeriön mielestä ole 
nykyisellään tarvetta.644

Valtiovarainministeriön mukaan verotusoikeuden on katsottu kuulu-
van kunnan itsehallintoon, joten tässä suhteessa ehdotuksella ei ole vaiku-
tuksia. Sen sijaan ehdotetun HM 51 §:n 2 momentin toinen lause, jonka 
mukaan kunnan tehtävistä säädettäessä on turvattava edellytykset niiden 
hoitamiseen, tähtää itsehallinnon vahvistamiseen entisestään. Säännös ei 
valtiovarainministeriön mukaan koskenut yksinomaan taloudellisia edelly-
tyksiä, vaan perustelujen mukaan lainsäädännön ja sen nojalla annettavien 
alemmanasteisten säännösten olisi myös jätettävä riittävästi liikkumavaraa 

642 OM 895/42/92 s. 9. 
643 OM 895/42/92 s. 8.
644 VM 125/05/92 s. 1 – 2.
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kunnalle hallinnon ja toiminnan järjestämisessä.645 Oikeusministeriön arviota 
siitä, että turvaamalla kuntien edellytykset tehtävien hoitamiseen saattaisi 
pidemmällä aikavälillä olla julkisen talouden kasvua hillitsevä vaikutus, ei 
otettu huomioon. Oikeusministeriö oli perustellut näkökantaansa sillä, että 
lakeja säädettäessä olisi kunnallistalouden kantokyky entistä tarkemmin 
otettava huomioon646.

Valtiovarainministeriö totesi, että kyseinen lause on sisällöltään epämää-
räinen ja tulkinnanvarainen ja johtaisi käytännössä vaikeuksiin. Arvoitukseksi 
jäisi, miten säännöksessä tarkoitettuja edellytyksiä konkreettisessa tapauk-
sissa arvioitaisiin tai yleensä pystytäisiin arvioimaan huomioonottaen kun-
tien erilaiset olosuhteet ja ne eri tavat ja mahdollisuudet, joita on olemassa 
kuntien tehtävien järjestämiseen ja rahoittamiseen. Asiaan liittyy toisaalta 
paljolti arvostuskysymyksiä erityisesti silloin, kun asiassa joudutaan arvioi-
maan kunnan tehtävien – sekä vapaaehtoisten että lakisääteisten – keski-
näistä tärkeysjärjestystä, palvelujen järjestämistapaa ja – mahdollisuuksia, 
kunnan palvelutasoa ynnä muuta. Käytännössä säännöstä on mahdollista 
tulkita monella tavoin, myös niin, että mahdollisuudet julkisen hallinnon 
tehtävien tehokkaaseen ja taloudelliseen hoitoon vaarantuvat. Säännös ei ole 
myöskään sopusoinnussa niiden hallinnon kehittämistavoitteiden kanssa, 
jotka tähtäävät toimivallan ja omavastuisuuden lisäämiseen myös kun-
nallishallinnossa. Valtiovarainministeriön mielestä kyseessä oleva lause oli 
poistettava lakiehdotuksesta.647 

Valtiovarainministeriön kantaa on tulkittava siten, että kuntien edel-
lytysten turvaaminen lailla olisi johtanut kuntien osalta tehottomuuteen ja 
kasvaneisiin taloudellisiin kustannuksiin. Valtiovarainministeriön lausuessa 
hallitusmuodon 51.2 §:n muutoksesta esillä oli myös valtionosuuslain-
säädännön uudistus, jossa siirryttiin kustannusperusteisesta valtionosuus-
järjestelmästä laskennalliseen. Laskennallisiin, yleisiin valtionosuuksiin 
siirtyminen oli taloudellisesti varsin suuressa määrin valtion intressissä648. 
Valtionosuusuudistuksen myötä valtio sai työkalun, jolla kohtuullisen helpos-
ti voitiin leikata valtionosuuksia entiseen järjestelmään verrattuna. Esitetty 
perustuslain säännös olisi ainakin tietyllä tasolla taannut kuntien taloudellis-
ten edellytysten turvaamisen tehtävistä säädettäessä, ja siten todennäköisesti 
valtion näkökulmasta tarkasteltuna vienyt pohjaa valtionosuusuudistukselta. 

Samaan aikaan käsillä oli myös perusoikeusuudistuksen valmistelu, 
jonka yhteydessä todettiin, että kunnille perusoikeusuudistuksesta mah-
dollisesti aiheutuvista uusista tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä lailla. 
Tehtäviä säädettäessä on myös huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasi-

645 VM 125/05/92 s. 2.
646 OM 895/42/92 s. 9
647 VM 125/05/92 s. 2.
648 HE 235/1990 vp s. 6.
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alliset edellytykset suoriutua tehtävistään649. Myös kunnalliskomitea totesi, 
että kunnallisen itsehallinnon kannalta on tärkeää, että perustuslaissa tur-
vattaisiin kuntien mahdollisuudet myös käytännössä vastata sille säädettä-
vistä tehtävistä650. Loogista olisi ollut, että perusoikeusuudistuksen myötä 
mainitusta rahoitusperiaatteesta olisi otettu esitetyn mukainen säännös 
hallitusmuotoon. 

Kuntien itsehallintoa koskevaa hallitusmuodon säännöstä ehdotettiin 
muutettavaksi lakialoitteella myös vuonna 1994. Aloitteen sanamuoto oli 
sama kuin kunnalliskomitean vuonna 1992 tekemä esitys eli myös siinä 
esitettiin, että kunnan uusista tehtävistä säädettäessä olisi samalla turvat-
tava edellytykset niiden hoitamiseen. Lain ehdotettiin tulevan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.651 
Hallintovaliokunta otti kantaa kuntalaista antamassa lausunnossaan mai-
nittuun lakialoitteeseen nro 86 hallitusmuodon 51 §:n muuttamisesta, joka 
oli parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Hallintovaliokunta 
piti kunnallisen itsehallinnon kannalta tärkeänä, että annettaessa kunnille 
tehtäviä otetaan samalla huomioon kuntien mahdollisuudet myös käytän-
nössä vastata niiden hoitamisesta. Hallintovaliokunnan mielestä oli tarpeen 
vahvistaa ja täsmentää hallitusmuodossa säädettyä kunnallisen itsehallinnon 
suojaa.652 Perustuslakivaliokunnan antoi lakialoitteesta lausuntonsa ja totesi, 
että lakialoite sisälsi ehdotuksen kuntien itsehallintoa koskevien säännösten 
uusimisesta sellaisilta osin, joissa entisten säännösten voitiin sanoa kes-
keisimmin osoittautuneen puutteellisiksi tai vanhentuneiksi. Perustuslain 
jälkeenjääneisyys tältä osin johtui siitä, että valtion ja kuntien taloussuh-
teita ei oltu nimenomaisesti otettu huomioon sen itsehallintosäännöksissä. 
Valiokunnan mukaan tämäntapaiset perustuslakiuudistukset tulisi yleensä 
ankkuroida samanaikaisesti hyväksyttävään tavalliseen lainsäädäntöön, mistä 
syystä valiokunta ei tuossa vaiheessa puoltanut perustuslain yksinomaista 
muuttamista ja se ehdotti lakialoitteen hylkäämistä. Perustuslakivaliokunta 
päätyi ehdottamaan, lakialoite hylättäisiin ja samalla se esitti toivomuksen, 
että hallitus valmistelisi esitykset kuntien itsehallintoa koskevien hallitus-
muodon säännösten ja tähän liittyvän valtion ja kuntien taloudellisten 
suhteiden perusteita koskevan lainsäädännön uudistamisesta.653 

Vaikka säännöstä ei kunnallista itsehallintoa koskevaan pykälään kir-
joitettukaan, tunnustettiin rahoitusperiaate – tai kustannusvastaavuuden 
periaate – ensimmäisen kerran lainvalmistelussa edellä mainitun perus-
oikeusuudistuksen valmistelun yhteydessä vuonna 1993, jolloin Suomen 

649 HE 309/1993 s. 26.
650 KM 1993: 33 s. 158. 
651 PeVM 23/1994 vp – LA 86 s.1.
652 HaVM 18/1994 vp – HE 192/1994 vp s. 3.
653 PeVM 23/1994 vp – LA 86 s.1.
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hallitusmuotoon lisättiin uusia perusoikeuksia, mukaan lukien taloudelliset, 
sosiaaliset ja sivistykselliset (TSS-) oikeudet. Samaan aikaan valmisteltiin 
valtionosuusuudistusta, joka tuli voimaan 1993. Uudistuksella siirryttiin 
aikaisemmista tehtäväkohtaisista valtinosuuksista laskennallisiin valtion-
osuuksiin. Perusoikeusuudistus puolestaan astui voimaan vuoden 1995 
alusta. Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä todetaan, 
että kunnille perusoikeusuudistuksesta mahdollisesti aiheutuvista uusista 
tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtäviä säädettäessä on myös 
huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua 
tehtävistään.654

”Kietäväisen mukaan periaate ei tullut valtionosuuslakiin, koska rahoi-
tusperiaate ei ollut valtio–kunta keskustelun ytimessä, oltiin sitä miel-
tä, että valtion rahoituksen täytyy olla riittävä valtionosuustehtäviin. 
Perusoikeusuudistusta valmisteltiin samaan aikaan kuntalain uudis-
tuksen kanssa ja kuntalain valmistelussa keskusteltiin tästä, ja esitettiin 
periaatteen kirjaamista hallitusmuotoon. Perusoikeusuudistukseen 
rahoitusperiaate sen sijaan kirjattiin, koska katsottiin, että perusoi-
keuksien toteuttaminen edellyttää sitä. Valtion rahoituksen on oltava 
riittävä, koska muuten perusoikeuksia ei olisi voitu kansallisesti tur-
vata koko maassa. Tuohon aikaan elettiin talouskriisivuosien aikaa ja 
ensimmäistä kertaa ymmärrettiin, että palvelutuotantojärjestelmän 
rahoittamisen kanssa saattaa tulla vakavia ongelmia.”655 

Euroopan Unionin Alueiden komitean mukaan siirrettäessä toimivaltaa alue- 
ja paikallisviranomaisille, niille on myös myönnettävä tarvittavat määrärahat, 
jotta ne voivat hoitaa niille siirrettyjä tehtäviä täysipainoisesti. Komitean 
mukaan määrärahojen puute haittaa kyseisten tehtävien asianmukaista hoi-
tamista, toiminnan tehokkuutta sekä kestävää kehitystä.656 Alueiden komitea 
pitää Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa tärkeänä välineenä, sillä 
siinä yksilöidään ja vahvistetaan paikallisen itsehallinnon perustekijät, taataan 
säännöksin paikallisviranomaisten toimivalta ja tarvittavien määrärahojen 
myöntäminen, asetetaan kriteerit ja viitesäännöt, jotka ovat yhteiset mutta 
samalla riittävän joustavat ja monikäyttöiset ja hallinnon hajauttamispro-
sessin ja demokraattisen osallistumisen syventämiseksi, sekä mahdollistetaan 
paikallisviranomaisten osallistuminen kansainväliseen toimintaan.657 

Paikallisen itsehallinnon peruskirja näyttää olleen mallina YK:n pii-
rissä vuonna 2007 hyväksytylle asiakirjalle, joka tarkoitus on vahvistaa 
paikallista itsehallintoa maailmanlaajuisesti. YK:n asuinyhdyskuntaohjel-

654 HE 309/1993 s. 26.
655 Kietäväinen 25.1.2013.
656 Euroopan unionin virallinen lehti (2006/ C 31/01 s. 3) kohta 1.12.
657 Euroopan unionin virallinen lehti (2006/C 31/01 s. 4).
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ma (UN-HABITAT) hyväksyi vuonna 2007 ohjeistuksen ”Suuntaviivat 
hajauttamiselle ja paikallishallinnon vahvistamiselle” (Guidelines on de-
centralization and strengthening of local authorities) 658, jossa käsitellään 
rahoitusperiaatetta seuraavasti659. 

2. Paikallisviranomaisten taloudelliset voimavarat660 
8. Paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät 
suhteessa niiden tehtäviin ja velvoitteisiin, ja niiden tulee varmistaa 
taloudellinen kestävyys ja omavaraisuus. Valtion tulee, siirtäessä tai 
antaessa tehtäviä tai velvoitteita, osoittaa vastaavat ja riittävät talou-
delliset voimavarat, jotka turvataan joko perustuslailla tai kansallisella 
lainsäädännöllä, ja joista päätetään neuvottelujen jälkeen objektiivisen 
kustannusvaikutusten arvioinnin perusteella.

Rahoitusperiaate onkin otettu varsin kattavasti huomioon kansainvälisesti 
merkittävien tahojen puolelta. Rahoitusperiaate onkin voimassa olevaksi 
tunnustettu mutta ei kuitenkaan voimassa käytännössä. Tällaisen keskeisenä 
pidettävän kysymyksen tulkinnan kannalta perustuslain itsehallintosään-
nöksen täydennys olisi oikea tapa.661 Samaan johtopäätökseen on tultu 
Ruotsissakin. Kunnallista itsehallintoa tulisi vahvistaa lisäämällä rahoi-
tusperiaatetta koskeva säännös perustuslakiin. Eräs tapa olisi sisällyttää 
Euroopan peruskirjan säännökset kunnallisesta itsehallinnosta Ruotsin 
lainsäädäntöön.662

Useat oikeustieteilijät ovat arvioineet rahoitusperiaatetta. Prättälä on 
todennut, että rahoitusperiaate on vakiinnutettava osaksi valtion kuntapoli-
tiikkaa ja lainvalmistelukäytäntöä663. Tuori on antanut Suomen Kuntaliitolle 
vuonna 2001 asiantuntijalausunnon, jossa käsiteltiin rahoitusperiaatetta 
laajasti. Hänen mukaansa perustuslain 121 §:n takaamasta itsehallinnosta 
seuraa kuntien pakollisia tehtäviä koskeva perustuslainvoimainen rahoitus-

658 Ohjeistus hyväksyttiin kymmenen vuoden tutkimustyön ja keskustelun jälkeen. 
International guidelines on decentralisation and the strengthening of local authori-
ties (2007) s. 1.

659 International guidelines on decentralisation and the strengthening of local authorities 
(2007) s. 8 – 9. 

660 2.Financial resources of local authorities.
 8. Local authorities’ financial resources should be commensurate with their tasks and respon-

sibilities and ensure financial sustainability and self-reliance. Any transfer or delegation of 
tasks or responsibilities by the State shall be accompanied by corresponding and adequate 
financial resources, preferably guaranteed by the constitution or national legislation, and 
decided upon after consultations between concerned spheres of government on the basis of 
objective cost assessments.

661 Ryynänen 2008: 16.
662 Torngren 2004: 61.
663 Prättälä 2000: 60.
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periaate: kuntien uusista tehtävistä säädettäessä on samalla huolehdittava 
kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua niistä. Rahoitusperiaatteen 
merkitystä korostaa vielä valtiolle kuuluva ensisijainen vastuu perusoikeuk-
sien toteutumisesta.664 Oikeuskansleri Nikula luonnehti tuoreeltaan Tuorin 
lausuntoa varsin painavaksi paperiksi lainsäätäjän kannalta, josta painavim-
min nousee esille kustannusvastaavuuden periaate665 eli rahoitusperiaate. 

Rahoitusperiaatteen mukaisesti valtiolla on velvollisuus turvata voi-
mavarojen riittävyys. Voimavarojen riittävyyden arvioimisessa on otettava 
huomioon kunnalliseen itsehallintoon kuuluva kuntien oikeus päättää itse-
näisesti taloudestaan666. Perustuslain 121 §:ään nojautuvan rahoitusperiaat-
teen näkökulmasta on valtiosääntöoikeudellisesti vähintäänkin ongelmallista, 
että kunnat joutuvat nykyisin itse rahoittamaan selvästi yli 50 % sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintamenoista, jotka suurimmaksi osaksi aiheutuvat 
pakollisista tehtävistä. Valtion ja kuntien taloudellisten suhteiden kehitys 
1990-luvun alusta lähtien onkin johtanut tilanteeseen, jossa on perusteltua 
katsoa, että kuntien suhteellista rahoitusosuutta kasvattavat lainsäädännölliset 
toimenpiteet ovat ristiriidassa sen taloudellisen itsenäisyyden kanssa, jota 
perustuslain 121 §:n takaama kunnallinen itsehallinto edellyttää. Sosiaali- ja 
terveydenhuollossa tai opetus- ja sivistystoimessa tällaiset toimet ovat myös 
ristiriidassa perustuslain 22 §:stä valtiolle seuraavan perusoikeuksien turvaa-
misvelvollisuuden kanssa. Tämä velvollisuus kattaa velvollisuuden turvata 
kunnille riittävät voimavarat silloin, kun kunnille on annettu taloudellis-
ten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteuttamistehtäviä.667

Valtion tulee osoittaa kunnille riittävä rahoitus säätämiinsä lakisääteisiin 
tehtäviin valtionosuuksien muodossa. Rahoitusperiaate ulottaa vaikutuksensa 
kaikkiin kunnalle säädettyihin pakollisiin tehtäviin. Erityistä merkitystä se 
saa kuitenkin silloin, kun näissä tehtävissä on kyse perustuslain tarkoittamien 
TSS- eli taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttami-
sesta.668 Luonnollista on, ettei johonkin tehtävään tai tehtäväryhmään kerran 
myönnettyä rahoitusosuutta saa alentaa, ellei olosuhteissa ole tapahtunut 
merkittävää muutosta.669 

664 Tuori 2001: 22. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetus- ja sivistys-
toimessa. Tuori 2001: 22. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluu kunnan oikeus päättää 
itse taloudestaan. Uudet velvoitteet esimerkiksi sosiaalihuollon alueella eivät voi estää 
kunnan taloudellista itsemääräämisoikeutta. Tuori 2006: 3.

665 Kuntalehti 5/2002, s. 4.
666 Tuori 2001: 10 
667 Tuori 2001: 20 – 21, 23. 
668 Tuori 2001: 10.
669 Heuru 2002a: 254, Heuru 2006: 72.



 131

III Rahoitusperiaatteen oikeudellinen asema

 131

3.3 Rahoitusperiaatteen oikeudellinen 
määrittely ja sisältö

Kuten edellä on jo todettu, rahoitusperiaate todetaan peruskirjan 9(2) artik-
lassa. Artiklan mukaan paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen 
tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu 
perustuslaissa ja muussa laissa. Peruskirjan selitysosan mukaan kyseinen 
periaate tarkoittaa sitä, että paikallisilla viranomaisille tulee olla käytössään 
riittävät taloudelliset voimavarat tehtäviinsä. Tämä on erityisen tärkeää 
silloin, kun tehtävät on määrätty niille.670 Peruskirja määrittää selkeäm-
min kuin mikään muu dokumentti sen subsidiariperiaatteeseen kuuluvan 
toisen näkökohdan, jonka mukaan ylemmällä viranomaistasolla on vel-
vollisuus auttaa alempaa viranomaistasoa sen tehtävien suorittamisessa671. 
Kun peruskirja saatettiin voimaan, hallituksen esityksessä todettiin, että 
valtionapujärjestelmä turvaa kuntien voimavarat lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseen672. Rahoitusperiaatteen toisin sanoen ymmärrettiin koskevan 
nimenomaan valtion ja kuntien välistä taloudellista suhdetta. 

Rahoitusperiaatteen sisältöä määriteltäessä tulkinta-apua voidaan hakea 
9 artiklan 1 kohdasta, jonka mukaan paikallisviranomaiset ovat kansallisen 
talouspolitiikan rajoissa oikeutettuja riittäviin omiin taloudellisiin voima-
varoihin, joiden käytöstä ne voivat vapaasti määrätä toimivaltuuksiensa 
rajoissa. Euroopan neuvosto on määritellyt käsitteen ”omat taloudelliset 
voimavarat”, joihin lasketaan kuuluviksi ensinnäkin erilaiset julkisista palve-
luista maksettavat maksutulot kuten esimerkiksi vesimaksut; erilaiset verot, 
jotka liittyvät tiettyihin valtuutuksiin, kuten rakennuslupiin tai esimerkiksi 
yritysten maksamiin maksuihin. Raportissa todetaan selkeästi, että valtiolta 
saadut tulonsiirrot eivät ole kuntien omia tuloja.673

Euroopan neuvosto on niin ikään todennut, että maksuilla saattaa olla 
huomattava osuus paikallisviranomaisten tuloissa. Niiden vaikutusta pal-
velujen kysyntään ja saatavuuteen tulee selvittää. Näyttää kuitenkin siltä, 
että näissä tapauksissa kysymyksessä ovat lähinnä ei-lakisääteiset tehtävät, 
koska maksujen ollessa kyseessä paikallisviranomaisilla tulee olla oikeus 
päättää sekä maksujen tasosta että siitä, mitä palveluita ne järjestävät.674 
Käsitys vahvistuu edelleen maksujen suuruuden perusteita tarkasteltaessa: 
Maksujen ei tule ylittää palvelun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia eikä 

670 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, Art. 9 Paragraph 2.
671 CLRAE 1994: 14.
672 HE 235/1990 vp s. 5.
673 CLRAE 1998: 21.
674 Rec (2005)1, COE 2011: 134.
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paikallisviranomaisten tule tehdä voittoa julkisia palveluja järjestämällä675. 
Lakisääteisten tehtävien rahoitus ei voi missään olosuhteissa perustua asia-
kasmaksuihin, vaan ne tulisi edellä mainitun mukaisesti rahoittaa lähinnä 
valtionosuusjärjestelmän kautta. Tämän lisäksi julkisoikeudellisten maksujen 
perusteista säädetään lailla, eivätkä ne ole kuntien päätettävissä kuten kuntien 
yksityisoikeudelliset maksut, joita käytetään yleisen toimialan tehtävissä. 

Euroopan neuvosto on määritellyt rahoitusperiaatteen kohdalla sovel-
lettavat rahoitusmuodot, joita ovat verotusjärjestelmä ja valtionosuusjärjes-
telmä676. Nämä molemmat koskevat puolestaan valtion ja kuntien välistä 
taloussuhdetta. Euroopan neuvosto on vuonna 2005 antanut suosituksen, 
jonka mukaan kunnan verotusoikeuden, valtionosuuksien ja verontasaus-
järjestelmän tulee olla suhteutettu paikallisviranomaisten tarpeisiin niin, 
että ne voivat toimia niin tehokkaasti kuin mahdollista677. Suosituksessa 
todetaan valtionosuuksista, että valtionosuuksien tulisi olla pääosin yleisiä, 
ei-korvamerkittyjä ja niiden tulisi kattaa lakisääteisten tehtävien hoitami-
sesta aiheutuvat keskimääräiset kustannukset sekä paikallisviranomaisten 
rakenteellisista kustannusvajeista aiheutuvat kustannukset suhteessa niiden 
lakisääteisiin velvollisuuksiin678. On tultava siihen johtopäätökseen, että 
rahoitusperiaate koskee nimenomaan valtion ja kuntien välisiä suhteita. 
Maksutulot sen sijaan koskevat kunnan ja palvelun käyttäjän välistä suh-
detta, eikä rahoitusperiaate koske tätä suhdetta. 

Toisin kuin artiklan 1 kohdassa, rahoitusperiaatetta koskevassa 9.2 ar-
tiklassa ei ole mainintaa ”kansallisen talouspolitiikan rajoissa” vaan kyseessä 
on ehdoton sanamuoto ”paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen 
tulee olla riittävät”. Paikallisviranomaisilla on siten oikeus saada valtion 
taholta riittävä rahoitusosuus niille määrättyihin lakisääteisiin tehtäviin. 
Rahoitusperiaatteen toteutuminen ei siten voi olla riippuvaista kansal-
lisesta talouspolitiikasta, vaan kansallinen talouspolitiikka on suhteutet-
tava siten, että valtiolla on mahdollisuus turvata lakisääteisten tehtävien 
rahoitus. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä ajatus hyväksyttiin, ja TSS-
oikeuksien toteuttaminen kytkettiin vallitsevaan taloudelliseen tilantee-
seen. Perusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan useat 
perusoikeussäännökset ovat riippuvaisia käytettävissä olevista taloudellisista 
voimavaroista. Perusoikeusvaikutus näkyy eduskunnan päättäessä talousar-
vion sisällöstä ensi sijassa käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen 
kohdentamisessa. Esityksen mukaan kysymys perusoikeuksien toteuttamisen 
edellyttämistä taloudellisista voimavaroista ratkaistaan normaalisti kunkin 

675 Rec (2005)1, COE 2011: 139.
676 CLRAE 1998: 24.
677 Rec (2005)1, COE 2011: 120.
678 Rec (2005)1, COE 2011: 132.
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lainsäädäntöhankeen yhteydessä.679 Valtion tulee siten suhteuttaa talouten-
sa siten, että sillä on varaa hoitaa lakisääteinen rahoitusosuutensa kunnille 
säätämiinsä tehtäviin. Myöskään valtion talousongelmat eivät siten voi olla 
syynä valtion rahoitusosuuden leikkauspäätöksille. 

Rahoitusperiaatteen on ajateltu koskevan ennen kaikkea kunnan eri-
tyistoimialaa. Hallituksen perusoikeusuudistusta koskevassa esityksessä 
todetaan, että kunnille perusoikeusuudistuksesta mahdollisesti aiheutuvista 
uusista tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtäviä säädettäes-
sä on myös huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset 
suoriutua tehtävistään.680 Perustuslakivaliokunta vahvisti kyseisen rahoi-
tusperiaatteen681 ja on sittemmin useasti vedonnut siihen682. Myöhemmin 
perustuslakivaliokunta on todennut, että rahoitusperiaatteen voidaan katsoa 
sisältyvän kunnallista itsehallintoa määrittelevään perustuslain 121 §:ään683. 
Hallintovaliokunta on puolestaan todennut, että perustuslain 121 §:n kiin-
nittyy periaate, jonka mukaan kunnille tehtäviä säädettäessä on myös huo-
lehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtä-
vistään684. Hallintovaliokunta on todennut, että vaikka rahoitusperiaatteesta 
ei perustuslaissa ole nimenomaisia säännöksiä, rahoitusperiaate todetaan 
nykyisin laintasolla Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan 
2 kohdassa: ”paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla 
riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa 

679 HE 309/1993 vp s. 28, 35. Perusoikeussäännökset on otettava huomioon eduskunnan 
käyttäessä budjettivaltaa, minkä lisäksi perusoikeussäännöksillä on huomattava merkitys 
kohdennettaessa valtion varojen käyttöä. HE 309/1993 vp s. 28, 35

680 HE 309/1993 s. 26.
681 PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp s. 3: ”Nimenomaan kuntien perustuslaissa turvatusta 

itsehallinnosta käsin valiokunta yhtyy esityksen perusteluista ilmenevään ajatteluun. 
Kunnille perusoikeusuudistuksesta mahdollisesti aiheutuvista uusista tehtävistä ja 
velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtävistä säädettäessä on myös huolehdittava, että 
kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään. Valtio ei voi vapautua 
jonkin oikeuden toteuttamisvastuustaan pelkästään siirtämällä lailla tätä tarkoittavia 
tehtäviä kunnille. Perusoikeussäännökset eivät siten itsessään voi määrittää sitä, miten 
kustannustenjako valtion ja kuntien välillä toteutetaan.” Samoin HE 309/1993 vp s. 26. 

682 esim. PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp, PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp, PeVL 
20/2004 vp – HE 77/2004 vp, PeVL 50/2005 vp – HE 164/2005 vp, PeVL 
29/2009 vp – HE 174/2009 vp, PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp, PeVL 20/2013 
– HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp. Vuonna 2004 perustuslakivaliokunta on nostanut 
rahoitusperiaatteen otsikkotasolle lausunnossaan PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp 
s. 3. Esityksessä rahoitusperiaate oli nostettu yläotsikon Kunnallinen itsehallinto toi-
seksi alaotsikoksi, ensimmäinen alaotsikko oli ”Tehtävistä säätäminen lailla”. Heurun 
mukaan Suomen järjestelmässä on niin, että jos eduskunnan perustuslakivaliokunta 
ottaa perustuslain tulkintaan jonkin kannan, tätä kantaa on pidettävä oikeana tulkin-
tana. Jos perustuslakivaliokunta toistaa jonkin kantansa perustuslain tulkinnasta, kanta 
luonnollisesti vahvistuu. Heuru 2002a: 29.

683 PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp s. 5.
684 HaVL 28/2000 vp – HE 149/2000 vp s. 3. 
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ja muussa laissa”.685 Valtio on siten kansainvälisoikeudellisesti sitoutunut 
rahoitusperiaatteeseen. 

Heurun mukaan rahoitusperiaate on luettava perustuslain mukaiseen 
järjestelmäämme kuuluvaksi, ja kunnallishallinnon perustuslaillinen asema 
määräytyy osaltaan rahoitusperiaatteen mukaan686. Tuori puolestaan on to-
dennut, että valtionosuusjärjestelmän perustuslaillinen tausta on kuntien 
tehtäviä koskevassa rahoitusperiaatteessa687. Joulukuussa 2007 lakisääteis-
tetty peruspalveluohjelmamenettely (Kuntalaki 8 a §, 21.12.2007/1375, 
voimaan 1.1.2008) osaltaan vahvistaa rahoitusperiaatteen toteutumista. 
Peruspalveluohjelman tarkoituksena on muun muassa toteuttaa rahoitus-
periaatetta sekä arvioida toimenpiteitä kuntien velvoitteiden ja niiden ra-
hoituksen tasapainottamiseksi688. Mikäli uusista tehtävistä säätävä laki ei 
näitä edellytyksiä takaa esimerkiksi valtionosuussäännöksin, laki saattaa 
olla ristiriidassa perustuslain suojaaman kunnallisen itsehallinnon kanssa689.

Edellä sanotusta huolimatta tilanne ei kuitenkaan ole näin selvä ja rii-
daton. Myös perustuslakivaliokunta on todennut, että valiokunnan olemassa 
olevien kannanottojen perusteella rahoitusperiaatteen käsite ei ole yksise-
litteinen ja ongelmaton perustuslain näkökulmasta690. Suomen Kuntaliitto 
on antanut useita kannanottoja ja ilmaissut huolensa kuntien tehtävien 
riittämättömästä rahoituksesta samaan aikaan kun kuntien tehtäviä lisä-
tään. Esimerkiksi 2012 annetusta valtiovarainministeriön budjettiesityk-
sestä Kuntaliitto totesi seuraavaa: Valtiovarainministeriön budjettiesityksen 
mukaan suurimmat valtion menojen yksittäiset leikkaukset vaalikauden 
aikana kohdistetaan kuntien valtionosuuksiin. Kuntaliitto pitää tätä kes-
tämättömänä etenkin, kun samaan aikaan kuntien tehtäviä lisätään.691 On 
myös huomattava, että rahoitusperiaate terminä on toistaiseksi suhteellisen 
uusi. Esimerkiksi Kai Kaliman vuonna 1988 julkaisema ”Kunnan talous” 
ei tunne periaatetta. 

Myös käsitteen tasolla rahoitusperiaatetta on kutsuttu toisaalta rahoitus-
periaatteeksi, toisaalta kustannusvastaavuudenperiaatteeksi. Rahoitusperiaate 
(eng. principle of adequate financial resources, ruot. finansieringsprincipen) 
on käsite, joka on käännetty Suomeen peruskirjaa ratifioidessa. Erityisesti 
aiemmin samaa asiaa tarkoittavasta periaatteesta on käytetty termiä kustan-
nusvastaavuudenperiaate. Tällöin on kuitenkin vaarana, että käsite sekoitetaan 
varsinkin vertailussa Ruotsissa käytössä olevaan kustannusvastaavuudenpe-
riaatetta koskevaan självkostnadsprincipen – käsitteeseen, josta säädetään 

685 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3.
686 Heuru 2002a: 29.
687 Tuori 2012: 117 – 118.
688 Peruspalveluohjelma 2008 – 2011: 11.
689 Tuori 2011: 724.
690 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2009 vp s. 3.
691 Kuntaliitto 2012a.
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Ruotsin kunnallislain 8:3 c §:ssä. Ruotsin kustannusvastaavuuden periaate 
koskee kunnallisia maksuja koskevaa periaatetta, jonka mukaan kunta ja 
maakunta eivät saa periä suurempia maksuja kuin mikä vastaa palvelun tai 
etuuden kuluja kunnalle tai maakunnalle.692 Maidemme kustannusvastaa-
vuudenperiaatteet eivät siten tarkoita samaa asiaa. Ruotsissa rahoitusperiaat-
teesta on aina käytetty termiä finansieringsprincipen. Tässä tutkimuksessa 
käytetään termiä rahoitusperiaate osin myös viitatessa aiemmin, ja osin myös 
edelleen Suomessa käytössä olevaan kustannusvastaavuudenperiaatteeseen.

Rahoitusperiaatteen noudattaminen on ollut haasteellista ja se näyt-
tää yhä etenevässä määrin haasteellisemmalta. Hallitusohjelmaan on ni-
mittäin kirjattu lause, jonka mukaan kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja 
velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edistetään693. Tämä 
tarkoittaa toisin sanoen sitä, että valtionosuuksia tullaan vähentämään edel-
leen. Kuten edellä on todettu, tarkoituksena on nimenomaan ollut se, että 
valtionosuusjärjestelmä turvaa kuntien voimavarat lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseen694. Mainittua hallitusohjelman lausetta voidaan tulkita myös 
siten, että hallitus on irtaantumassa rahoitusperiaatteen noudattamisesta. 

Ruotsissa rahoitusperiaate on tunnustettu ja sovellettu ensimmäisen 
kerran parlamentin taholta valtiopäivillä samana vuonna kuin Suomessa, 
vuonna 1993695. Kunnallistaloudellisen komitean mukaan rahoitusperiaat-
teella on keskeinen merkitys vakaiden ja pitkäjänteisten suunnitteluedel-
lytysten aikaansaamisessa kuntasektorilla696. Ruotsissa rahoitusperiaate on 
kaksijakoinen. Ensiksikin kunnille ja maakunnille (landsting) ei saa mää-
rätä uusia tehtäviä ilman, että niille annetaan mahdollisuus rahoittaa nämä 
tehtävät muulla keinoin kuin korottamalla veroja. Toiseksi, jos valtio tekee 
sellaisen päätöksen, jonka vuoksi kunnallista toimintaa voidaan harjoittaa 
pienemmillä kustannuksilla, voi valtio vastaavasti laskea valtionapua.697 
Valtion tulee osoittaa rahoitus uusiin tehtäviin joko pienentämällä pakollis-
ten tai säädettyjen tehtävien vaatimustasoa tai korottamalla valtionapua698. 
Rahoitusperiaate koskee koko kuntasektoria (kunnat ja maakunnat) ja se 

692 Bohlin 2007: 104. KomL 8 kap. (3 c §): Kommuner och landsting får inte ta ut högre 
avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen 
eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).

693 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma (2011) s. 76.
694 HE 235/1990 vp s. 5.
695 Prop.1991/92:150, del II s. 24, SOU 1991:98 s. 101, SOU 1994:144 s. 113.
696 SOU 1991:98 s. 101.
697 Kommuner och landsting bör inte åläggas nya uppgifter utan att de samtidigt får möj-

lighet att finansiera dessa med annat än höjda skatter. Om statsmakterna fattar beslut 
som gör att den kommunala verksamheten kan bedrivas billigare bör statsmakterna på 
motsvarande sätt minska de statliga bidragen. Prop.1991/92:150, del II s. 24, 1991/92: 
FiU29 s. 13 – 14, SOU 1991: 98 s. 101, SOU 1994:144 s. 113, Prop. 2006/07: 100 s. 
221.

698 Prop. 1991/92: 150 del II s. 24, SOU 1994:144 s. 113.
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käsittää vain ne tehtävät, joilla on suora vaikutus kunnalliseen toimintaan.699 
Rahoitusperiaate ei koske kunnan vapaaehtoista toimialaa700. Jos tehtävien 
rahoitus arvioidaan ilmeisen virheellisesti, voidaan asia ottaa jälkikäteen 
uuteen arviointiin701. Rahoitusperiaatetta ei myöskään Ruotsissa ole kirjattu 
lainsäädäntöön702.

Vuonna 1994 rahoitusperiaatetta täsmennettiin ja sen todettiin sovel-
tuvan vain sellaisissa tilanteissa, joissa valtio tekee sitovia ja suoria päätöksiä, 
joilla on vaikutusta kunnille aiheutuviin kuluihin. Epäsuoria muutoksia 
kuntien verotuloihin ei oteta enää huomioon, eikä valtion viehearviointeja 
kuntien kuluista myöskään korjata jälkikäteen703, kuten aiemmin tuli teh-
dä704. Rahoitusperiaate ei myöskään sovellu päätöksiin, joilla on epäsuora 
vaikutus kuntiin, mutta joilla silti on taloudellisia vaikutuksia kuntasekto-
rille705. Kun rahoitusperiaate tulee sovellettavaksi, tarkoittaa se, että valtion 
ja kuntasektorin välillä tehdään taloudellisia järjestelyjä, eli yleistä valtion-
apua joko korotetaan tai lasketaan.706 Talousvaliokunta (Finansutskott) on 
todennut, että rahoitusperiaate on tärkeä perusta kuntasektorin taloudelle707. 

Pääasiallinen syy rahoitusperiaatteen käyttöön otolle oli se, että peri-
aate mahdollisti kuntasektorille vakaammat ja pitkäjänteisemmät suunnit-
teluedellytykset. Kunnallisten toimintojen sopeuttamistarpeen nykyisiin 
taloudellisiin resursseihin arvioitiin aiheuttavan suuremman tarpeen priori-
sointeihin kuin aikaisemmin. Tämä tarkoitti sitä, että myös valtiovallan on 
otettava vastuu suurimmista priorisoinneista siten, että valtion vaatimusten 
kuntien toimintaan tulee olla sopusoinnussa saatavissa oleviin resursseihin. 
Rahoitusperiaatteen katsotaan sisältävän sen, että parlamentti voi päättää 
reformeista, mutta samanaikaisesti sen tulee taata riittävät resurssit niiden 
käytännön toteutukseen.708

Kuten aiemmin on käynyt ilmi, Norjassa kunnallinen itsehallinto-
periaate nojaa kahteen kuntalain säännökseen, joiden katsotaan täyttävän 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan vaatimukset itsehallinto-
periaatteen kirjoittamisesta lainsäädäntöön709. Vaikka Norja on ratifioinut 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan, se ei ole suoraan sovellet-
tavaa oikeutta Norjassa, ja periaatteessa on täysin mahdollista tulla siihen 

699 SOU 1991: 98 s. 102, Warnling-Nerep 1995: 47.
700 Prop. 1993/94:150 bil 7 s. 33, Den kommunala finansieringsprincipen 2007: 1.
701 Prop. 1991/92:150 del II s. 25.
702 Prop. 1991/92:150, del II s. 24. 
703 Prop. 1993/94:150 bil 7 s.33, SOU 1994:144 s. 150, Prop. 2006/07: 100 s. 221, 

2002/03:FiU25 s. 9, 2002/03:FiU3 s. 19 – 20, 2003/04:FiU3 s. 23. 
704 Prop. 1991/92:150 del II s. 25.
705 Prop. 2006/07:100 s. 221.
706 SOU 2007:10 s. 117.
707 2004/05:FiU8. s. 25. 
708 SOU 2007:10 s. 118.
709 NOU 1990: 13 s. 336.
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tulokseen, että Norjan oikeusjärjestys ei täytä peruskirjan vaatimuksia710. 
Sekä peruskirjaan liittymisen yhteydessä että nykyisen kuntalain säätämisen 
yhteydessä kuitenkin päädyttiin siihen, että Norjan oikeusjärjestys on sopu-
soinnussa peruskirjan kanssa711. Rahoitusperiaatteesta ei ole käyty keskustelua 
Norjassa712. Kuntalain esitöissä käydään lyhyesti läpi peruskirjan vaatimus 
kuntien oikeudesta riittävään rahoitukseen, mutta asiaa ei mitenkään pei-
lata Norjassa vallitsevaan tilanteeseen. Esitöissä todetaan ainoastaan, että 
kunnilla on oikeus ottaa lainaa.713

Tanskassa rahoitusperiaatetta vastaavasta kokonaistasapainoperiaatteesta 
(totalbalanceprincip) säädettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1972. Periaate 
piti sisällään sen, että valtionosuuden määrä muuttui, mikäli tehtävä siirtyi 
toiselle viranomaiselle. Vuonna 1984 otettiin käyttöön DUT (Det Utvidgade 
Totalbalanceprincip), jonka mukaan valtion tulee kattaa myös ne taloudel-
liset muutokset, jotka kunnille aiheutuvat valtion säännöksistä. Vuonna 
1987 DUT-menettelyyn sisällytettiin se, että valtion ja ministeriöiden tulee 
kuulla Tanskan kuntaliittoa, mikäli asia koskee tasapainoperiaatetta. DUT 
toimii molempiin suuntiin; jos tehtävät lisääntyvät, lisääntyy valtionosuus, 
ja mikäli tehtävien määrä vähenee, pienenee myös valtionosuuden määrä.714 
DUT-periaate tarkoittaa sitä, että jos eduskunta (Folketinget) antaa kunnille 
uusia tehtäviä, niin samalla suoritetaan vastaava taloudellinen kompensaatio. 
Kompensaation tulee kattaa tehtävästä aiheutuneet kustannukset. Teknisesti 
se toteutetaan siten, että valtio korottaa valtionosuusmäärärahaa. Jos edus-
kunta päättää, ettei kuntien tarvitse huolehtia jostain tehtävästä tai että 
vaatimustasoa alennetaan, myös valtionosuusmäärärahaa vähennetään.715 
Tarkoitus on, että valtio säätäessään tehtäviä kunnille ottaa huomioon kun-
nallistalouteen kohdistuvat vaikutukset.716 

Budjettiyhteistyöhön kuuluu DUT-periaatteen lisäksi sellaisten tehtävi-
en kustannusseuranta, joissa on lainsäädännöllä määritelty, että niiden 
rahoitus taataan laissa. DUT-periaatteen tarkoituksena on rahoituksen 
varmistaminen kunnille valtion antaessa uusia kustannuksia vaativia 
tehtäviä ja ohjeita. Lähtökohtana on, että hallituksella ja eduskunnalla 
on menopoliittinen vastuu riippumatta siitä, annetaanko tehtävä valtion 
vai kuntien hoidettavaksi tai koskevatko muuttuneet säännöt valtion 
tai kuntien tehtäväratkaisuja. Katsotaan, että näin menetellen paran-

710 Høyland 2001: 206.
711 NOU 1990: 13 s. 336, Høyland 2001: 206.
712 Keskustelut Jan Fridthjof Bernt’n kanssa 4 – 6/2008.
713 NOU 1990: 13 s. 336.
714 SKL 2006: 6 – 7.
715 von Martens 2000: 127.
716 SKL 2006: 6 – 7.
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netaan mahdollisuuksia ohjata julkisia menoja kokonaisuudessaan sekä 
helpotetaan eri menoalueiden välistä priorisointia.717

Tanska allekirjoitti paikallisen itsehallinnon peruskirjan vuonna 1985 en-
simmäisten maiden mukana ja ratifioi sen vuonna 1988. DUT-menettelystä 
säädettiin siten lain tasolla jo ennen kuin peruskirjan sopimusta oli edes 
ratifioitu, vuonna 1972. Muut Pohjoismaat tulevat tältä osin jälkijunassa. 
Muissa maissa rahoitusperiaatetta ei ole mainittu kansallisessa lainsäädän-
nössä, lukuun ottamatta nimenomaan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
säännöstä, joka on voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa Pohjoismaissa. 
Toisaalta on ymmärrettävää, että valtion ja kuntasektorin taloussuhteista 
on säännelty hyvin yksityiskohtaisesti jo varhain, koska jo aiemmin on 
todettu, että valtio hyvin pitkälle säätelee kuntien taloutta ja sitä kautta 
myös itsehallintoa.

Mitä tehtäviä rahoitusperiaate sitten koskee? Hallituksen esitykses-
sä puhutaan perusoikeusuudistuksesta aiheutuvista uusista tehtävistä ja 
velvoitteista. Terveyspalvelut ovat olleet kuntien vastuulla jo ennen pe-
rusoikeusuudistusta, vaikkakin uudistuksen jälkeen kuntien velvoitteita 
terveydenhuollon alalla on sittemmin lisätty, esimerkiksi hoitotakuun ja 
hammashuollon muodoissa. Eivätkö kuntien vanhat tehtävät kuulu rahoi-
tusperiaatteen soveltamisen alaan? Entä kiireellinen sairaanhoito, joka on 
perusoikeusuudistuksen myötä saanut subjektiivisen oikeuden statuksen? 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa ei ole mainintaa siitä, tu-
leeko rahoitusperiaatteen soveltamisen alaan kuuluvien tehtävien olla uusia 
vai vanhoja718. Asian pohdinnassa on otettava huomioon se tosiasia, että 
perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä rahoitusperiaa-
tetta koskevaa osaa edelsi Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
vaatimuksia korostava osuus, jossa myös erikseen todettiin peruskirjan 9(2) 
artiklan rahoitusperiaatetta koskeva vaatimus719, eli paikallisviranomaisten 
taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, 
jotka niille on annettu perustuslaissa tai muussa laissa. Artiklan sanamuotoa 
tarkasteltaessa huomataan, että sanamuotona on ”on annettu”. Sanamuoto 
ei millään tavoin viittaa uusiin tehtäviin, päinvastoin. Tätä tulkintaa tukee 
myös hallintovaliokunta mietinnössään todetessaan, että rahoitusperiaate ei 
liity pelkästään uusia tehtäviä koskevaan sääntelyyn, vaan sillä voi olla vaiku-
tuksia arvioitaessa kuntien rahoituksen tilaa yleisemmin kunnallisen itsehallin-

717 von Martens 2000: 127.
718 Artikla 9(2). Paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät 

suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa tai muussa laissa.
719 HE 309/1993 vp s. 26. 
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non kannalta720. Edelleen hallintovaliokunta totesi, että lisäksi siihen voi liittyä 
tarve arvioida kuntien rahoituksen ja tehtävien suhdetta kuntakohtaisesti721.

Perustuslakivaliokunnan lausunto kuntarakenneuudistuksesta on mie-
lenkiintoinen myös rahoitusperiaatteen kannalta. Valiokunnan mukaan 
selvitysvelvollisuus ja siihen liittyvä yhdistymisselvityksen laatimisvelvolli-
suus on kunnille uusi tehtävä. Perustuslakivaliokunta toi esiin, että se on 
vakiintuneesti korostanut, että tehtävistä säädettäessä on myös huolehdittava 
kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan.722 Kyseessä 
on siis kuntien selvitysvelvollisuus kuntarakenteen osalta, ei perusoikeus-
uudistuksesta johtuva tehtävä, vaikkakin perusoikeuksien turvaaminen 
lain tavoitteissa mainitaankin. Kyseessä ei kuitenkaan ole kuntien hyvin-
vointitehtävä, koska sillä ei tuoteta palvelua kuntalaisille. Lausunnollaan 
perustuslakivaliokunta itse asiassa laajensi rahoitusperiaatteen soveltamisalaa 
– aivan kuten Euroopan neuvoston peruskirja rahoitusperiaatteen osalta on 
edellyttänyt. Edelleen perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että 41 §:n 1 
momentti ja 2 momentti muotoillaan tavalla, joka ei jätä ministeriölle har-
kintavaltaa avustuksen maksamisessa säännöksissä tarkoitettujen kriteerien 
täyttyessä (”Kunnalle maksetaan...”).723 Hallituksen esityksessä käytetään 
sanamuotoa ”kunnalle voidaan maksaa”724, esitetty muotoilu ei kuitenkaan 
kelvannut perustuslakivaliokunnalle, vaan se edellytti, että kunnille tosiasi-
allisesti maksetaan kustannukset rahoitusperiaatteen edellyttämällä tavalla. 
Hallintovaliokunta ehdottikin, että säännös muotoillaan tavalla, joka ei jätä 
ministeriölle harkintavaltaa avustuksen maksamisessa säännöksissä tarkoi-
tettujen kriteerien täyttyessä725.

Voidaankin todeta, että rahoitusperiaatteen ei voida katsoa koskevan 
vain kunnille säädettäviä uusia tehtäviä, eikä pelkästään tiettyä tehtäväkent-
tää. Ruotsissa on todettu, että rahoitusperiaate ei koske niiden tehtävien 
taloudellisia seuraamuksia, joita päätetään Euroopan Unionissa, mutta ehkä 
sen tulisi koskea myös niitä726. Euroopan neuvoston taholta on todettu, että 
valtioiden hallitukset eivät ole ymmärtäneet rahoitusperiaatteen sisältämää 
tehtäväkenttää oikein, ja mikä pahempaa, myöskään kuntien itsehallintoa 
puolustavat tahot eivät ole ymmärtäneet tätä oikein727. Näillä tahoilla vii-
tataan kansallisiin kuntien etujärjestöihin kuten Suomen Kuntaliittoon ja 
SKL:ään Ruotsissa.

720 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3. 
721 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3
722 PeVL 20/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 4.
723 PeVL 20/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 4.
724 HE 31/2013 vp s. 102.
725 HaVM 11/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 20.
726 Torngren 2004:48.
727 CLRAE 2000: 124.
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Peruskirja on voimassaolevaa oikeutta ja kyseinen periaate on meillä 
ankkuroitu kunnalliseen itsehallintoon kuuluvaksi. Tästä syystä tätä asiaa 
tulkittaessa tulkinta-apuna tulee käyttää alkuperäistä säännöstä ja sen sa-
namuotoa ja tarkoitusta. Tämän lisäksi on otettava huomioon se tosiasia, 
että Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja on kansainvälisen oi-
keuden mukainen sopimus, johon Suomi on sitoutunut ilman varaumia. 
Sopimus on siten voimassa Suomessa periaatteineen kaikkineen. Nämä 
tosiasiat huomioon ottaen on tultava siihen lopputulokseen, että periaatteen 
soveltamisessa tulee ottaa huomioon myös kuntien aikaisemmat tehtävät ja vel-
vollisuudet Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan vaatimalla tavalla. 
Myös perusoikeusmyönteisen tulkinnan kautta voidaan päätyä tähän lop-
putulokseen, koska rahoitusperiaatteen tarkoituksena on turvata erityisesti 
perusoikeuksien toteutumista.
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IV  
KUNNAN VASTUU 

TERVEYSPALVELUIDEN 
JÄRJESTÄMISESTÄ

Terveyspalvelut on lailla säädetty kuntien tehtäväksi, ja sosiaali- ja terveyspal-
veluiden menot muodostivat 54,8 prosenttia kuntien koko käyttötalouden 
kustannuksista vuonna 2011, joista terveyspalveluiden osuus oli 47,9 pro-
senttia728. Terveyspalvelut ovat siten kunnan taloudellisesti suurin yksittäinen 
tehtäväkenttä, ja sitä kautta rahoitusperiaatteen toteutuminen nimenomaan 
terveyspalveluissa on olennaisen tärkeää. Kunnille on säädetty suuri määrä 
erilaisia tehtäviä terveydenhuollon saralla vuosien saatossa. Vuoden 1995 
perusoikeusuudistuksen yhteydessä terveyspalvelut säädettiin jokaiselle kuu-
luviksi perusoikeuksiksi, jolloin kansalaisten oikeus saada terveyspalveluita 
vahvistui entisestään. Perusoikeuksista – ja terveyspalveluista – aiheutuu 
kunnille tiettyjä velvollisuuksia, joita tämän luvun tarkoituksena on osaltaan 
osoittaa. Nämä velvollisuudet konkretisoituvat taloudellisina kustannuksina, 
jotka kunnan tulee kattaa. Tässä suhteessa se, mikä on valtion rahoitusosuus 
näistä tehtävistä, on kuntien kannalta ratkaisevan tärkeä. Myös kunnallista 
itsehallintoa vahvistettiin perustuslain säätämisen yhteydessä vuonna 2000, 
jota on jo käsitelty edellisissä luvuissa. Perusoikeuksien toteuttamisvastuun ja 
kunnallisen itsehallinnon on katsottu olevan tietyssä suhteessa vastakkaisia, 
koska perusoikeudet tulee toteuttaa kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti. 

728 Tilastokeskus 2012: 1. Suurin osa sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista, 27,8 
prosenttia, kohdistui erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollon avo-, hammas- ja 
vuodeosastohoito muodostivat yhteensä 20,1 prosenttia sosiaali- ja terveystoimen me-
noista. Tilastokeskus 2012: 1, 4.
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1 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA 
KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYS

Terveydenhuoltoa koskeva kehitys on saanut alkunsa siihen aikaan, kun Suomi 
oli osa Ruotsin valtakuntaa. Ensimmäinen sairaala perustettiin Tukholmaan 
1700-luvun puolivälissä ja Turkuun ensimmäinen sairaala perustettiin vä-
hän sen jälkeen, vuonna 1761. Sairaalat olivat yleissairaaloita, joihin otettiin 
tartuntatautisia, sisätauteja potevia ja kirurgisia tapauksia. Suomen puolella 
sairaalatoiminnan uudelleenjärjestely tapahtui vuonna 1814, jolloin sairaa-
lat muutettiin valtion sairaaloiksi, kunnallisia sairaaloita alettiin perustaa 
1880-luvulta lähtien729. Ruotsissa ensimmäiset sairaaloita koskevat hyvin yleiset 
säännökset löytyvät vuoden 1817 kuninkaallisesta määräyksestä, joita sittem-
min tarkennettiin vuonna 1864730. Määräyksen tarkoituksena oli selventää 
sitä, miten sairaalan toiminta järjestään731. Ruotsissa vuoden 1864 sairaaloita 
koskevaa määräystä tarkennettiin myöhemmin vuonna 1901 kahdella eri 
lailla732. Sairaalan ylläpitäjänä oli uuden lain mukaan maakunta733. Norjassa 
ensimmäinen sairaalalaki säädettiin vasta vuonna 1969.734 Lailla maakunnille 
säädettiin vastuu pitää yllä sairaaloita erikoissairaanhoitoa varten.735 Se sisälsi 
pääsäännökset suunnittelusta, sekä sairaalan toiminnasta ja rahoituksesta, 
jotka määrittivät valtion ja maakuntien suhdetta.736 

Suomessa vuoden 1865 kunnallisasetuksessa kunnille säädettiin useita 
terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä tehtäviä. Kuntien tehtävänä oli tervey-
denhuolto, rokotus, kätilöiden asettaminen, mielisairaitten hoito ja näiden 
toimittaminen kunnan kustannuksella hoitolaitokseen sekä huolenpito 
sokeista ja kuuromykistä. Kunnan velvollisuuksia sairaanhoidon järjestä-
miseen korostettiin, mutta vain poikkeustilanteen aikana, siis kulku- tai 
kuppataudin aikana. Maassamme oli tuohon aikaan valtion kustantama 
piirilääkärijärjestelmä. Vuonna 1879 annettiin ensimmäinen terveyden-

729 Vauhkonen & Bäckman 1973: 11 – 14.
730 Kungörelsen (1864:77) angående förändrade instruktioner för direktioner, läkäre och 

sysslomän vid länens lasarett och kurhus. Sahlin 2006: 13.
731 Rönnberg 2007: 26.
732 Lasarettsstadgan (1901:83) eli sairaalalaki ja sjukstugestadgan (1901:84) eli sairastupala-

ki. Sairaalalaissa säädettiin sairaaloista, joissa oli yli 25 sairaspaikkaa sekä sairastupalaissa 
säädettiin alle 24 sairaspaikan sairastuvista. Sahlin 2006: 13, Rönnberg 2007: 26.

733 Rönnberg 2007: 27. Ruotsissa vuoden 1862 kunnallisreformissa oli perustettu kunnat 
ja maakunnat. Vuoden 1864 terveydenhuollon reformissa terveydenhuolto ei ollut vielä 
maakunnan vastuulla, vaikkakin 10 maakuntaa otti terveydenhuollon hoidettavakseen. 
Vuoden 1901 lainsäädännöllä tilannetta selkiytettiin, ja terveyden- ja sairaanhoito tulivat 
maakuntien järjestämisvastuulle. Rönnberg 2007: 26 – 27.

734 Kjønstad 2003: 344.
735 Kjønstad 2003: 344.
736 Kjønstad 2007: 80.
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huoltoasetus, jossa kunnallislautakunnalle annettiin useita valvonta- ja 
tarkastustehtäviä Vuonna 1899 kunnille luvattiin valtionavustusta mikäli 
ne perustavat kiertävän sairaanhoitajan viran ja samalla luotiin edellytykset 
tämän laitoksen perustamiselle.737

Valtion kustantamasta piirilääkärijärjestelmästä huolimatta nimenomaan 
1870-luvulla valitettiin lääkäreiden puutteesta738. Vuonna 1879 annettiin 
ensimmäinen terveydenhuoltoasetus, jossa kunnallislautakunnalle annettiin 
useita valvonta- ja tarkastustehtäviä739. Vuonna 1899 annettiin määräys kier-
tävän sairaanhoitajan viran perustaneille kunnille tulevasta valtionavusta, ja 
samalla luotiin edellytys tämän laitoksen perustamiselle.740 Norjassa säädettiin 
kätilöiden saannin varmistamiseksi kätilölaki741 vuonna 1898742. 

Norja oli Pohjoismaista ensimmäinen maa, jossa pyrittiin ehkäisemään 
tartuntatautien leviämistä lainsäädännön keinoin. Norjassa tartuntatautien 
torjumiseksi säädettiin tartuntatautilaki743 jo vuonna 1860. Tartuntatautilain 
tarkoituksena oli ehkäistä vakavia epidemioita ja kulkutauteja. Tämän lisäksi 
Norjassa säädettiin 1800-luvun puolivälissä erillinen lepralaki ja 1900-luvun 
alussa tuberkuloosilaki. Näiden tehtävien myötä julkinen terveydenhuolto 
sai monia uusia vastuualueita.744 Ruotsissa säädettiin tuberkuloosin vas-
tustamiseksi lait vasta vuonna 1915. Sitä ennen Ruotsissa ei lailla säädetty 
tartuntataudeista lainkaan. Tuberkuloosin hoitoa koskeva sääntelyn myötä 
tuberkuloosin hoidosta säädettiin kahdella eri lailla, lailla tuberkuloosisairaa-
loista745 ja sairastuvista746. Tuberkuloosisairaaloissa sairaspaikkoja oli oltava 
yli 40 ja -sairastuvissa alle 40. Näiden lisäksi säädettiin erikseen vuonna 
1919 epidemialaki747.748 Vuoden 1929 alusta voimaan astuivat uudet sää-
dökset, jolla korvattiin aiempaa sairaalaa, sairastupaa ja tuberkuloosisairautta 
koskevat säännökset749. Suomessa ensimmäinen tuberkuloosia koskeva laki 

737 Soikkanen 1966: 342 – 344, 350 – 351. Suomessa ensimmäisenä kunnallisena terveyden-
huollon tehtävänä olivat rokotus ja kätilöiden palkkaaminen. Kätilöopinnot oli aloitettu 
Tukholmassa 1700-luvun alussa, mutta vastaava oppilaitos perustettiin Turkuun vasta 
1816. Kätilöiden palkkaaminen yleistyi vasta vuonna 1859 annetun rokotusta koske-
van määräyksen jälkeen, jonka mukaan rokotus tuli kätilöiden tehtäväksi. Soikkanen 
1966: 102. 

738 Soikkanen 1966: 344.
739 Soikkanen 1966: 343.
740 Soikkanen 1966: 350 – 351
741 Jordmorloven av 1898.
742 Kjønstad 2007: 77.
743 Sunnhetsloven av 1860.
744 Kjønstad 2007: 76 – 77.
745 Tuberkulossjukhusstadgan (1915:613).
746 Tuberkulossjukstugestadgan (1915:614).
747 Epidemilagen (1919:443).
748 Sahlin 2006: 13.
749 Lagen (1928:302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus ja Stadgan 

(1928:303) angående larett, sjukstugor och tuberkulossjukvårdsanstalter. Sahlin 
2006: 13.
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tuli voimaan vasta 1948, vaikka ensimmäinen tuberkuloosiparantola oli 
perustettu jo vuonna 1903.750

Norjassa sairausvakuutuslaki751 säädettiin jo vuonna 1909. 
Sairausvakuutuslaki kattoi matalapalkkaisimmat työntekijät sekä heidän 
puolisonsa ja alle 15-vuotiaat lapset. Ennen lain voimaantuloa lääkäripalve-
luista ja sairaalapaikasta oli täytynyt maksaa itse. Lain ulkopuolelle jäi muu 
työväestö, ja heidän mahdollisuutensa saada hoitoa oli hyvin rajattu. Laki 
turvasi ilmaisen sairaanhoidon sen piirissä olevalle väestölle.752 Ruotsissa 
sairausvakuutuksesta säädettiin laissa sairaskassoista, joka tuli voimaan vuon-
na 1910.753 Suomessa lakisääteinen sairausvakuutuslaki tuli voimaan vasta 
1964754, eli paljon myöhemmin kuin Ruotsissa ja Norjassa. 

Sairausvakuutuslain säätämisen jälkeen vuonna 1909, Norjassa säädet-
tiin laki julkisista lääkäreistä755 vuonna 1912. Laki turvasi lääkäripalvelujen 
saannin koko maassa, ja se yhdessä sairausvakuutuslain kanssa turvasi lääkä-
ripalvelujen saannin. Tätä oikeutta rajoitettiin vuonna 1922, kun maksujen 
täyden korvauksen periaate kumottiin ja potilaiden tuli maksaa merkittäviä 
omavastuita.756 Lääkärilakia uudistettiin vuonna 1927 ja sen jälkeen ter-
veydenhuollon alalle syntyi myös muiden ammattikuntien erityislakeja.757

Suomessa kunnille alettiin asettaa uusia velvoitteita terveydenhuollon 
alalla 1930-luvun lopulla. Vuonna 1936 annettiin rokotuslaki. Siinä kun-
nalliset viranomaiset velvoitettiin huolehtimaan rokotuksesta asianomais-
ten valtion viranomaisten valvonnan alaisena. Vuonna 1937 annettiin uusi 
kätilölaki. Siinä jonkin verran helpotettiin kuntien velvollisuutta asettaa 
kätilöitä.758 Kuntien velvoitteita sairaanhoidon alalla lisättiin vuonna 1939 
yleisestä lääkärinhoidosta annetulla lailla. Sen mukaan jokaisen kunnan joko 
yksin tai yhdessä toisten kanssa oli perustettava kunnanlääkärin virka.759

Pohjoismaissa tapahtui monia uudistuksia terveydenhuollon alalla 
1940-luvulla ja 1950-luvun lopulle saakka. Ruotsin uudet vuoden 1940 sai-
raaloita koskevat säädökset760 tulivat voimaan vuoden 1942 alusta761. Vuoden 

750 Vauhkonen & Bäckman1973: 26.
751 Sykeforsikringsloven av 1909.
752 Kjønstad 2007: 78.
753 Algotsson 1993: 294.
754 Sairausvakuutuslaki (364/1963).
755 Loven om offentlige leger av 1912.
756 Kjønstad 2007: 78.
757 Kjønstad 2007: 79 – 80. Näitä olivat esimerkiksi sairaanhoitajia koskeva laki vuonna 

1960 ja psykologeja koskeva laki vuonna 1973. Kjønstad 2007: 80.
758 Soikkanen 1966: 542. Aiemminhan rokotuksesta ja kätilöiden palkkaamisesta oli sää-

detty vuoden 1865 kunnallisasetuksessa ja sitä ennen kuninkaallisissa kuulutuksissa. 
Soikkanen 1966: 343.

759 Soikkanen 1966: 542. Vrt. Norjassa vuonna 1909 ja Ruotsissa vuonna 1910.
760 Lagen (1940:1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus ja Sjukhus-

stadgan (1940:1045).
761 Sahlin 2006: 14.
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1959 terveydenhuollon reformissa kaikki kuntien ja maakuntien vastuulla oleva 
terveydenhuolto koottiin samoihin säädöksiin762, riippumatta siitä oliko kysees-
sä fyysisen- vai mielenterveyden hoitaminen. Lait tulivat voimaan vuoden 1960 
alusta.763 Ruotsissa seuraava vuoden 1962 reformi koski avoterveydenhuoltoa 
sekä virkalääkäreiden asemaa. Sairaaloita koskeviin säädöksiin764 uudistettiin 
säännökset, joilla vastuu virkalääkäreistä siirrettiin valtiolta ja kaupungeilta 
maakunnille sekä säännökset avoterveydenhuollosta sairaalan ulkopuolella. 
Nämä säännökset tulivat voimaan vuoden 1963 alusta.765 

Myös Suomessa tapahtui 1940- ja 1950-luvun lopulla monia uudis-
tuksia terveyden- ja sairaanhoidon alalla. Suomessa yleisen sairaanhoidon 
alalla valtion ja kuntien suhde säänneltiin ensimmäisen kerran vuoden 
1943 keskussairaalalaissa (7.5.1943/413). Lain mukaan kuntien oli otettava 
osaa sellaisten yleistä sairaanhoitoa varten perustettujen keskussairaaloiden 
ylläpitoon, hallintoon ja käyttöön, jossa oli vähintään kolme lääketieteen 
erikoisalaa.766 Edelleen vuonna 1944 annettiin kolme lakia, joiden merki-
tys nimenomaan maaseudun terveydenhuollon alalla oli perustavaa laatua. 
Nämä olivat lait kunnallisista terveyssisarista, kunnankätilöistä ja kunnal-
lisista äitiys- ja lastenneuvoloista. Kahdessa näistä laeista määrättiin kun-
nalle uusia pakollisia velvoitteita ja yhdessä, kätilölaissa uudistettiin entiset 
velvoitteet.767 Vuonna 1952 annettiin laki kansakoulujen lääkärintoimesta, 
joka velvoitti kunnan ottamaan erityisen koululääkärin768. Vuonna 1952 
annettiin uusi mielisairaslaki ja vuonna 1957 vuoden alusta tuli voimaan 
uusi sairaalalaki. Samassa yhteydessä järjestettiin lailla myös yliopistollisten 
sairaaloiden asema.769 Sairaalalaissa toteutettiin uusi hallintomuoto, lakisää-
teinen kuntainliitto770. Sairaalalaki korvattiin vuodesta 1967 alkaen lailla 
kunnallisista yleissairaaloista (561/65). Laissa keskussairaalapiirit korvattiin 
sairaanhoitopiireillä, jotka ylläpitävät keskussairaalaa.771 

762 Sjukhuslagen (1959:112) ja Sjukhusstadgan (1959: 494).
763 Sahlin 2006: 14.
764 Sukvårdslagen (1962:242) ja Sjukvårdsstadgan (1962: 70).
765 Sahlin 2006: 14 – 15.
766 Holopainen 1969: 185.
767 Soikkanen 1966: 769.
768 Soikkanen 1966: 769.
769 Vauhkonen & Bäckman 1973: 16.
770 Soikkanen 1966: 764. Lain mukaan maa jakaantui keskussairaalapiireihin, joihin kuu-

luivat valtioneuvoston määräämät kunnat. Keskussairaalapiirejä oli 20, minkä lisäksi 
Ahvenanmaa muodosti oman piirinsä. Jokaisessa piirissä tuli olla keskussairaala, jonka 
omisti siihen kuuluvien kuntien muodostama kuntainliitto. Vuonna 1962 sairaalala-
kia muutettiin siten, että sen nojalla valtioneuvosto sai valtuudet siirtää vuonna 1965 
kuusi valtionsairaalaa asianomaisten keskussairaalapiirien kuntainliitoille. Näin koko 
yleissairaalalaitos siirtyi käytännöllisesti katsoen kuntien hoidettavaksi. Tämä lisäsi kun-
nallishallinnon merkitystä, sillä kuntien sairaalahallinto laajeni tältä osin ratkaisevasti. 
Soikkanen 1966: 764.

771 Vauhkonen & Bäckman 1973: 16.
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Suomi on ensimmäinen Pohjoismaa, jossa säädettiin perusterveyden-
huoltoa koskeva lainsäädäntö. Kansanterveyslaki tuli voimaan huhtikuussa 
1972, ja siinä säädetään kunnan kansanterveystyöstä eli perusterveydenhoi-
dosta. Kansanterveyslaki toi huomattavan muutoksen paikallissairaaloiden 
osalle, kun paikallissairaalat muuttuivat hallinnollisesti kunnan terveys-
keskuksen vuodeosastoiksi, eivätkä ne enää kuulu sairaalajärjestelmään, 
vaan ovat osa avohoitojärjestelmää.772 Vuoden 1991 alusta voimaantullut 
erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) kumosi muun muassa vuonna 1967 
voimaantulleen lain kunnallisista yleissairaaloista ja lain yliopistollisista 
keskussairaaloista. Lailla perustettiin sairaanhoitopiirien kuntainliitot773. 
Laki potilaan oikeuksista eli potilaslaki (785/1992) tuli Suomessa voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 1993 (17 §). Laissa säädetään muun muassa potilaan 
oikeuksista saada terveyden- ja sairaanhoitoa, hoidon laadusta sekä hoidon 
toteuttamistavasta774. Hoitotakuu eli oikeus saada hoitoa tiettyjen määräai-
kojen sisällä, tuli Suomessa voimaan vasta maaliskuun alusta vuonna 2005.775 
Osa kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolakien säännöksistä on koottu 
1.5.2011 voimaan astuneeseen terveydenhuoltolakiin (30.12.2010/1326). 
Mainitut lait ovat kuitenkin muilta osin edelleen voimassa. Vuonna 2007 
voimaantulleessa kunta- ja palvelurakenneuudistuslaissa on terveyspalvelui-
den järjestämistä koskevia säännöksiä, mutta ei terveydenhuollon sisältöön 
liittyvää sääntelyä. Lain voimassaolo on päättynyt, mutta laissa säädetyt 
palvelujen järjestämistä koskevat yhteistoimintavelvoitteet ovat edelleen 
voimassa vuoden 2014 loppuun saakka (15 §).

Terveydenhuollon palvelut on Suomessa lailla säädetty kuntien tai 
yhteistoiminta-alueiden järjestämisvastuulle. Perusterveydenhuollon palvelut 
kunnat järjestävät joko itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa, mi-
käli kunnan väestöpohja alittaa vaaditun vähintään noin 20 000 asukasta.776 
Erikoissairaanhoitoa varten Suomi on jaettu sairaanhoitopiireihin, ja sairaan-
hoitopiirin alue muodostuu sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvista 
kunnista777. Terveyspalveluista säädetään kansanterveyslaissa (66/1972, KTL) 
ja erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989, ESHL) sekä terveydenhuoltolaissa 
(30.12.2010/1326). Kansanterveyslaki on perusterveydenhuoltoa koskeva 
peruslaki ja vastaavasti erikoissairaanhoitolaki on erikoissairaanhoitoa kos-
keva peruslaki. Terveydenhuollon palveluja ja potilaan asemaa on säännelty 
myös erityislaeilla, kuten mielenterveyslailla (1116/90), tartuntatautilailla 

772 Vauhkonen & Bäckman 1973: 16 – 17.
773 Ks. tarkemmin laki erikoissairaanhoitolain voimaanpanosta (1063/1989) 2 luku.
774 Ks. esim. 3 ja 4 §:t.
775 Hoitotakuuta koskevat säännökset sisällytetty 1.5.2011 voimaan tulleeseen terveyden-

huoltolain (1326/2010) 51 ja 52 §:ään.
776 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 5.3 §. Termiä vähintään noin 

voidaan kritisoida epämääräiseksi.
777 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) 6.1 §, ESHL 7 §.



 147

IV Kunnan vastuu terveyspalveluiden järjestämisestä

 147

(583/86) sekä lailla potilaan asemasta ja oikeuksista eli potilaslailla (785/92). 
Erityislainsäädännöllä on pyritty takaamaan potilaiden itsemääräämisoikeus 
sekä rajoittamaan ja sääntelemään entistä täsmällisemmin tahdosta riippu-
mattomia toimenpiteitä.778

Ruotsissa nykyään voimassa oleva terveyden- ja sairaanhoitolaki779 
säädettiin vuonna 1982. Laissa säädetään sekä perusterveydenhuollosta että 
erikoissairaanhoidosta. Toiveena oli osaltaan lähentää säädöksin ennaltaeh-
käisevää terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa, ja osaltaan voimakkaasti vähentää 
valtion kuntia ja maakuntia koskevaa yksityiskohtaista ohjausta. Laki astui 
voimaan vuoden 1983 alusta.780 Lain mukaan terveyden- ja sairaanhoito 
on maakuntien (landsting) vastuulla781. Myös kunnille on annettu joitain 
tehtäviä terveyspalveluiden osalta, muun muassa kotisairaanhoito vanhuk-
sille782. Kuntien tehtävät on kuitenkin hyvin rajattuja, eikä niiden vastuulla 
ole sellaista terveydenhuoltoa, jota varten tarvitaan lääkärin antamaa hoitoa. 
Lääkärin antama hoito on maakuntien vastuulla. Kuntien vastuulla oleva 
hoito on siten terveyden- ja sairaanhoitajien antamaa hoitoa.783 Päävastuu 
terveyden- ja sairaanhoidon palveluista on vahvasti maakunnilla. 

Norjassa nykyään voimassa oleva kuntien terveyspalvelulaki784 säädettiin 
vuonna 1982. Laissa säädettiin ensimmäisen kerran yleislääkäripalveluista ja 
muusta perusterveydenhuollosta. Laki sisälsi, kuten vuoden 1969 sairaala-
laki, pääasialliset säännökset kahden julkisen orgaanin – valtion ja kunnan 
– välisen suhteen määrittelylle.785 Erikoissairaanhoitolaki786 on erikoissai-
raanhoitoa koskeva lainsäädäntö. Näiden lisäksi erityislaeilla säädetään muun 
muassa potilaan oikeuksista787, hammashoidosta788, tartuntataudeista789 ja 
psyykkisestä sairaanhoidosta790. 

778 Tuori 2004: 97.
779 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL.
780 Sahlin 2006: 16.
781 HSL 3 §.
782 HSL 18 §.
783 Sahlin 2006: 227.
784 Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene ( kommunehelsetje-

nesteloven).
785 Kjønstad 2007: 86. 1980-luvulta lähtien terveydenhuoltoa koskeva erityislain säädäntö 

on säädetty esimerkiksi hammashuoltolailla 1983, lailla valtion johdosta/määräysvallasta 
(tilsyn) terveyspalveluista 1984. Kjønstad 2007: 87 – 89.

786 Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).
787 Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettighetr (pasientrettighetsloven). Kuntien terveyspal-

velulaissa on säädökset potilaan oikeuksista kunnallisessa terveydenhuollossa. Potilaslaki 
sisältää potilaan oikeuksia koskevat säännökset erikoissairaanhoidossa. Kjønstad 2007: 
156 – 157, 174. Lain tarkoituksena on 1 §:n mukaan varmistaa kansalaisille yhdenver-
taiset mahdollisuudet saada hyvälaatuista terveydenhoitoa.

788 Lov 3. juni 1983 nr. 54 om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven).
789 Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).
790 Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og genomføring av psykisk helsevern (psykisk 

helsevernloven).
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2 PERUSOIKEUKSIEN KEHITTYMINEN 

Perusoikeuksien historian taustalla on Englannin Magna Carta vuodelta 
1215, jossa turvattiin lähinnä aatelistoa hallitsijan mielivaltaa vastaan. Vasta 
1600-luvulla Englannissa alettiin laatia kaikkien alamaisten oikeusasemaa 
perusoikeusasiakirjoihin, jotka olivat tavallisia parlamenttilakeja, ja vasta 
1700-luvulla alettiin laatia hierarkkisesti ylemmän asteisia valtiosääntö-
jä. Ensimmäinen varsinainen perustuslakitasoinen perusoikeussäännöstö 
kirjoitettiin pohjoisamerikkalaisen Virginian siirtokunnan Bill of Rights 
– julistukseen vuonna 1776. Tämä julistus oli esikuvana Ranskassa hyväk-
sytylle ihmisten ja kansalaisen oikeuksien julistukselle vuonna 1791, joka 
suuntautui valtiota vastaan.791 Hiukan myöhemmin perusoikeussäännökset 
kirjattiin myös Yhdysvaltain ja Ranskan perustuslakeihin792. 

Suomen perusoikeusjärjestelmän alkuvaiheet sijoittuvat Ruotsi-
Suomen aikaan. Ruotsin maakuntalakeihin 1200-luvun lopulla syntyneestä 
Upplannin laista lähtien on ollut erityinen kuninkaan kaari, jossa kunin-
gas velvoitettiin suojelemaan eräitä alamaistensa perustavaa laatua olevia 
oikeuksia. Niistä käytettyjen sanontojen on voitu osoittaa maanlakien ja 
myöhemmin eräiden perustuslakisäännösten välityksellä periytyneen aina 
nykyisiin perustuslakeihin asti.793

Kaikkien Skandinavian maiden perustuslakeihin sisältyy perusoi-
keussäännöstöjä, joskin ne ovat historiallisista syistä varsin erilaiset794. 
Nykyaikainen perusoikeussäännöstö on Pohjoismaista Suomen lisäksi vain 
Ruotsissa, missä 1970-luvun kuluessa toteutetussa hallitusmuodon (rege-
ringsformen) kokonaisuudistuksessa perustuslakiin tuli 20 pykälää käsittävä 
toinen luku perustavanlaatuisista vapauksista ja oikeuksista (grundläggande 
fri- och rättigheter)795. Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ei 
ole turvattu erillisin perusoikeussäännöksin vaan hallitusmuodon 1 luvun 2 
§:n lähinnä ohjelmallisella säännöksellä. Sen mukaan yksilön henkilökoh-

791 Kastari 1977: 335. Jyränki 1968: 977.
792 Kastari 1977: 334 – 335.
793 Kastari 1977: 344.
794 HE 309/1993 vp s. 9.
795 HE 309/1993 vp s. 9. Ruotsissa on valmistunut perusoikeusjärjestelmän osittaisuudistus 

asiasta valmistuneen komiteanmietinnön (SOU 1993:40) pohjalta. Uudistus on kuiten-
kin alaltaan huomattavan suppea verrattaessa sitä suomalaiseen perusoikeusuudistuksen 
valmisteluun. Mainitussa komiteanmietinnössä ehdotetaan lähinnä omaisuudensuojan 
vahvistamista rajoitus- ja korvaussäännöksiä täsmentämällä, ammatin- ja elinkeinon-
harjoittamisen vapautta koskevan säännöksen lisäämistä perustuslakiin sekä säännöstä 
oikeudesta maksuttomaan perusopetukseen. Lisäksi komitea ehdottaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen saattamista lailla osaksi valtion sisäistä oikeusjärjestystä. HE 
309/1993 vp s. 10. Myöskään laki hallitusmuodon muuttamisesta (SFS 2010:1408) 
ei sisällä säännöksiä TSS-oikeuksista, muutoin kuin säännöksen koulutuksen ja tutki-
muksen vapaudesta (18 §).
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tainen, taloudellinen ja sivistyksellinen hyvinvointi on julkisen toiminnan 
perustavanlaatuinen päämäärä. Julkisen vallan on erityisesti turvattava oi-
keus työhön, asuntoon ja koulutukseen, samoin kuin edistettävä sosiaalista 
huolenpitoa ja turvallisuutta sekä hyvät edellytykset terveydelle.796

Norjassa on eräs maailman vanhimmista edelleen voimassa olevista 
perustuslaeista, joka on peräisin vuodelta 1814. Sen perusoikeussäännöstö 
on ymmärrettävästi niukka ja epäsystemaattinen797. Norjan perustuslaissa 
ei ole säännöksiä sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuksista. Oikeus terve-
ydenhuoltoon rakennetaan kansallisen lainsäädännön sekä kansainvälisten 
ihmisoikeussopimusten pohjalle. Kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla 
on suuri painoarvo Norjassa, koska oikeudet rakentuvat niiden varaan. 
Ihmisoikeuksia on vahvistettu Norjassa lisäämällä vuonna 1994 perus-
tuslakiin uusi 110 c artikla798. Artiklan mukaan valtion viranomaisten on 
kunnioitettava ja turvattava ihmisoikeuksien toteutuminen. Vuonna 1999 
Norjassa tuli voimaan ihmisoikeuslaki (menneskerettsloven engl. Human 
Rights Act), jolla tärkeimmät kansainväliset ihmisoikeussopimukset otet-
tiin osaksi Norjan lainsäädäntöä. Näistä sopimuksista oikeutta terveyteen 
turvataan Yhdistyneiden Kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyk-
sellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa eli YK:n TSS-
sopimuksessa sekä Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksessa 24 artiklassa.799 Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ovat 
voimassa kaikissa Pohjoismaissa., mutta Norjassa sopimuksilla on korostettu 
asema perustuslain sääntelyn puuttumisen vuoksi800.

TSS-sopimuksen 12 artiklassa on määräyksiä oikeudesta terveyteen ja 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan 12 artiklassa on määräyksiä terveyden 
suojelusta.801 Potilaan oikeudella saada terveyden- ja sairaanhoitopal-
veluja on taustansa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa802. YK:n 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan yleissopi-

796 Nord 2001: 44, ks. myös HE 309/1993 vp s. 9 – 10. SFS 2010:1408, 1:2.2: verka... för 
goda förutsättningar för hälsa.

797 Perustuslainsuoja on lähinnä uskonnonvapaudella (2 § vuodelta 1964), painovapaudella 
(100 §), äänioikeudella (50 §), henkilökohtaisella vapaudella (99 §), rikosoikeudellisella 
legaliteettivaatimuksella (96 ja 99 §), kidutuksen kiellolla (96 §), taannehtivan lainsää-
dännön kiellolla (97 §), kotirauhalla (102 §), omistusoikeudella (105 §) ja oikeudella 
työhön (110 § vuodelta 1980). Vuonna 1988 perustuslakiin lisättiin kansalaisoikeuksia 
ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 27 artiklan esikuvaa 
seuraileva säännös saamelaisten oikeuksista (110 a §). HE 309/1993 vp s. 10.

798 Møse 2002: 171, Kjønstad 2007: 56.
799 Molven 2006a: 66, Molven 2006b: 59, Kjønstad 2007: 57.
800 Ruotsissa on katsottu, että kansainväliset ihmisoikeussopimukset rajoittavat tulevaa 

toimintaa. Niin kauan kuin Ruotsi on sitoutunut ihmisoikeussopimusten määräyksiin, 
ei lainsäädäntö saa olla ristiriidassa sopimusten määräysten kanssa. Danelius 1989: 71.

801 Tuori 1999a: 625, Molven 2006a: 66, Molven 2006b: 59, Kjønstad 2007: 56. 
802 Lohiniva-Kerkelä 2007: 93.
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muksen (TSS-sopimus) 12 artikla turvaa oikeutta terveyteen. Artiklan 
mukaan tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle 
oikeuden nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja 
mielenterveydestä803. Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksessa 
oikeutta terveyteen turvaa 24 artikla. Artiklan mukaan sopimusvaltiot 
tunnustavat, että lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta ter-
veydentilasta sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuis-
ta palveluista. Sopimusvaltiot pyrkivät varmistamaan, ettei yksikään lapsi 
joudu luopumaan oikeudestaan nauttia tällaisista terveyspalveluista.804 

Euroopan ihmisoikeussopimus (EIS) sen sijaan suojaa pääasiassa 
klassisia vapausoikeuksia eli niin sanottuja ensimmäisen sukupolven 
ihmisoikeuksia YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koske-
van yleissopimuksen (KP-sopimus) tavoin, kun puolestaan Euroopan 
sosiaalinen peruskirja vuodelta 1961 suojaa taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä ihmisoikeuksia. Suomi ratifioi peruskirjan vuonna 1991. 
Peruskirja on uudistettu vuonna 1999, ja se tuli Suomessa voimaan 
vuonna 2002. Uudistettu peruskirja suojaa myös terveyttä, sosiaaliturvaa 
ja sosiaalista suojelua805.806

803 Oikeutta terveyteen konkretisoidaan seuraavilla toimenpiteillä, joihin jäsenvaltioiden 
tulee sitoutua: Tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden tulee ryhtyä tämän oikeuden 
täydellisen toteuttamisen saavuttamiseksi toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä: a) 
kuolleena syntyvien lasten määrän ja lapsikuolleisuuden vähenemisen aikaansaamiseksi 
sekä lasten terveen kehityksen parantamiseksi; b) kaiken ympäristö- ja teollisuushygieni-
an piiriin kuuluvan parantamiseksi; c) kulku- ja tarttuvien tautien sekä ammattitautien 
ja muiden tautien estämiseksi, hoitamiseksi ja valvomiseksi; d) sellaisten olosuhteiden 
luomiseksi, jotka ovat omiaan turvaamaan jokaiselle lääkärin ja sairaaloiden palvelukset 
sairaustapauksissa.

804 Sopimusvaltiot pyrkivät tämän oikeuden täysimääräiseen toteuttamiseen ja ryhtyvät 
asianmukaisiin toimiin erityisesti: a) vähentääkseen imeväis- ja lapsikuolleisuutta; b) 
varmistaakseen, että kaikki lapset saavat välttämättömän lääkärin- ja terveydenhoidon, 
jossa painottuu perusterveydenhoidon kehittäminen, c) taistellakseen tauteja ja aliravit-
semusta vastaan myös perusterveydenhuollon tasolla, muun muassa käyttämällä helposti 
saatavilla olevaa teknologiaa ja huolehtimalla riittävän ravintopitoisen ruoan ja puhtaan 
juomaveden saatavuudesta ottaen huomioon ympäristön pilaantumisen vaarat ja riskit; 
d) taatakseen asianmukaisen terveydenhoidon odottaville ja synnyttäneille äideille; e) 
varmistaakseen, että yhteiskunnan kaikki kerrokset, erityisesti vanhemmat ja lapset, 
saavat tietoa ja opetusta ja että heitä tuetaan käyttämään saamiaan perustietoja lapsen 
terveydestä ja ravinnosta, rintaruokinnan eduista, ympäristöhygieniasta ja onnettomuuk-
sien ehkäisystä; f ) kehittääkseen ehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempainohjausta 
sekä perhekasvatusta ja -palveluja. 3. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tehokkaisiin ja 
tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingollisia perinteisiä 
tapoja. 4. Sopimusvaltiot sitoutuvat edistämään ja kannustamaan kansainvälistä yh-
teistyötä toteuttaakseen asteittain tässä artiklassa tunnustetun oikeuden toteuttamisen 
kokonaisuudessaan. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota kehitysmaiden tarpeisiin. 

805 Artiklat 3, 11, 12, 14, 23, 30. Euroopan sosiaalinen peruskirja on eurooppalainen 
vastine YK:n TSS-sopimukselle. Pellonpää, Gullans, Pölönen & Tapanila 2012: 31.

806 Pellonpää, Gullans, Pölönen & Tapanila 2012: 28, 31 – 35.
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Perusoikeuksista on säädetty ensimmäisen kerran Suomessa vuoden 1919 
hallitusmuodossa807. Ennen Hallitusmuodon säätämistä vuonna 1919 perus-
oikeudet eivät kuuluneet perustuslain säätelyyn piiriin. Hallitusmuoto turvasi 
useimmat perinteiset vapausoikeudet, kuten henkilökohtaisen vapauden, 
liikkumisvapauden, omaisuuden suojan, uskonnonvapauden, sananvapau-
den, kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden sekä yhdenvertaisuu-
den lain edessä808. Hallitusmuodon säätämisen aikoihin perusoikeuksiin ei 
sisältynyt säännöksiä TSS-oikeuksista809. Hallitusmuodon voimassa ollessa 
perusoikeudet koskivat kansalaisia810. 

Perusoikeudet ovat erityisen pysyvyyden omaavia julkisoikeudellisia 
normeja, joiden kautta valtio itseään erässä suhteissa rajoittaen luo valtan-
sa alaiselle yksilölle valtion asioihin puuttumisvallan ulkopuolelle jäävän 
vapauspiirin. Suomen oikeusjärjestyksessä perusoikeuksien erityinen pysy-
vyys tarkoittaa lähinnä sitä korotettua muodollista lainvoimaa, mikä niille 
kuuluu perustuslain osina.811 Aineellisesti perusoikeudet voidaan määritellä 
yksilöille perustuslaissa taatuiksi perusarvoiksi, joiden on määrä vaikuttaa 
yksilön hyväksi julkisen toiminnan eri lohkoilla ja sitä kautta säteillä koko 
yhteiskuntaan, myös yksityisten ihmisten oloihin. Muodollisesti kyseessä on 
perustuslaissa säädetty yksilölle kuuluva oikeus.812 Hallintoviranomaisten 
ja tuomioistuinten on otettava perusoikeudet asianmukaisesti huomioon 
niiden soveltaessa ja tulkitessa lakeja813.

Perusoikeuksien muodollisella lainvoimaisuudella on tarkoitettu il-
maista se ajatus, että rajoittava kajoaminen näihin oikeuksiin voi tapahtua 
vain määrätynasteista lainsäädäntömenettelyä käyttäen. Pääsääntönä on, 
että kansalaisen perusoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan säätämällä asi-
asta perustuslainsäädäntömenettelyä käyttäen voimaan saatetulla lailla.814 
Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan perusoikeussäännökset osoittavat 
julkisen vallan valtiosääntöisiä tehtäviä ja rajoittavat julkisen vallan käyttöä 
yksilön oikeuksien hyväksi. Samalla ne luovat puitteita lainsäätäjän ja mui-
den julkisen vallan käyttäjien toiminnalle.815 

Perusoikeudet säilyivät melkein muuttumattomana yli 70 vuotta, ja 
ne alettiin katsoa vanhentuneiksi verrattuna ennen kaikkea kansainvälisiin 

807 Hallitusmuoto syntyi valtiollisen itsenäistymisen ja siihen liittyneen yhteiskunnallisen 
kuohunnan jälkeisessä tilanteessa. HE 309/1993 vp s. 5.

808 HE 309/1993 vp s. 5.
809 Hallintoalamaisen velvollisuuksiin kuului kuitenkin oppivelvollisuus. Oppivelvollisuu-

desta säädettiin laissa oppivelvollisuudesta (101/1921). Merikoski 1966: 56, Merikoski 
1970: 52.

810 HE 309/1993 vp s. 5, Merikoski 1966: 32.
811 Merikoski 1966: 33, Merikoski 1970: 32.
812 Jyränki & Husa 2012: 373.
813 Mäenpää 2009: 23.
814 Merikoski 1966: 35. Merikoski 1970: 33, Viljanen 1999: 157 – 158.
815 HE 309/1993 vp s. 15.
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ihmisoikeusasiakirjoihin ja eurooppalaiseen valtiosääntökehitykseen816. 
Perusoikeusuudistusta säädettäessä katsottiin, että nykyisessä hyvinvoin-
tiyhteiskunnassa on perusteltua perinteisen oikeusvaltion saavuttaman va-
pausoikeuksien tason säilyttämisen ja edelleen kehittämisen ohella laajentaa 
perusoikeusturvaa sekä tosiasiallisen tasa-arvon että taloudellisten, sosiaalis-
ten ja sivistyksellisten oikeuksien suuntaan. Erityisesti viimeksi mainittujen 
oikeuksien sääntely hallitusmuodossa oli ollut aukollinen.817 

3 PERUSOIKEUSUUDISTUS SUOMESSA

Vuonna 1995 voimaantullut perusoikeusuudistus nykyaikaisti ja täsmensi pe-
rusoikeusjärjestelmäämme, laajensi sen henkilöllistä soveltamisalaa ja lisäsi pe-
rusoikeussuojan piiriin useita uusia perusoikeuksia818. Perusoikeusuudistuksen 
lähtökohtana oli hallitusmuodon perusoikeussäännösten täydentäminen 
keskeisillä taloudellisilla ja sosiaalisilla oikeuksilla. Toisaalta ehdotuksia muo-
toiltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota tosiasiallisiin mahdollisuuksiin 
näiden oikeuksien toteuttamiseen ja varmistumaan siitä, että ehdotukset 
soveltuvat myös taloudellisten olosuhteiden muuttuessa.819

Perusoikeusuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena oli yksilön oikeuksien 
perustuslaintasoisen turvan laajentaminen ja vahvistaminen. Säännöstöllä 
pyrittiin parantamaan yksilön oikeusturvaa niin perinteisten vapausoikeuk-
sien kuin taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien alueella 
sekä luotiin edellytykset ihmisten lisääntyville vaikutusmahdollisuuksille 
itseään ja elinympäristöään koskeviin asioihin. Uudistuksen tavoitteena oli 
myös lisätä tosiasiallista tasa-arvoa yhteiskunnassa. Myös perusoikeuksien 
henkilöllistä soveltamisalaa laajennettiin.820 

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet eli niin sanotut 
TSS-oikeudet saivat perustuslainsuojan perusoikeusuudistuksen yhteydes-

816 HE 309/1995 vp s. 5. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset määrittävät perusoikeus-
uudistukselle kansainvälisesti hyväksytyn nykyaikaisen tason minkä lisäksi Euroopan 
yhdentymiskehitys lisäsi tarvetta uudistaa kansallista perusoikeussäännöstöä. HE 
309/1993 vp s. 6. 

817 HE 309/1993 vp s. 5.
818 HE 309/1993 vp s. 5, 15.
819 HE 309/1993 vp s. 19. Uudistuksella kehitettiin perusoikeusturvaa laajentamalla ja 

täsmentämällä perustuslaissa turvattuja vapausoikeuksia kansainvälisissä ihmisoike-
ussopimuksissa viitoitetulla tavalla ja otettiin perustuslakiin säännökset keskeisistä 
taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellistä sekä ympäristöä koskevista oikeuksista 
samoin kuin lainkäyttöä ja hallintoa koskevista oikeusturvatakeista. Lisäksi pyrittiin 
ottamaan huomioon tosiasialliset, esimerkiksi taloudellisista voimavaroista johtuvat 
mahdollisuudet ja rajoitukset oikeuksien toteuttamiseen. HE 309/1993 vp s. 15.

820 HE 309/1993 vp s. 15.
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sä. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeudet ulotettiin koskemaan 
kaikkia maassa oleskelevia henkilöitä821. TSS-oikeudet olivat sosiaalisten 
perusoikeuksien osalta säädösvalmistelijoiden, erikoisvaliokuntien ja edus-
kunnan, vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen visaisin ongelma. Säännökset 
ovat pitkällisten kompromissineuvottelujen tulos. Ominaista kehitykselle 
oli TSS-oikeusluettelon karsiutuminen laman myötä siltä tasolta, jota pe-
rusoikeuskomitea oli esittänyt. TSS-oikeuksien sidosta vallitsevaan talou-
delliseen tilanteeseen osoittaa uudistusta tarkoittaneen hallituksen esityksen 
toteamus, että useat ehdotetut perusoikeudet ovat riippuvaisia käytettävissä 
olevista taloudellisista voimavaroista. Perusoikeussäännösten vaikutus näkyy 
eduskunnan päättäessä talousarvion sisällöstä ensisijassa käytettävissä olevien 
taloudellisten voimavarojen kohdentamisessa.822

TSS-oikeuksissa olennainen rajanveto kulkee subjektiivisien oikeuksien 
ja perustuslaillisten toimeksiantojen välillä. Perustuslain sanamuoto, esityöt 
ja oikeuskirjallisuus viittaavat yhdensuuntaisesti siihen, että yksityisille kuu-
luvina subjektiivisina oikeuksina perustuslaissa on taattu ainoastaan oikeus 
maksuttomaan perusopetukseen (16.1§) ja välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon (19.1 §). Valtiosääntöoikeudellisena lähtökohtana on, että 
yksilö voi tuomioistuimessa vedota välittömästi perustuslain 16.1 §:n ja 19.1 
§:n suojaamiin oikeuksiinsa ja että vastaavasti tuomioistuin voi antaa näille 
perusoikeussäännöksille välitöntä vaikutusta. TSS-oikeuden tarkoittaman 
etuuden takaaminen subjektiivisena oikeutena on yksi keino toteuttaa pe-
rustuslaillista toimeksiantoa823. 

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan sosiaali- ja terveyspalveluita 
koskeva perustuslain 19 §:n säännös ei sido sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämistä perusoikeusuudistuksen aikana voimaan olleeseen lainsäädän-
töön824, vaan säännös edellyttää riittävien palvelujen turvaamista jokaiselle, 
sen mukaan kuin lailla säädetään825. Perusoikeusuudistuksen jälkeen lailla 
on annettu kunnille uusia velvollisuuksia terveydenhuollon alalla, kuten 
esimerkiksi hoitotakuu sekä kunnalliseen hammashuollon piiriin kuuluvi-
en henkilöpiiriä on laajennettu. Myös terveyspalveluiden järjestämistapaan 
liittyvää sääntelyä on muutettu kunta- ja palvelurakenneuudistuslain myötä. 
Kuntien vastuulla olevien tehtävien sekä kuntien vastuun perusoikeuksien 
toteutumisesta voidaankin sanoa kasvaneen vuoden 1995 jälkeen huo-
mattavasti, jolloin perusoikeusuudistus astui voimaan. Kunnalliskomitea 
on todennut jo vuonna 1993, että subjektiivisiin oikeuksiin perustuvan 

821 HE 309/1993 vp s. 22.
822 Saraviita 2011: 266, HE 309/1993 vp s. 35.
823 Tuori 2007: 267.
824 Perusoikeusuudistuksen aikana voimassa olleet kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoi-

tolaki ovat edelleen voimassa.
825 HE 309/1993 vp s. 71.
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palvelujen käytön on todettu aiheuttavan kunnille kohtuuttoman suuria 
ja yllättäviä menoja826.

Oikeudelliselta sitovuudeltaan hyvinvointioikeudet rinnastuvat esi-
merkiksi vapausoikeuksiin. Hyvinvointioikeudet kuitenkin eroavat muista 
perusoikeuksista siinä, että hyvinvointioikeuksien toteutuminen on mer-
kittävästi suuremmassa määrin riippuvainen julkisyhteisöjen käytettävissä 
olevista taloudellisista voimavaroista kuin muiden perusoikeuksien toteu-
tuminen. Toiseksi hyvinvointioikeuksien toteutumisessa painottuu mer-
kittävästi julkisyhteisön velvoite aktiiviseen toimintaan eli velvoite tuottaa 
yksilöille tarpeellisia suoritteita tai ainakin vaikuttaa lainsäädännöllä yhteisön 
rakenteisiin.827

4 OIKEUS TERVEYTEEN 
PERUSOIKEUTENA 

4.1 Terveyspalvelut perusoikeutena

Perustuslakiuudistuksen myötä Suomi ainoana Pohjoismaana turvaa oikeu-
den terveyteen perusoikeutena sekä oikeuden kiireelliseen hoitoon subjektii-
visena oikeutena. Oikeudet kuuluvat kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiiriin 
kuuluville heidän kansalaisuudestaan riippumatta828. Tarkasteltaessa lähem-
min niitä terveyspalveluita, joita kunta on velvollinen järjestämään, tehdään 
jako subjektiivisina oikeuksina turvattuihin ja muihin kuin subjektiivisina 
oikeuksina turvattuihin palveluihin. Ensiksi mainittuihin kuuluvat tervey-
denhuollossa tarveperustaiset palvelut ja jälkimmäiseen määrärahasidonnaiset 
lakisääteiset ja vapaaehtoisesti järjestetyt palvelut. Terveydenhuollon palvelut 
ovat tarveperusteisia, mikä merkitsee sitä, että niiden saaminen, sisältö ja 
taso määrittyvät yksilön tarpeen arvioinnin jälkeen.829

Subjektiivisella oikeudella tarkoitetaan perusoikeuksien yhteydessä oi-
keutta, jonka toteuttamista yksilö voi tarvittaessa vaatia omissa nimissään 
tuomioistuimissa. Subjektiivinen oikeus on siten yksilön (subjektin) kannalta 
tehokkain perusoikeusmuoto. Subjektiivinen oikeus voi koskea joko viran-
omaisten velvollisuutta toimia aktiivisesti (esimerkiksi antaa yksilölle jokin 
sosiaalietuus) tai viranomaisen velvollisuutta pidättäytyä perusoikeuden louk-

826 KM 1993:33 s. 262.
827 Jyränki & Husa 2012: 399.
828 HE 309/1993 vp s. 22 – 23, Tuori & Kotkas 2008: 209
829 Pahlman 2003: 150.
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kauksesta (esimerkiksi yksilön vapauden rajoittamisesta).830 Subjektiivisen 
oikeuden keskeinen erityispiirre on, että viranomaiselta puuttuu itsenäi-
nen harkintavalta päättäessä sen toteuttamisesta. Jokainen, joka täyttää 
oikeuden tai etuuden saamisen edellytykset, on oikeus saada myönteinen 
päätös oikeutta tai etua koskevaan hakemukseensa tai vaatimukseensa.831 
Terveyden- ja sairaanhoito jaetaan kiireelliseen eli välttämättömään ja ei-
kiireelliseen hoitoon. Perustuslain 19.1 §:ssä turvataan oikeus kiireelliseen 
hoitoon subjektiivisena oikeutena.

Pel 19.1 §. Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elä-
män edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon.

Perustuslain 19.1 §:ssä taattu oikeus välttämättömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon on poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan perustuslain TSS-
oikeudet eivät perusta välittömiä subjektiivisia oikeuksia. Lähtökohtana 
on, että tämä oikeus ei ole riippuvainen täydentävistä alemman tasoisista 
säännöksistä, vaan välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon tarpees-
sa oleva voi perustaa vaatimuksensa suoraan perustuslain säännökseen. 
Säännöksen tarkoittama huolenpito edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluita.832 
Perusoikeusuudistuksen esitöissä viitattiin huolenpidon osalta terveydenhuol-
toon kiireellisissä tilanteissa, johon kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoito-
laki turvaavat välittömästi toteutettavan oikeuden833. Koska oikeus on taattu 
subjektiivisena oikeutena, välttämättömän huolenpidon tarpeessa oleva voi 
perustaa vaatimuksensa suoraan perustuslain säännökseen834. Edellytyksenä 
subjektiivisen oikeuden syntymiselle on, että henkilö ei kykene hankkimaan 

830 Karapuu 1999: 67. Subjektiivisen oikeuden vastakkaiskäsite on objektiivinen oikeus. 
Perusoikeuksien yhteydessä se tarkoittaa oikeutta, jonka toteuttamiseen viranomaisella on 
(objektiivinen, yleinen) velvollisuus. Objektiivinen oikeus ei välttämättä sisällä subjektii-
vista oikeutta. Esimerkiksi perusoikeuteen liittyvä lainsäädännön kehittämisvelvollisuus 
saattaa olla objektiivista oikeutta, joka velvoittaa oikeudellisesti lainsäätäjää. Yksilöllä ei 
kuitenkaan ole tähän subjektiivista oikeutta: yksilö ei ehkä voi vaatia tuomioistuimessa, 
että lainsäätäjä velvoitetaan toteuttamaan perustuslain asettama velvollisuus lainsäädän-
nön kehittämisestä. Karapuu 1999: 67.

831 Mäenpää 2011a: 19.
832 Tuori & Kotkas 2008: 215 – 216. Sakslinin mukaan kuntia velvoittaa ilman välittävää 

lainsäädäntöä sosiaalisten oikeuksien osalta on ainoastaan perustuslain 19.1 §:n mukai-
nen viimesijainen toimeentuloturva, jonka turvaamiseen myös kunnilla on velvollisuus 
suoraan perustuslain nojalla. Näin ollen terveydenhuollon osalta kunnilla on siten 
velvollisuus turvata kiireellinen hoito suoraan perustuslain nojalla, koska se on turvattu 
subjektiivisena oikeutena. Sakslin 1999: 232.

833 HE 309/1993 vp s. 69, Tuori 1999a: 612 – 613, Tuori 2004: 220, Tuori & Kotkas 
2008: 220.

834 Tuori & Kotkas 2008: 215 – 216. 
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sellaista turvaa omalla toiminnallaan taikka ei saa sitä muista sosiaalijärjes-
telmistä tai muilta henkilöiltä835. 

Vakiintunut budjettioikeudellinen periaate on, että julkisyhteisön on 
toteutettava lakisääteiset velvollisuutensa talousarviosta tai määrärahapäätök-
sistä riippumatta. Tämä myös subjektiivisia oikeuksia turvaava periaate on 
kirjattu perustuslain 88 §:ssä. Säännöksen mukaan, jokaisella on talousarviosta 
riippumatta oikeus saada valtiolta se, mitä hänelle laillisesti kuuluu. Se, että 
budjetissa varatut toimintavuoden määrärahat ovat tulleet käytetyiksi, ei ole 
pätevä peruste jättää subjektiivinen oikeus toteuttamatta. Kunnallishallinnossa 
noudatetaan vastaavaa periaatetta, koska kunnan talousarviolla ei voida vä-
hentää tai poistaa lakiin perustuvia vaateita tai oikeuksia.836

Perustuslain 19.3 §:ssä puolestaan turvataan oikeus ei-kiireelliseen hoi-
toon, joka sen sijaan ei ole subjektiivinen oikeus. 

PeL 19.3 §. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tar-
kemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edis-
tettävä väestön terveyttä. 

Perustuslain 19.3 §:n ensimmäinen virke sisältää sekä julkista valtaa kos-
kevan yleisen että nimenomaan lainsäätäjään kohdistetun toimeksiannon. 
Yleisen toimeksiannon mukaan julkisen vallan on taattava jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistettävä väestön terveyttä. Lainsäätäjän 
on puolestaan säädettävä tarkemmin tämän velvollisuuden toteuttamisesta. 
Sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva toimeksianto ei edellytä, että lainsäätä-
jän olisi turvattava nämä palvelut nimenomaan subjektiivisina oikeuksina.837 
Säännöksessä ei myöskään määritellä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-
mistapaa. Se ei siten edellytä, että julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien 
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta.838 Säännöksessä tarkoitettu 
hoito on ei-kiireellistä hoitoa, jota ei ole turvattu subjektiivisena oikeutena. 
Hoitotakuusäännökset ovat esimerkki tavasta, jolla lainsäätäjä on toteuttanut 
velvollisuuttaan järjestää riittävät terveyspalvelut839.

Osa terveyspalveluista on vahvistettu lainsäädännössä palvelun tarvitsijan 
subjektiiviseksi oikeudeksi. Oikeutta vastaa kunnan erityinen järjestämisvelvol-
lisuus, eli kunnan on järjestettävä tällainen palvelu jokaiselle lain vahvistamat 
edellytykset täyttävälle hakijalle käytettävissä olevista määrärahoista riippu-
matta.840 Tavalliseen lainsäädäntöön perustuvat subjektiiviset oikeudet eivät 

835 HE 309/1993 vp s. 69.
836 Mäenpää 2011a: 20.
837 Ks. HE 309/1993 vp s. 71, Tuori & Kotkas 2008: 236 – 237.
838 HE 309/1993 vp s. 71.
839 Tuori & Kotkas 2008: 238.
840 Huhtanen 2002: 655.
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kuitenkaan esimerkiksi vanhustenhuollossa tai asuntopolitiikassa kata kaik-
kia niitä palveluita, joita perustuslain 19.1 § tarkoittama huolenpito saattaa 
edellyttää. Saattaa olla mahdollista, että säännöksellä on välitöntä merkitystä 
tilanteissa, joissa tavallinen laki ei määrittele jotakin ihmisarvoisen elämän 
turvaamiseksi välttämätöntä palvelua subjektiiviseksi oikeudeksi.841 

Siten sekä perustuslaissa että tavallisessa lainsäädännössä subjektiivisiksi 
oikeuksiksi määritellyt oikeudet tuovat kunnille erityisen järjestämisvelvol-
lisuuden. Useimpiin lakisääteisiin terveyspalveluihin palvelun tarvitsijalla 
ei ole katsottu olevan subjektiivista oikeutta. Näitä niin sanottuun yleiseen 
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia palveluja – kuten ei-kiireellistä peruster-
veydenhuoltoa – kunta on yleensä velvollinen järjestämään siinä laajuudessa 
kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii.842 

4.2 Perusoikeuksien turvaamisvelvoite ja 
heikennyskielto terveyspalveluissa

Julkiselle vallalle säädetyt turvaamisvelvoitteet olivat vuoden 1995 pe-
rusoikeusjärjestelmän tuottama uutuus suomalaiseen perusoikeusjärjes-
telmään. Uudet perusoikeudet sitovat ja velvoittavat julkista valtaa kai-
kessa toiminnassa, niin lainsäädännössä, hallinnossa kuin lainkäytössä.843 
Perusoikeusuudistuksen esitöissä turvaamisvelvollisuus liitettiin perusoikeuk-
sien tosiasiallisiin toteutumisedellytyksiin. Hallituksen esityksessä todettiin 
perusoikeuksien tosiasiallisen toteutumisen vaativan usein julkiselta vallalta 
aktiivisia toimenpiteitä esimerkiksi oikeuksien suojaamiseksi ulkopuolisilta 
tai tosiasiallisten edellytysten luomiseksi oikeuksien käyttämiselle.844 Julkisen 
vallan turvaamisvelvoite on tarkoitettu käytännössä toteuttavaksi ja tehok-
kaaksi845 ja se ulottaa turvaamisvelvollisuuden myös Suomea velvoittaviin 
kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin846. Toteutumisen turvaamien on 

841 Tuori 2004: 220. Tuori 1996: 852. Apulaisoikeusasiamies on todennut, että perus-
tuslain 19.1 §:n takaama ihmisarvoisen elämän edellyttämä välttämätön toimeentulo 
saattaa merkitä sitä, että kunnalle syntyy velvollisuus järjestää kiireellisesti asumista tai 
asumisolosuhteita koskeva ratkaisu esimerkiksi toimeentulotuen avulla tai järjestämällä 
sosiaalihuoltolain 22 §:n mukaisia asumispalveluita. Näin voi olla silloin kun henkilö 
on vailla vakinaista asuntoa ja hänen olosuhteensa muutoin edellyttävät kiireellisen 
asumisen tai majoituksen järjestämistä. Eoa (dnro 296/1999) 2001: 163, 171 – 173 (K 
14/2002 vp), Tuori 2004: 220.

842 Huhtanen 2002: 655.
843 Saraviita 2000: 178.
844 HE 309/1993 vp s. 75, Tuori & Lavapuro 2011: 810.
845 Kalliomaa-Puha 2007: 59.
846 HE 309/1993 vp s. 75.
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ymmärrettävä mahdollisimman laajasti, niin että se käsittää sekä julkisyh-
teisön velvollisuuden pidättäytyä perusoikeuksien luvattomasti rajoittavista 
toimista kuin myös julkisyhteisön velvollisuuden erilaisin aktiivisin toimin 
toteuttaa perusoikeuksia ja suojata niitä847. Yksityinen voi välittömästi vedota 
perusoikeuteen suhteessaan viranomaiseen. Viranomaisen on puolestaan 
otettava huomioon perusoikeudet kaikessa toiminnassaan ja sovellettava 
perusoikeusnormeja päätöksenteossaan, jos päätöksellä on vaikutusta pe-
rusoikeuden toteutumiseen.848

Perustuslain 22 §:ssä olevan yleisen turvaamisvelvollisuuden täy-
dentäjinä perusoikeusjärjestelmässä on useita perusoikeusyhteydessään 
säädettyjä turvaamisvelvoitteita, kuten muun muassa 19.3 §:n velvol-
lisuus turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkisen vallan tur-
vaamisvelvoitetta voidaan pitää rinnasteisena perus- ja ihmisoikeus-
myönteisen tulkinnan periaatteelle.849 Perusoikeusuudistuksessa anne-
tussa mietinnössä periaatetta kehitettiin ja se osoitettiin painokkaasti 
oikeuslaitokselle.850 Ristiriitatilanteessa tulee valita sellainen ratkaisu, 
joka parhaiten edistää perus- ja ihmisoikeuksien tarkoituksen toteutumis-
ta851. Perusoikeusmyönteinen tulkinta ja ääritilanteessa alemman asteisen 
säännöksen jättäminen soveltamatta silloin, kun se johtaisi ristiriitaan 
perusoikeussäännöksen kanssa, ovat keskeisiä keinoja, joilla tuomiois-
tuimet ja hallintoviranomaiset voivat täyttää perustuslain 22 §:n tur-
vaamisvelvollisuutensa852. Käytännössä perusoikeusmyönteinen tulkinta 
merkitsee, että viranomaisen on useista mahdollisista tulkinnoista valit-
tava perusoikeutta parhaiten ja tehokkaimmin toteuttava vaihtoehto853. 
Viranomaisen on muutenkin käytettävä harkintaansa perusoikeusmyön-
teisesti.854 Tulkinta tarjoaa keinon selvitä sellaisesta tilanteesta, jossa lain 
sanamuodon mukainen tulkinta näyttäisi olevan ristiriidassa perustuslain 
kanssa. Perusoikeusmyönteistä laintulkintaa käyttäessään tuomioistuin 
usein viittaakin käyttämiinsä perustuslain oikeusnormeihin.855

Julkisella vallalla tarkoitetaan ensi sijassa valtiota ja kuntaa. Valtion 
omatessa lainsäädäntö- ja budjettivallan, perusoikeuksien ja ihmisoikeuk-
sien turvaamisvastuu on suurelta osin valtiolla. Turvaamisvelvoitteen tehok-
kuusongelmana on kuitenkin velvoitteen sanktiottomuus. Perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien toteutus edellyttää lainsäädäntötoimia ja rahoitusrat-

847 Jyränki & Husa 2012: 392.
848 Mäenpää 2011a: 17.
849 Saraviita 2000: 178 – 179.
850 PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp s. 4, 7 Saraviita 2000: 179.
851 PeVM 25/1994 vp – HE 309/1993 vp s. 4, 7, ks. myös Huhtanen 2005: 287.
852 Tuori 1999b: 670.
853 Mäenpää 2011a: 55 – 56, Mäenpää 2009: 24.
854 Mäenpää 2011a: 55 – 56.
855 Hirvonen 2012: 37.
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kaisuja valtion talousarviopäätöksin sekä aktiivisia toimia kuntatasolla. 
Valtiovallan käyttäjiä, ylimpiä valtioelimiä ja etenkään eduskuntaa ei voida 
oikeudellisesti sitoa perus- ja ihmisoikeustoteutuksiin rahoitusratkaisuin 
koska eduskunta on suvereeni lainsäädäntö- ja budjettivallan käyttäjänä.856 
Vaikka perusoikeudet velvoittavat kaikkia julkisen vallan lukuun laskettavia 
tahoja, valtiolla on erityinen vastuu perusoikeuksien toteuttamisesta. Valtio 
ei voi vapautua vastuustaan esimerkiksi siten, että se siirtää lailla sosiaalis-
ten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamiseen liittyviä tehtäviä kunnille. 
Lisäksi on huomattava, että perusoikeuksia vastaavien ihmisoikeuksien 
toteuttaminen on kansainvälisen oikeuden mukaan aina valtion vastuulla 
riippumatta siitä, onko valtio siirtänyt ihmisoikeuksien toteuttamiseen 
liittyviä velvoitteita muille tahoille.857 TSS-oikeuksien järjestämisvastuu on 
valtiolla ja toteuttamisvastuu kunnilla858. Jos kunnat eivät pysty suoriutu-
maan perusoikeuden toteuttamistehtävästä, palautuu vastuu perusoikeuden 
toteuttamatta jäämisestä myös valtiolle. Anteessaan muille oikeussubjekteille 
perusoikeuksien toteuttamistehtäviä valtion tuleekin huolehtia lainsäädän-
nöllisin ja taloudellisin ja muin toimin, että näillä on riittävät edellytykset 
selviytyä tehtävistään.859 

Heikennyskielto on toimeksiantovaikutuksen kääntöpuoli. Jos pe-
rusoikeussäännös edellyttää sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä tietylle 
tasolle, se samalla kieltää heikentämästä olemassa olevaa järjestelmää tuon 
tason alapuolelle. Jos perusoikeussäännös ei sido sosiaalisten oikeuksien 
toteuttamista tiettyyn tasoon, vaan edellyttää järjestelmän jatkuvaa kehit-
tämistä, voidaan perustella jopa lähtökohtaa, jonka mukaan kaikki heiken-
nykset jo saavutettuun tasoon ovat kiellettyjä.860 Näin voidaan ajatella asian 
olevan subjektiivisten oikeuksien, esimerkiksi kiireellisen hoidon, osalla. 
Ei-subjektiivisina oikeuksina turvattuja terveydenhuollon palveluita tämä 
ei kuitenkaan pääsääntöisesti koske. Perusoikeuksiin on mahdollista säätää 
tavallisella lailla rajoituksia myös silloin, kun tästä mahdollisuudesta ei ole 
perusoikeussäännöksessä nimenomaisesti säädetty. Itse rajoituksista säätämi-
selle on annettu rajoituksia. Rajoitusten on ensinnäkin oltava tarkkarajaisia 
ja riittävän täsmällisesti määritettyjä. Rajoitusten olennaisen sisällön tulee 
ilmetä laista. Lisäksi rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä861 ja rajoitta-

856 Saraviita 2000: 180, Saraviita 2011: 297.
857 Ojanen 2003: 47.
858 Sutela 2003: 34.
859 Viljanen 2011: 118.
860 Tuori 1999a: 600. vrt. Heuru 2002a: 216: heikentämiskiellon olemassaoloa on vaikea 

johtaa perustuslain sanamuodosta.
861 Hyväksyttävyyden arvioinnissa merkitystä voi olla esimerkiksi Euroopan ihmisoike-

ussopimuksen vastaavanlaista oikeutta koskevilla määräyksillä, ainakin siltä osin kuin 
niihin sisältyy tyhjentävä luettelo ihmisoikeuksien hyväksyttävistä rajoitusperusteista. 
Perusoikeussäännöksiä on perusteltua tulkita yhdenmukaisesti ihmisoikeuksien kanssa 
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misen tulee olla painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Näiden lisäksi 
tavallisella lailla ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta 
ja rajoitusten on oltava suhteellisuusvaatimuksen mukaisia. Perusoikeuksia 
rajoitettaessa on myös huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. 
Rajoitukset eivät myöskään saa olla ristiriidassa Suomen kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.862 

Millainen sitten voi olla tilanne, jossa perusoikeuksiksi säädetty-
jä oikeuksia, kuten esimerkiksi terveyspalveluita, voitaisiin heikentää? 
Perusoikeusuudistuksen käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta katsoi 
että sosiaaliturvaa suunnitellaan ja kehitetään yhteiskunnan taloudellisten 
voimavarojen mukaisesti863. Myöhemmin perustuslakivaliokunta on toden-
nut, että niiltä osin kuin kysymys on julkisen vallan välittömästi rahoittamista 
perustoimeentuloturvaetuuksista (PeL 19.2 §), on valiokunnan mielestä 
johdonmukaista, että etuuksien tasoa mitoitettaessa otetaan huomioon kul-
loinenkin kansantalouden ja julkisen talouden tila864. Käsittääkseni edellä 
mainittujen perustuslakivaliokunnan kannanottojen pohjalta on mahdollista 
tulkita myös 19.3 §:ää siten, että on mahdollista heikentää myös niitä ter-
veydenhuollon palveluja, joissa ei ole kysymyksessä subjektiivinen oikeus. 
Toisin sanoen erittäin syvä taloudellinen lama ja julkisen talouden rahoi-
tusvaikeudet voisivat olla syynä siihen, että terveydenhuollon palveluiden 
tasoa voitaisiin väliaikaisesti laskea865. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, 
että kyseessä ovat perusoikeudet; kaikki muut talouden tasapainottamis- ja 
säästökeinot tulee ensin ottaa käyttöön. Perusoikeuden rajoittamisen – tai 
heikentämisen – tulee olla viimeinen keino. Mikäli valtio ei pysty riittävästi 
rahoittamaan perusoikeuksina turvattuja terveyspalveluita, tulee sen viime 
keinonaan säätää väliaikaisesti rajoituksia perusoikeuksien saatavuuteen, 
tasoon tai palvelujen käyttäjäpiiriin.

niin, että vain ihmisoikeussopimuksen asianomaisen sopimusmääräyksen mukaan 
hyväksyttävät rajoitusperusteet voivat olla vastaavan perusoikeussäännöksen sallittuja 
rajoitusperusteita. PeVM 25/1994 vp s. 5.

862 PeVM 25/1994 vp s. 5, Viljanen 1999: 163 – 164, Tuori 2011: 719, Tuori 1999a: 
600 – 601, Jyränki & Husa 2012: 406 – 407.

863 PeVM 25/1994 vp s. 10. Kyseessä on PeL 19.2 §.
864 PeVL 34/1996 – HE 88/1996 vp s. 3.
865 Tuori on todennut, että taloudellinen lama ja julkisen talouden rahoitusvaikeudet ovat 

tiettyyn rajaan asti hyväksyttäviä perusteita, joiden nojalla sosiaalisia perusoikeuksia 
koskevista heikennyskielloista voidaan poiketa. TSS-oikeuksia koskevat säännökset 
tulee ymmärtää perustuslainsäätäjän tekemiksi priorisointiratkaisuiksi, jotka velvoitta-
vat julkista valtaa ja säästöjä kohdennetaan taloudellisesti vaikeissa olosuhteissa. Tuori 
2011: 720.
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4.3 Vastuu terveyspalveluiden järjestämisestä 
Pohjoismaissa

Pohjoismaissa vastuu terveydenhuollon järjestämisestä on perinteisesti ollut 
kunnilla. Parlamentti eli eduskunta on säätänyt terveydenhuollon tehtävät 
lainsäädännöllä kuntasektorille. Poikkeus tästä on Norjassa vuonna 2001 
tehty päätös, jonka mukaan erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu siirrettiin 
valtiolle866.

Suomessa kansanterveyslain mukaan kunnan tulee huolehtia en-
sisijaisesti kunnan asukkaiden kansanterveystyöstä (KTL 14 §), ja eri-
koissairaanhoito on tarkoitettu ensisijaisesti sairaanhoitopiirin jäsen-
kuntien asukkaiden hoitoa varten (ESHL 30.1 §). Ruotsissa hälso- och 
sjukvårdslagen’in (HSL) mukaan maakunnan tulee tarjota hyvää tervey-
den- ja sairaanhoitoa niille, jotka asuvat maakunnassa (HSL 3 §). Norjassa 
kommunehelsetjenesteloven’in (khl) § 1 – 1:n mukaan kaikkien kuntien 
tulee tarjota välttämättömät terveyspalvelut kaikille kunnan asukkaille ja 
niille, jotka väliaikaisesti oleskelevat kunnassa. Oikeus terveydenhuoltoon 
samoin kuin oikeuden kohdentuminen tiettyyn kuntaan ratkeaa siten 
yleensä asumisperiaatteen mukaisesti. Pääsääntönä on, että kukin kunta 
vastaa terveydenhuollon järjestämisestä asukkailleen.867 

Potilaalla on Pohjoismaissa aina oikeus saada kiireellistä hoitoa868. 
Kiireellisen hoidon käsitteellä on merkitystä ennen kaikkea siinä, että jul-
kisen, kuntien ylläpitämän terveydenhuoltojärjestelmän on annettava kii-
reellistä hoitoa sitä tarvitsevan kotikunnasta riippumatta. Jos potilas on 
kiireellisen hoidon tarpeessa, häntä ei voida siirtää toiseen, kotikunnan 
mukaisesti siirtyvään terveydenhuollon toimintayksikköön eikä myöskään 
asettaa jonoon odottamaan pääsyä hoitoon.869 

Ruotsissa maakunnan järjestämisvastuu perustuu terveyden- ja sai-
raanhoitolain 3 §:n. Sen mukaan jokaisen maakunnan on tarjottava hyvää 
terveyden- ja sairaanhoitoa niille, jotka asuvat maakunnassa. Tämä kattaa 
sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut. Kunnan 
vastuu terveyden- ja sairaanhoidosta perustuu terveyden- ja sairaanhoitolain 
18 §:n. Sen mukaan jokaisen kunnan tulee tarjota hyvää terveyden- ja sai-
raanhoitoa niille, jotka asuvat erityisissä vanhusten palvelu- ja hoitokodeissa, 
tai asuvat kunnan osoittamissa erityisissä palvelutaloissa870 Jokaisen kunnan 

866 Sphlsl § 2 – 1.
867 Tuori 2004: 290, Sahlin 2006: 116. Norjassa erikoissairaanhoito on järjestettävä ensi-

sijaisesti niille, jotka asuvat alueellisen terveysyrityksen toimialueella. Sphlsl § 2 – 1a. 
868 KTL 14 §, ESHL 30.2 ja 31.2 §, HSL 2 a §, 3 mom., Khl § 2 – 1, Sphlsl § 3 – 1, 
869 Tuori 2004: 274 – 275.
870 Tällä tarkoitetaan henkilöitä, joiden sosiaalilautakunta on osoittanut olevan erityisen 

fyysisen, psyykkisen tai muun syyn takia erityisen vaikeuksia ja siten erityisen tuen 



 162

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 162

tulee myös yhteistyössä sosiaalitoimen päivätoiminnan kanssa tarjota hyvää 
terveyden- ja sairaanhoitoa sosiaalilautakunnan tarjoaman päivätoiminnan 
käyttäjille871. Kunnan tulee lisäksi järjestää kotisairaanhoitoa niille, jotka 
oleskelevat kunnassa. Tämän lisäksi maakunta ja kunta voivat sopia, että 
kunta järjestää myös muun kotisairaanhoidon. (HSL 18 §)

Vaikka perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta säädetään sa-
massa laissa, erotetaan ne siinä kuitenkin toisistaan. Perusterveydenhuolto 
on terveyskeskuksissa annettavaa avohoitoa ja erikoissairaanhoito sairaa-
loissa annettavaa suljettua hoitoa (sluten vård). Sekä terveyskeskukset että 
sairaalat ovat Ruotsissa maakunnan ylläpitämiä. Kuntien vastuulla oleva 
hoito on pääasiassa sosiaalipalvelulain nojalla erityisissä asumismuodoissa 
asuville tarjottavaa hoitoa sekä kotisairaanhoitoa. Kaikki muu tervey-
den- ja sairaanhoito on maakuntien vastuulla olevaa hoitoa. Maakunnan 
vastuu terveyden- ja sairaanhoidon palveluista on ensikäden vastuuta. Se 
tarkoittaa, että laki Ruotsissa ei aseta esteitä sille, että joku muulla hoi-
dontuottajalla kuin maakunnalla olisi edellytyksiä toimia terveyden- ja 
sairaanhoidon alalla. Siten myös yksityisillä lääkäreillä ja yksityisillä sai-
raaloilla on hyvät mahdollisuudet harjoittaa toimintaansa.872

Norjassa kuntien järjestämisvastuu terveydenhuollosta perustuu kun-
tien terveyspalvelulain § 1 – 1:n. Sen mukaan maan kuntien tulee huo-
lehtia välttämättömien terveyspalveluiden järjestämisestä kaikille, jotka 
asuvat tai väliaikaisesti oleskelevat kunnassa. Kuntien järjestämisvastuun 
piirissä olevat terveyspalvelut on rajattu organisatorisesti; ne käsittävät 
ne julkiset terveydenhuollon tehtävät, jotka eivät kuulu valtiolle tai maa-
kunnalle, ja ne yksityisen terveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan 
kuntien kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.873 Kunnan terveydenhuoltoa 
koskevat tehtävät määritellään § 1 – 3:ssä. Sen mukaan kuntien tehtävä-
nä on edistää ja ehkäistä sairauksia, tapaturmia ja vammoja874. Kuntien 

tarpeessa. Socialtjänstlagen 5. kap. 7 § 1 ja 3 mom., Sahlin 2006: 225. 
871 Tällä tarkoitetaan henkilöitä, jotka asuvat kotipalvelun, päivätoiminnan tai muun 

vastaavan sosiaalipalvelun avulla edelleen yksin kotona. Socialtjänstlagen 3 kap. 6 § 1 
mom., Sahlin 2006: 224.

872 Sahlin 2006: 119.
873 Khl § 1 – 1, Bernt, Overå & Hove 2005: 656.
874 Khl § 1 – 3. Kuntien tehtävänä on järjestää: 
 1. a) ympäristöterveydenhuolto (miljørettet helsevern), b) terveyskeskustoiminta, c) 

kouluterveydenhuolto, d) valistustoiminta, e) kriminaalihuollon laitosten asukkaiden 
terveyspalvelut, 2. tautien, tapaturmien ja vammojen diagnosointi ja hoito, 3. lääketie-
teellinen kuntoutus (medisinsk habilitering og rehabilitering), 4. hoito ja huolenpito 
5. tapaturmien ja muiden akuuttien tapahtumien hoito.  

 Edellä mainittujen tehtävien hoitamiseksi kuntien tulee huolehtia seuraavista osa-
alueista:

 1. yleislääkäripalveluista, jotka ovat pysyviä, 2. päivystyslääkärisopimuksista, 3. fysiote-
rapiapalveluista, 4. sairaanhoidosta, jolla tarkoitetaan sairaanhoitajia ja kotisairaanhoi-
toa, 5. kätilöpalveluista, 6. sairaalasta tai muusta kokopäiväisestä hoito tai huolenpito 
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järjestämisvastuun piiriin kuuluva terveydenhuolto on siten luonteeltaan 
perusterveydenhuoltoa. 

Kunnat voivat järjestää terveyspalvelut itse tai hankkia ne yksityisiltä toi-
mijoilta. Kunnat voivat myös tehdä sopimuksen toisen kunnan, maakunnan 
tai yksityisen kanssa järjestääkseen sairaalan tai sellaisen asumispalvelun, jossa 
on tarjolla kokopäiväinen huolenpito ja hoito (khl § 1 – 3). Kuntien välinen 
yhteistyö on siten mahdollista myös Norjassa. Norjassa perusterveydenhuol-
lon asiakkaat voivat oman valintansa mukaan listautua jonkin yleislääkäri-
praktiikkaa harjoittavan lääkärin potilaaksi. Lääkärin valinta ei ole sidottu 
asuinkuntaan tai muuhun maantieteelliseen seikkaan. Lääkärit työskentelevät 
yksityisinä yrittäjinä. Lääkärit ovat sopimussuhteessa asianomaiseen kuntaan 
ja muun muassa yleislääkärin toiminta perustuu itsenäiseen ammatinharjoit-
tamiseen.875 Sopimussuhteen perusteella asianomaisen yleislääkärin, fysiote-
rapeutin ja kätilön antamasta hoidosta aiheutuneet kulut kunta voi hyvittää 
kokonaan tai osittain. Myös yksityistä terveydenhuoltoa harjoittavalla yh-
distyksellä, instituutiolla ja yhtiöllä, joka harjoittaa samaa toimintaa kunnan 
kanssa, tulee olla vastaavanlainen sopimus kunnan kanssa, jonka perusteella 
kunta voi hyvittää sen kulut (khl § 4 – 1). Norjassa ministeriö voi määrätä 
kuntien välisestä yhteistyöstä kun sille on tarvetta tyydyttävästi ratkaista ter-
veyspalveluiden tehtävien järjestäminen, tai jos tarpeellista, antaa säännöksiä 
siitä sekä myös maksujen jaosta (khl § 1 – 6). Norjassa perusterveydenhuollon 
järjestämistä koskevat säännökset löytyvät kuntien terveyspalvelulaissa, kun 
taas erikoissairaanhoitoa koskevat säännökset on vuoden 2002 erikoissairaan-
hoitoa koskevassa reformissa siirretty terveysyhtiölakiin876.

Erikoissairaanhoito on vuoden 2002 alusta siirretty valtion järjestämis-
vastuulle877, valtio järjestää palvelut alueellisten terveysyhtiöiden (regionale 
helseforetakene) kautta878. Valtion vastuu sairaanhoidosta perustuu erikois-
sairaanhoitolain § 2 – 1:n879. Sen mukaan valtiolla on viimekätinen vastuu 
erikoissairaanhoidon järjestämisestä väestölle880. Ennen erikoissairaanhoidon 
reformia erikoissairaanhoidon tehtävät kuuluivat maakunnille (fylkeskom-
munene). Erikoissairaanhoidosta vastaavat terveysyhtiöt on organisoitu 
kahdelle tasolle, alueellisiksi terveysyhtiöiksi sekä niiden yläpuolella olevalle 

asumismuodosta, 7. lääketieteellisistä apuvälinepalveluista, 8. hoitohenkilökunnan 
kuljetuksista.

875 STM 2007:36 s. 17 – 18.
876 Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).
877 Bernt, Overå & Hove 2005: 656.
878 Befring 2007: 122.
879 § 2 – 1. Statens ansvar for spesialisthelsetjenester 
 Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetje-

neste. 
 Tilføyd ved lov 15 juni 2001 nr. 93 (i kraft 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417).
880 Bernt, Overå & Hove 2005: 656.
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terveyhtiölle, joka on valtakunnallinen ja hallinnoi alueellisia terveysyhti-
öitä. Heinäkuusta 2007 asti maassa on neljä alueellista terveysyhtiötä.881 

Vuoden 2012 alusta Norjassa toteutettiin useiden terveydenhuollon 
alaan kuuluvien lakien päivitys, ja samaan aikaan voimaansaatettiin myös 
uusia lakeja. Tällöin voimaan tuli muun muassa kansaterveyslaki, jonka § 
4:ssä säädetään kunnan vastuusta kansanterveystyössä. Sen mukaan kunnan 
tulee edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, sosiaalisia ja ympäristöolo-
suhteita sekä ehkäistä psyykkistä ja fyysisen sairautta, vammoja ja sairauksia 
sekä pyrkiä estämään sosiaalisia terveyden eroja sekä pyrkiä edistämään väes-
tön suojelemiseksi tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti terveyteen.882 
Laki sisältääkin kunnan ja maakuntien velvollisuuden ennaltaehkäisyyn.

Vuoden 2012 alusta aikaan kunnille ja maakunnille säädettiin yhteis-
työvelvoite, jonka tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö terveyden- ja hoivapal-
veluiden toimijoiden kesken. Uudistuksella kunnat voivat ottaa yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa hoitaakseen tehtäviä vapaaehtoisesti. Kunnat 
voivat itse päättää yhteistyömuodoista turvatakseen resurssit ja osaamisen 
parhaalla mahdollisella tavalla. Uudistuksella ei anneta kunnille uusia tehtä-
viä ilman, että niihin annetaan samalla rahoitus. Samaan aikaa kunnille kui-
tenkin esitettiin osarahoitusvastuuta erikoissairaanhoidon kustannuksista.883 

Suomesta poiketen Norjassa kuntien välisestä yhteistyöstä on otettu 
tarkemmat säännökset kuntalakiin vasta vuonna 2007884 ja kuntayhty-
mämalli tuli mahdolliseksi yhteistyömuodoksi vasta 1.7.2012885. Kun 
on kysymys kuntien välisestä yhteistyöstä kuntien lakisääteisien tehtä-
vien suhteen, jotka sisältävät julkisia viranomaistehtäviä, tulee kuntien 
pääsääntöisesti käyttää isäntäkuntamallia kuntalain (§ 28 a – k) mukaan.

Erityislaissa on kuitenkin joitain poikkeuksia. Kuntayhtymä on täl-
löin vaihtoehtoinen malli.886 Ennen kuntalain muutosta vuonna 2007 
laissa ei ollut yleisiä säännöksiä kuntien yhteistyöstä. Isäntäkuntamalli 
suunniteltiin kahden tai useamman kunnan väliseen lakisääteiseen yh-
teistyöhön. Myös kuntayhtymämallia voidaan käyttää vaihtoehtoisena 
vaihtoehtona yhteistyölle. Kuntayhtymämalli eroaa isäntäkuntamallista 
siinä, että kustakin kunnassa valitaan jäseniä yhtymän hallitukseen887 

881 Befring 2007: 123, Bernt, Overå & Hove 2005: 656.
882 § 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
 Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og 

bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 
sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ 
innvirkning på helsen.

883 St.meld. nr. 47 (2008 – 2009) s. 26, 28. 
884 Prop. 124 S (2009 – 2010) s. 42.
885 Rundskriv H-2/12
886 Prop. 49 L (2011 – 2012) s. 14.
887 Prop. 49 L (2011 – 2012) s. 23.
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ja niissä on oma hallintonsa888. Periaatteiltaan mallit vastaavat Suomen 
malleja.889

Tanskassa hyväksyttiin 1.6.2005 rakenneuudistus, joka astui voimaan 
1.1.2007. Uudistuksessa entiset maakunnat lakkautettiin ja perustettiin 
5 aluetta. Alueiden tulee ensisijaisesti hoitaa sairaalatoimea sekä kaikkein 
erikoistuneimpia sosiaalialan laitoksia (pääasiassa nuorten suljettuja laitok-
sia sekä mahdollisesti eräitä yksittäisiä vammaislaitoksia).890 Yksi reformin 
toteuttamisen syy oli tyytymättömyys terveydenhuollon palveluiden järjes-
tämiseen, joka oli aiemmin maakuntien vastuulla. Samaan aikaan kunnille 
ja maakunnille annettiin lisää tehtäviä, erityisesti terveydenhuollossa, kuten 
esimerkiksi hoitotakuu.891 Tanskan uudistusta on kritisoitu voimakkaasti, ja 
esimerkiksi Jonasen on todennut, että se, että alueet eivät voi ottaa vastuul-
leen muita tehtäviä kuin ne, jotka niille on säädetty lailla, on ristiriidassa 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 4.2 artiklan kanssa.892 

Tanskassa kunnat hoitavat niitä tehtäviä, jotka niillä on jo aiemmin 
ollut, sekä pääosan niistä sosiaalitoimen tehtävistä, jotka aiemmin olivat 
maakuntien vastuulla (kuntoutus, erityisopetus). Osaa tehtävistä ei kestä-
vyysperiaatteen mukaan voi hoitaa yksittäinen kunta. Nämä tehtävät yksi 
kunta hoitaa useiden muiden kuntien puolesta, kaikkien kuntien rahoit-
taessa tehtävän. Maakuntien tehtävät nuorisokoulutuksen alueella, kuten 
lukiokoulutus, siirtyivät valtion vastuulle.893

Suomessa kansanterveyslain 14 §:ssä on säännökset kansanterveys-
työn palveluista, jotka kuuluvat kunnan järjestämisvelvollisuuteen. Näihin 
kuuluu kiireellisen avosairaanhoidon järjestäminen potilaan asuinpaikasta 
riippumatta. Erikoissairaanhoidossa kunnan järjestämisvelvollisuus puo-
lestaan perustuu erikoissairaanhoitolain 3.1 §:ään. Sen mukaan kunnan on 
huolehdittava, että sen asukkaat saavat lain 1.2 §:ssä tarkoitetun lääketie-
teellisen ja hammaslääketieteellisen erikoissairaanhoidon palveluita. Lain 
30.2 ja 31.2 § velvoittavat sairaanhoitopiirin toimintayksiköt antamaan 
kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa oleville hoitoa potilaan asuinpaikasta 
riippumatta.894 

888 Prop. 124 S (2009 – 2010) s. 44.
889 Esimerkiksi Norjan kuntayhtymää koskevassa esityksessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi 

Suomen kuntayhtymämalli. Prop. 49 L (2011 – 2012) s. 19 – 21.
890 Jonasen 2006: 56 – 57.
891 Jonasen 2006: 55.
892 Jonasen 2006: 56 – 57.
893 Jonasen 2006: 57.
894 Tuori 2004: 274.
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Laissa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) on uudistettu 
perusterveydenhuollon järjestämistä koskevaa sääntelyä895. Lain 5 §:n 3 mo-
mentin mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perus-
terveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on 
oltava vähintään noin 20 000 asukasta.896 Aiemman lainsäädännön mukaan 
kansanterveystyöstä huolehtiminen oli yksittäisen kunnan vastuulla (KTL 
5.1 §). Kansanterveystyötä oli mahdollista järjestää myös yhteistyössä toisten 
kuntien kanssa; kunnat voivat hoitaa myös yhdessä toisten kuntien kanssa pe-
rustamalla sitä varten kuntayhtymän tai kunta voi sopia toisen kunnan kanssa 
siitä, että toinen kunta hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista (KTL 5.2 
§). Perustuslain 19.3 §:n takaamat terveyspalvelut oli siten kansanterveys-
lailla säädetty yksittäisten kuntien järjestämisvastuulle. Kansanterveystyötä 
varten kunnalla tulee olla terveyskeskus. Kansanterveystyötä voidaan lisäksi 
sijoittaa sivuvastaanotoille tai järjestää liikkuvien toimintayksiköiden avulla. 
(KTL 15.1 §) Kansanterveyslain säännökset ovat edelleen voimassa olevaa 
oikeutta sikäli, kun terveydenhuoltolaki tai laki kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksesta ei väliaikaisesti korvannut voimassa olleita säännöksiä, tai 
asiasta ei säädetä terveydenhuoltolaissa.

895 Terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa on jo nykyisellään alueellisia eroja ja erot 
uhkaavat kasvaa tulevaisuudessa kuntien rahoituspohjan heikkenemisestä ja henkilöstön 
saatavuuteen liittyvistä ongelmista johtuen. Nykyinen hajanainen kunta- ja palvelura-
kenne pahentaa näitä ongelmia. HE 155/2006 vp s. 61.

896 Vuoden 2002 valtioneuvoston periaatepäätöksessä terveydenhuollon tulevaisuuden tur-
vaamiseksi (ns. kansallinen terveydenhuollon hanke) perusterveydenhuollon tavoitteeksi 
asetettiin 20 000 – 30 000 asukkaan väestöpohja. Tavoitteen mukaan perusterveyden-
huolto tuli järjestää seudullisesti ja toiminnallisina kokonaisuuksina. Näin rakennetussa 
yksikössä toimisi 12 – 18 lääkäriä. SM 2002:6, s. 6. 

 Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain 5 §:n 3 momentti koskee kansanterveystyön ja 
sosiaalihuollon palvelujen vähimmäisväestöpohjavaatimusta. Säännös ja lain 6 §:n sään-
nökset laajaa väestöpohjaa edellyttävien erikoissairaanhoidon ja erityishuollon tehtävien 
kuntayhtymärakenteesta muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon perustana olevan 
kunta- ja palvelurakenteen uudistamisen perusteet. Nämä perusteet mahdollistavat myös 
paikallisten, seudullisten ja alueellisten erityispiirteiden ja tarpeiden huomioon ottami-
sen rakenteita suunniteltaessa. Uudistus turvaa sosiaali- ja terveyspalvelujenpalvelujen 
saatavuutta, laatua ja rahoitusta. Rakenteiden vahvistamiseen liittyy kiinteästi myös lain 
4 §:n mukainen toiminnan tuottavuuden parantaminen. HE 155/2006 vp s. 100.
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5 ”KAKSI SUURTA REFORMIA”

Kunnallistalouden kannalta keskeisiä uudistuksia ovat olleet niin sanottu 
Valtava-uudistus vuoden 1982 alusta, sekä hoitotakuun voimaansaattaminen 
vuonna 2005. Valtava-uudistuksella koottiin aiemmin useista eri laeista 
koostuneet kuntien kantokykyluokitukseen perustuvat valtionosuudet yh-
den laskennallisen valtionosuuden piiriin. Uudistus oli kunnallistalouden 
kannalta erittäin merkittävä. Myös hoitotakuun voimaansaattaminen oli 
merkityksellinen kunnallistalouden kannalta, erityisesti siltä osin, miten 
sen taloudelliset vaikutukset kunnille etukäteen arvioitiin.

5.1 Valtava-uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on 1970-luvulla kehitetty luomalla keskeisenä 
pidetyille sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueille lakisääteiset suunnitte-
lujärjestelmät sekä lisäämällä valtion tukea kunnallisen palvelutuotannon 
kustannuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin suoritettavat eri-
suuruiset valtionosuudet olivat johtaneet siihen, että kunnat ja kuntainliitot 
pyrkivät kehittämään toimintoja erityisesti niillä aloilla, joilla valtionosuus 
oli korkein. Tämä kehitys aiheutti kalliita ja epätarkoituksenmukaisia rat-
kaisuja keskeisillä sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla ja nosti jatkuvasti kes-
kimääräistä valtionosuutta.897 Sosiaalihuollon sektorilta puuttui yhtenäinen 
kaikki toiminnot kattava valtionosuusjärjestelmä. Kun valtiontaloudellisista 
syitä ei katsottu mahdolliseksi laajentaa terveydenhuollon tasoista valtion-
osuusjärjestelmää sosiaalihuoltoon, päädyttiin esittämään valtionosuuksien 
tasaamista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kesken.898

Valtava-uudistuksella uudistettiin kuntien ja valtion välinen rahoitus-
järjestelmä vuoden 1982 alusta. Ennen uudistusta kuntien ja kuntainliitto-
jen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin suoritettiin valtionosuutta, 
-avustusta ja korvausta eri lakien nojalla hyvin erilaisin perustein ja valtion 
rahoitusosuudet vaihtelivat toiminnoittain merkittävästi. Vaikka valtion-
osuudet oli yleensä porrastettu kuntien kantokykyluokituksen perusteella, 
erilaiset valtionosuusasteikot aiheuttivat toiminnottaisia eroja valtion ra-
hoitusosuuksissa.899  

Valtionosuus vaihteli laeittain siten, että alhaisin valtionosuus oli huol-
toapulaissa, jonka mukaan valtionosuuden suhdelukuasteikko on 1,0 

897 HE 101/1981 vp s. 4.
898 Ojala 1980: 73.
899 HE 101/1981 vp s. 5. 
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– 3,7 (keskimääräinen valtionosuus 3 %). Korkein valtionosuusasteik-
ko oli kasvatusneuvolalaissa, jonka mukaan todellisista kustannuksista 
laskettava valtionosuus oli kunnan kantokykyluokasta riippuen 35 – 80 
%, keskimäärin 57,7 %. Näiden asteikkojen välillä oli eri laeissa useita 
erilaisia asteikkoja. Yleisin valtionosuusasteikko oli 39 – 70 %, jota so-
vellettiin lähes koko terveydenhuoltoon ja myös eräisiin sosiaalihuollon 
toimintoihin.900 

Uudistuksella oli kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena oli tar-
vittavien mahdollisuuksien luominen sosiaalihuollon peruslainsäädännön 
uudistamiseksi ja täten muun muassa taata se, että vanhuksille ja muille pit-
käaikaista hoitoa tarvitseville voitiin järjestää riittävästi tarvittavia palveluksia 
kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisella tavalla. Toisena tavoittee-
na oli sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmän 
sisäinen yhtenäistäminen, yksinkertaistaminen ja yleinen järkeistäminen.901 
Saattamalla voimaan lähes koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva yh-
tenäinen valtionosuusjärjestelmä luotiin edellytykset myös uudistuksen 
rakenne- ja toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle902.

Uudistus koski ainoastaan valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa. 
Uudistuksen tarkoituksena oli vakiinnuttaa valtion ja kuntien suhteelliset ra-
hoitusosuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämän oli tarkoitus tapahtua 
siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon entiset valtionosuudet, -avustukset ja 
valtion korvaukset tasattaisiin ja otettaisiin käyttöön yksi yhteinen valtion-
osuusasteikko, joka samanlaisena koskisi kaikkia toimintoja. Valtionosuus 
suoritettaisiin ainoastaan kunnille ja kuntainliitoille aiheutuneisiin todellisiin 
kustannuksiin, ja valtionosuusjärjestelmän oli tarkoitus entistä paremmin 
suosia toimintojen taloudellista järjestämistä. Vuosien 1978 ja 1980 välillä 
arvioitu valtion rahoitusosuuden muutos oli 47,4 %:sta 47,8 %:iin. Valtion 
rahoitusosuuden kasvu oli johtunut ennen kaikkea siitä, että lainsäädäntöä 
uudistamalla on kehitetty erityisesti sellaisia toimintoja, joiden valtionosuus 
on keskimääräistä korkeampi tai joiden kustannukset valtio korvaa koko-
naisuudessaan.903 Alun perin valtion rahoitusosuuden luvattiin lisääntyvän 
330 miljoonalla markalla vuoden 1979 kustannustasossa. Kuntien sosiaali- 

900 HE 101/1981 vp s. 7.
901 Ojala 1980: 73.
902 HE 101/1981 vp s. 5. 1980-luvun Valtava-uudistus, vapaakuntakokeilut ja hallinnon 

hajauttaminen ja 1990-luvun alkupuolella voimaan tulleet valtionosuusjärjestelmän 
uudistus ja kuntalaki lisäsivät kuntien valinnanvapautta palvelujen järjestämisen suhteen. 
Niemelä 2008a: 13, Niemelä 2008b: 9.

903 HE 101/1981 vp s. 12 – 15. Esityksen mukaan valtion ja kuntien tulonjako muuttuu 
myös muusta sosiaali- ja terveydenhuollon alalle suunniteltujen muutosten vuoksi. 
Kuntasektori saa vuoteen 1981 verrattuna yhteensä 100 miljoonaa markkaa lisää ve-
rotuloja. Valtionosuusuudistuksen myötä kuntasektorille aiheutuisi yhteensä noin 200 
miljoonan markan tulojen lisäys. HE 101/1981 vp s. 16.
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ja terveydenhuollon menojen oli tarkoitus vähentyä vastaavalla summalla. 
Lisäksi yksityisille laitoksille luvattiin lisärahoitusta 9 miljoonaa markkaa.904 
Hallituksen esityksessä kuitenkin todettiin, että uudistuksen myötä tarkoi-
tuksena oli suorittaa vähäinen valtion rahoitusosuuden lisäys (100 miljoonaa 
markkaa), minkä jälkeen valtion ja kuntien välinen kustannustenjako olisi 
pysynyt samanlaisena.905 Valtionosuuden lisäyksen taso ei siis ollutkaan se, 
mitä alun perin oli luvattu.

Prosenttiperusteisen valtionosuusjärjestelmän etuna pidettiin esityksessä 
sitä, että kustannusvaihtelut vaikuttavat välittömästi molempien toiminnas-
ta vastaavien tahojen – valtion ja kuntien – talouteen. Tällöin kumpikin 
pyrkii taloudelliseen toimintaan. Lisäksi valtio säätäessään kunnille uusia 
velvoitteita joutuu aina osalliseksi aiheutuneista todellisista kustannuksista. 
Vastaavanlaisia perusteluja kirjattiin valtionapujärjestelmien kehittämiselle 
jo vuonna 1969.906 Prosenttiperusteisessa järjestelmässä kuitenkin valtion-
osuuksien leikkaukset, kuten edellä todettiin, on ollut helppo toteuttaa. 

5.2 Hoitotakuu

Hoitotakuu tuli voimaan 1.3.2005. Hoitotakuun tarkoituksena oli se, että 
lailla säädettiin hoitoonpääsyn enimmäisajoista. Esityksellä hoitoon pääsyn 
turvaamiseksi terveydenhuollon lainsäädäntöä täsmennettiin siten, että 
kansanterveyslakiin (66/1972) ja erikoissairaanhoitolakiin (1062/1989) 
kirjattiin hoitoonpääsyn enimmäisajat. Välitön yhteydensaanti terveyskes-
kukseen on turvattava arkipäivisin virka-aikana, samoin terveydenhuollon 
ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmante-
na arkipäivänä yhteydenotosta. Erikoissairaanhoidossa sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän on aloitettava hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmen 
viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja tarpeelliseksi todettu hoito on 
järjestettävä viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on 
arvioitu. Sairaanhoitopiiri on vastuussa sen erikoissairaanhoitoon lähetetyn 
potilaan hoidon tarpeen arvioinnista ja hoidon järjestämisestä.907

904 Ojala 1980: 75.
905 HE 101/1981 vp s. 12 – 15. Esityksen mukaan valtion ja kuntien tulonjako muuttuu 

myös muusta sosiaali- ja terveydenhuollon alalle suunniteltujen muutosten vuoksi. 
Kuntasektori saa vuoteen 1981 verrattuna yhteensä 100 miljoonaa markkaa lisää ve-
rotuloja. Valtionosuusuudistuksen myötä kuntasektorille aiheutuisi yhteensä noin 200 
miljoonan markan tulojen lisäys. HE 101/1981 vp s. 16.

906 HE 101/1981 vp s. 16.
907 HE 77/2004 vp s. 29. Potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että potilaalle olisi ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta ja, jos se 
muuttuisi, hänelle olisi ilmoitettava muutoksen syy. Lakiin ehdotetaan lisäksi säännöstä 
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Alkuperäinen kansanterveyslain hoitotakuuta koskeva 15 b § 1 – 2 
säännös kuuluu seuraavasti:

Laki kansanterveyslain muuttamisesta 15 b § 1-2 mom. (855/2004 )
Terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saa-
da arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. 
Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 
viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden ter-
veyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton 
aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaan-
hoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa 
siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Kiireelliseen hoitoon 
on kuitenkin päästävä välittömästi.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammas-
lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan ter-
veydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen 
kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon 
tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylit-
tää suun terveydenhuollossa tai perusterveydenhuollon yhteydessä to-
teutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos 
lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä 
hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta. 
Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa 
annettava, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tehdyn hoidon tar-
peen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä 
hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden 
kuluessa, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat 
muuta edellytä.

Säännöksellä ei ollut tarkoitus luoda potilaalle subjektiivista oikeutta päästä 
hoitoon. Potilaalla ei ole rajatonta oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa 
hoitoa, vaan hänen terveydentilastaan johtuvan hoidon tarpeen arvioi tervey-
denhuollon ammattihenkilö.908 Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta korosti, 
ettei sääntely koske lainkaan tilanteita, joissa henkilöllä on esimerkiksi oikeutta 
elämään tai oikeutta välttämättömään huolenpitoon turvaavien perustuslain-
säännösten nojalla yksilöllinen ja oikeudellisesti täytäntöönpantavissa oleva 
oikeus saada hoitoa. Selvää lisäksi on, että esimerkiksi säännökset hoidon 
tarpeen arvioinnin ja hoidon järjestämisen enimmäisajoista ovat terveyskes-
kuksia ja sairaanhoitopiirin toimintayksikköjä oikeudellisesti velvoittavia.909

tutkimus – tai hoitosuunnitelmasta, joka vahvistaisi erityisesti pitkäaikaissairaiden ja 
lääketieteellisessä kuntoutuksessa olevan potilaan asemaa. HE 77/2004 vp s. 30.

908 HE 77/2004 vp s. 36.
909 PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp s. 3.
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Erikoissairaanhoitolain hoitotakuuta koskeva 31 § 3 momentti kuului 
seuraavasti:

Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta 31 § 3 mom. (856/2004)
Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, 
kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun sen 
toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella lääketie-
teellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on 
järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon 
ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveys-
palveluissa tehdyn hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi 
todettu hoito on järjestettävä hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon 
ottaen kolmen kuukauden kuluessa, jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset 
tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.

Säännöksen mukaan kiireelliseen sairaanhoitoon on päästävä välittömästi, 
tältä osin ehdotuksella ei muutettu aiemmin voimassa olevaa lainsäädäntöä. 
Muutoin henkilön siirtyminen erikoissairaanhoitoon edellyttää ammatti-
henkilölain 22 §:n mukaisesti lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen 
perustuvaa lähetettä. Säännöksen mukaan sairaanhoitopiiri vastaa siitä, että 
hoidon tarpeen arviointi ja hoito järjestetään yhtenäisin lääketieteellisin ja 
hammaslääketieteellisin perustein. Sairaanhoitopiirit myös vastaavat hoi-
toindikaatioiden määrittelystä.910

Lain taloudellisten vaikutusten osalta todettiin, että lain muutosten 
toteuttaminen, toimintojen kehittäminen, hoidon saatavuuden turvaaminen 
sekä potilaan aseman ja oikeuksien parantaminen toteutetaan Kansalliseen 
terveyshankkeeseen vuosina 2003 – 2004 osoitettujen ja valtion määräraha-
kehyksiin vuosille 2004 – 2007 sisältyvien voimavarojen puitteissa. Vuonna 
2005 kustannukset lisääntyvät jonkin verran, mutta kehysten mukaiseen 
valtionosuuden lisäykseen vuodelle 2005 on sisällytetty hoitoon pääsyn to-
teuttamisesta aiheutuvat lisäkustannukset.911 Perustuslakivaliokunta kiinnitti 

910 HE 77/2004 vp s. 41.
911 HE 77/2004 vp s. 31. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä terveydenhuollon tulevai-

suuden turvaamiseksi otettiin huomioon Kansallisen terveyshankkeen tavoitteiden 
edellyttämät voimavarat lisäämällä terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta. 
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia on lisätty ja lisätään valtioneuvos-
ton vuosien 2004 – 2007 kehyspäätöksen mukaan noin 400 miljoonalla eurolla, josta 
terveydenhuollon osuus on 288 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 sosiaali- ja terveyden-
huollon käyttökustannusten valtionosuutta lisätään määrärahakehysten mukaisesti 75 
miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista valtionosuus vuonna 
2002 oli 25,36 prosenttia ja vuonna 2004 se on 31,82 prosenttia. Valtionosuuspro-
sentin nousu perustuu osaksi vuosina 2003 ja 2004 kunnille veronkevennysten aihe-
uttamien verotulojen menetysten johdosta tehtyihin lisäyksiin. Ilman näitä lisäyksiä 
valtionosuusprosentti olisi 27,52. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen sisältyi 
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huomiota esityksessä esitettyihin kuntien kustannuksiin. Valiokunta otti 
myös kantaa suoraan rahoitusperiaatteeseen, joka oli lausunnossa nostettu 
otsikkotasolle. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntely hoidon 
saatavuudesta lisää terveyspalveluiden järjestämisestä kunnille aiheutuvia 
kustannuksia. Kuntien tehtävistä säädettäessä on perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä todetun mukaisesti huolehdittava siitä, että kunnilla on tosiasi-
alliset edellytykset suoriutua niistä. Perustusvaliokunta totesi edelleen, että 
esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevasta jaksosta selviää, että tämän 
uudistuksen kustannusvaikutukset on otettu huomioon valtionosuuksien 
lisäämistarpeena (samoin PeVL 37/2000 vp, s. 2/I). Valiokunta painotti, 
että uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille on seurattava.912 

Hoitotakuuta koskevat säännökset on sittemmin sisällytetty 1.5.2011 
voimaan tulleen terveydenhuoltolain (1326/2010) 51 ja 52 §:ään. 
Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä koskeva 51 §:n säännös vastaa pää-
osin kansanterveyslain 15 b §:n säännöstä913. Erikoissairaanhoidon hoitoon 
pääsyä koskevaa 52 §:n säännöstä sen sijaan täsmennettiin914.

Hallituksen esityksen mukaan terveydenhuoltolainuudistus to-
teutetaan valtiontalouden maaliskuun 2010 kehyspäätöksen puitteissa. 
Terveydenhuoltolain kustannuksia lisäävien ja vähentävien tekijöiden yh-
teisvaikutuksen arvioitiin lisäävän kuntatalouden kustannuksia vain vuon-
na 2011. Lisäys on 10 miljoonaa euroa, mikä merkitsee viiden miljoonan 
euron lisäystä peruspalvelujen valtionosuuteen.915 Perustuslakivaliokunnan 
mukaan terveydenhuoltolain yksittäisillä muutoksilla voi esityksen peruste-
lujen mukaan olla kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Tällainen muutos on 
esimerkiksi hoitopaikan valinnan mahdollistaminen. Perustuslakivaliokunta 
viittasi lausunnossaan rahoitusperiaatteeseen ja edellytti, että uudistuksen 
kustannusvaikutuksia kunnille on seurattava.916 

vuonna 2003 veronkevennysten vaikutusten kompensaationa lisätalousarvioesityksen 
yhteydessä hyväksytty 113 miljoonan euron lisäys. Vuodesta 2004 lukien valtionosuuteen 
on laskettu vuoteen 2003 verrattuna 359 miljoonan euron (josta 2 miljoonaa euroa 
sisältyy kustannustason tarkistukseen) veronkevennysten kompensaation lisäys, jolloin 
kompensaatio on vuositasolla 472 miljoonaa euroa. HE 77/2004 vp s. 31.

912 PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp s. 3, PeVL 37/2000 – HE 149/2000 vp s. 2.
913 HE 90/2010 vp s. 146.
914 HE 90/2010 vp s. 147.
915 HE 90/2010 vp s. 79.
916 PeVL 41/2010 vp – HE 90/2010 vp s. 5.
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5.3 Reformit rahoitusperiaatteen näkökulmasta 
tarkasteltuna

Valtava-uudistuksessa lähdettiin siitä, että terveyden- että sosiaalihuollon alueel-
la tulee olla samantasoinen ja yhtenäinen suunnittelu- ja valtionosuusjärjestel-
mä. Hallituksen esityksen mukaan tavoite oli saavutettavissa valtionosuuksien 
kokonaismäärän sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon oleellisesti 
muuttumatta.917 Alkuperäisen suunnitelman mukaan valtion rahoitusosuutta 
aiottiin nostaa huomattavasti; vuoden 1979 kustannustasossa valtion rahoi-
tusosuuden luvattiin lisääntyvän 330 miljoonalla markalla. Samaan aikaan 
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen oli tarkoitus vähentyä vastaavalla 
summalla. Uuden valtionosuuden oli tarkoitus vaihdella kantokykyluokasta 
riippuen 33,3 ja 66,6 prosentin välillä.918 Kunnallisliiton lausunnon mukaan 
ehdotetun asteinen valtionosuuden lisäys oli uudistuksen perusedellytys919, 
Kunnallisliiton puolto oli merkittävä uudistuksen läpiviennissä.

Alun suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet; hallituksen esitykseen 
saakka mentäessä suunnitelmat olivat jo muuttuneet aiotusta huomattavas-
ti. Hallituksen esityksen mukaan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ei 
sinänsä ollut tarkoitus lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisresurssi-
en määrää, vaan kysymyksessä oli valtion ja kuntien välisten taloudellisten 
suhteiden kokonaisjärjestely sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten 
osalta. Järjestely oli teknisesti mahdollista toteuttaa valtion ja koko kunta-
sektorin välistä kustannustenjakoa muuttamatta. Valtionosuusjärjestelmän 
uudistuksella ei siten ollut tarkoitus muuttaa valtion ja kuntien välistä kus-
tannustenjakoa, päinvastoin hallituksen esityksessä uudistuksen luvattiin 
edelleen lisäävän kuntien saamaa valtionosuutta 100 miljoonaa markkaa 
kustannussiirtymien vuoksi.920 Valtiontalouden heikentyneen tilan vuoksi 
hallitus päätyi perumaan lupauksensa. Tästä seurasi se, että valtionosuusas-
teikkoja leikattiin lailla (1118/83) yhden prosenttiyksikön verran pysyvällä 
tavalla ennen kuin uudistus oli ollut vielä lainkaan voimassa.921 

On huomattava, että rahoitusperiaate käsitteenä ei vielä Valtava-
uudistuksen aikaan ollut käytössä. Tuolloin asiaa käsiteltiin kustannusvastaa-
vuuden kautta. Kunnille tuli antaa resursseja niiden velvoitteista aiheutuvia 
kustannuksia vastaavasti. Hallituksen esityksessä useassa kohdassa mainitaan 
tarkoitus säilyttää entinen kustannustenjako, joten tuon tason voidaan katsoa 
tarkoittavan kuntien riittävää rahoitusosuutta. Rahoitusperiaatteen tasoa 

917 HE 101/1981 vp s. 4.
918 Ojala 1980: 75.
919 Suomen Kunnat 2/1980 (Suomen Kunnallisliiton lausunto).
920 HE 101/1981 vp s. 14 – 15. 
921 Myllymäki 1994: 170.
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arvioitaessa merkityksellinen on hallituksen esityksen kohta, jonka mukaan 
nyt valmistellulla uudistuksella suoritetaan vähäinen valtion rahoitusosuu-
den lisäys, minkä jälkeen valtion ja kuntien välinen kustannustenjako pysyy 
samanlaisena922, tämä taso oli jo edellä mainittu 47,8 %, josta terveyden-
huollon keskimääräinen valtion rahoitusosuus oli 57,3%923. 

Tältä osin rahoitusperiaatteen kannalta on tärkeää huomata, että valtion 
keskimääräinen rahoitusosuus oli mainittu 47,8 %924, jonka siis katsottiin 
olevan kohtuullinen valtion rahoitusosuus ja siten turvaavan kunnallisen 
palvelutuotannon. Tämä kustannustenjaon tason piti myös säilyä uudistuk-
sen jälkeenkin. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan rahoitusosuutta vähennet-
tiin jo ennen kuin uudistus tuli edes voimaan. Mainittu rahoitusosuus on 
merkityksellinen rahoitusperiaatteen tasoa arvioitaessa.  

Hoitotakuu tuli rahoittaa kansalliseen terveyshankkeeseen vuosina 
2003 – 2004 osoitettujen ja valtion määrärahakehyksiin vuosille 2004 – 2007 
sisältyvien voimavarojen puitteissa.925 Perustuslakivaliokunta otti kantaa 
esityksessä esitettyihin kuntien kustannuksiin. Lausunnossa kiinnitettiin 
huomiota myös rahoitusperiaatteeseen, joka oli lausunnossa nostettu ot-
sikkotasolle. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntely hoidon 
saatavuudesta lisää terveyspalveluiden järjestämisestä kunnille aiheutuvia 
kustannuksia. Kuntien tehtävistä säädettäessä on perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä todetun mukaisesti huolehdittava siitä, että kunnilla on tosi-
asialliset edellytykset suoriutua niistä (HE 309/1993 vp, s. 26/II ja PeVM 
25/1994 vp, s. 3/II). Perustusvaliokunta kuitenkin totesi, että esityksen 
taloudellisia vaikutuksia koskevasta jaksosta selviää, että tämän uudistuksen 
kustannusvaikutukset on otettu huomioon valtionosuuksien lisäämistar-
peena (samoin PeVL 37/2000 vp, s. 2/I). Valiokunta myös painotti, että 
uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille on seurattava.926 

Eduskunnan oikeusasiamies osoitti huolensa uudistuksesta antamalla 
siitä kannanottonsa. Oikeusasiamies on antanut useita huomautuksia koskien 
hoitotakuun toteutumista kunnissa, ja erityisesti laajentuneen hammashuol-
lon yhteydessä. Oikeusasiamiehen mukaan huolestuttavaa oli etenkin ham-
mashuollon lainvalmistelussa ilmenneet virheellisyydet. Oikeusasiamiehen 
mukaan lainvaikutusten taloudelliset vaikutukset kunnille oli hallituksen 
esityksessä aliarvioitu, minkä lisäksi hän toi ilmi käsityksensä valtionosuuk-

922 HE 101/1981 vp s. 14.
923 HE 101/1981 vp s. 13. Kansanterveystyö 57,1 % ja erikoissairaanhoito 57,4 %, kun 

puolestaan sosiaalitoimen rahoitusosuus oli ainoastaan 35 %. Emt.
924 HE 101/1981 vp s. 13. Terveydenhuollossa valtion keskimääräinen rahoitusosuus oli 

57,3 %. Emt.
925 HE 77/2004 vp s. 31. 
926 PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp s. 3, PeVL 37/2000 – HE 149/2000 vp s. 2.
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sien riittämättömyydestä.927 Kun otetaan huomioon hammashuollon laajen-
tuminen ja hoitotakuun voimaantulon yhteisvaikutus kunnissa, on kuntien 
taloudellisten resurssien lisätarve laskettu reilusti alakanttiin. Lakeja säädet-
täessä tulisikin ottaa aina huomioon lakien yhteisvaikutus, eikä ainoastaan 
yksittäisen lakiesityksen vaikutukset kunnille.

Mainitut uudistukset ovat esimerkkejä siitä, miten merkittäviä kun-
tien talouteen vaikuttavia uudistuksia on Suomessa toteutettu. Valtava-
uudistuksessa siirtymävaiheen kustannuksiin kunnille varatut 100 miljoo-
naa markkaa peruttiin, mistä seurasi se, että valtionosuusasteikkoja leikattiin 
lailla yhden prosenttiyksikön verran pysyvällä tavalla ennen kuin uudistus 
oli ollut vielä lainkaan voimassa. Hoitotakuun osalta kustannusvaikutuksia 
ei hallituksen esityksen mukaan juuri pitänyt tulla, ja ne oli jo huomioitu 
kansalliseen terveyshankkeeseen vuosille 2003 – 2004 osoitettujen ja valtion 
määrärahakehyksiin vuosille 2004 – 2007 sisältyvien voimavarojen puitteis-
sa.928 Hoitotakuu on kuitenkin yksinäänkin aiheuttanut kustannusvaikutuksia 
kunnille ja yhdistettynä laajentuneisiin järjestämisvastuisiin terveydenhuollon 
alalla, ovat vaikutukset olleet mittavat. Hoitotakuun yhteydessä perustusla-
kivaliokunta vetosi rahoitusperiaatteeseen toteamalla, että kuntien tehtävistä 
säädettäessä on perusoikeusuudistuksen yhteydessä todetun mukaisesti huo-
lehdittava siitä, että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua niistä (HE 
309/1993 vp, s. 26/II ja PeVM 25/1994 vp, s. 3/II)929. 

Voidaankin todeta, että valtiovarainministeriö (aiemmin sisäasiainminis-
teriö) ei ole kovin hyvin suoriutunut sille kuntalain 8 §:ssä asetetusta velvol-
lisuudesta huolehtia siitä, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia 
koskevan lainsäädännön yhteydessä. Rahoitusperiaatehan on nimenomaan 
osa kunnallista itsehallintoperiaatetta, joten siitä huolehtimisen on katsot-
tava myös kuuluvan kuntalain 8 §:n alaan. Kuntien näkökulmasta esitetyt 
esimerkit eivät myöskään ole luottamusta herättäviä, eikä olekaan ihme, että 
kuntien luottamus valtiota kohtaan on laskenut. Vuonna 2012 valmistuneessa 
tutkimuksessa tutkittiin kuntien luottamusta valtioon. Tutkimuksen mukaan 
kunnissa ei luoteta, että seuraavalla vaalikaudella valtio tarjoaa kunnille uusia 
voimavaroja, helpottaa kuntien taloutta, vähentää kuntien ohjausta, ottaa huo-
mioon kuntien intressit ja pitää kuntia tasavertaisina kumppaneina.930 Edellä 

927 Eoa 959/2004 s. 12, Eoa 192/2003, s. 11, Eoa 1721/2003 s. 11, Eoa1901/2002, Eoa 
1277/2003, Eoa 1442/2003, Eoa 1485/2003.

928 HE 77/2004 vp s. 31. 
929 PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp s. 3, PeVL 37/2000 – HE 149/2000 vp s. 2.
930 Harisalo, Rannisto & Stenvall 2012: 53. Yhteenvetona kuntien luottamuksesta valtion 

kuntapolitiikkaan todettiin, että kunnissa ei yksinkertaisesti luoteta valtion kumppa-
nuuteen eikä valtion haluun arvioida kuntien tehtäviä itsehallinnollisesta näkökulmasta. 
Vaikka tulos on linjassa edellä käsitellyn kanssa, se osoittaa konkreettisesti kuinka vähän 
kunnissa luotetaan valtioon. Harisalo, Rannisto & Stenvall 2012: 55.
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esitetyn kaltaisilla uudistuksilla lienee vaikutusta tutkimuksessa vahvistettuun 
kuntien kokemaan epäluottamukseen valtion kuntapolitiikkaa kohtaan.

6 YHDENVERTAISUUDEN VAATIMUS 
TERVEYDENHUOLLOSSA 

Vaikka lainsäädäntö jättää kunnille mahdollisuuden harkintaan palvelujen 
järjestämisen suhteen, tätä harkintaa on kuitenkin perustuslain yhdenver-
taisuussäännöksestä johtuen käytettävä niin, että kunnan asukkaat saavat 
kunnan järjestämisvastuulle lain mukaan kuuluvia terveyspalveluja yhte-
näisten perusteiden mukaan. Näiden perusteiden tulee olla hyväksyttyjä, 
ennalta tiedossa ja kohdistua kaikkiin samalla tavoin.931 Kunnalla on harkin-
tavaltaa terveyspalveluiden järjestämisen suhteen tämän luvun 6 kohdassa 
selostetulla tavalla. Hallituksen esityksen perusteluihin on kirjattu, että 
hyvinvointivaltion rakentamiskauden keskeisenä tavoitteena pidettyä kan-
salaisten yhdenvertaisuutta ei voida saavuttaa tiukalla yhdenmukaisuudella 
eikä yksityiskohtaisella sääntelyllä ja valtionvalvonnalla. Riittävän laaja ja 
omavastuinen kunnallinen itsehallinto ei estä kansalaisten yhdenvertaisuut-
ta.932 Tästä huolimatta oikeusasiamies on todennut, että vaikka kunnalla 
on harkintavaltaa terveyspalveluiden toteuttamisessa, lainsäädännön hy-
väksymää erilaisuutta palveluiden järjestämistavoissa rajoittavat perus- ja 
ihmisoikeuksien yhdenvertaisen toteuttamisen velvoitteet933.

Yhdenvertaisuudesta ja syrjintäkiellosta säädetään perustuslain 6 § 1 
ja 2 momenteissa seuraavasti:

Suomen perustuslaki 6 §. Yhdenvertaisuus.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mieli-
piteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella.

Hallituksen esityksen mukaan pykälä ilmaisee paitsi perinteisen vaatimuksen 
oikeudellisesta yhdenvertaisuudesta, myös ajatuksen tosiasiallisesta tasa-
arvosta. 1 momentti ilmaisee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan pää-
periaatteen. Yleiseen yhdenvertaisuussäännökseen sisältyy mielivallan kielto 
ja vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Perinteisesti 

931 Eoa 3908/2006.
932 HE 192/1994 vp s. 19.
933 Eoa 3908/2006.
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yhdenvertaisuus lain edessä on merkinnyt ensi sijassa vaatimusta yhdenver-
taisuudesta lain soveltamisessa. Säännös sisältää periaatteen, jonka mukaan 
viranomaisen tulee soveltaa lakia tekemättä muita eroja kuin laista ilmenee. 
Lainsoveltajaan kohdistuvana yhdenvertaisuusperiaate on tuomioistuinten 
ja muiden viranomaisten harkintavallan rajoitusperiaate.934

Yleistä yhdenvertaisuussäännöstä täydentää 2 momentin syrjintäkielto. 
Esimerkiksi ihmisoikeussopimusten yhdenvertaisuuden sääntelyssä tällaisella 
säännöksellä on keskeinen asema. Itsenäisenä ihmisoikeutena yhdenvertai-
suus ja syrjinnän kielto sisältyvät kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 26 artiklaan. Sen mukaan kaikki 
ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkään-
laista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lailla on kiellettävä 
kaikki syrjintä ja taattava kaikille henkilöille yhtäläinen ja tehokas suojelu 
rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muu-
hun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omai-
suuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vastaan. 
Vaikka säännöksessä on lueteltu kansainvälisten ihmisoikeussopimusten 
syrjintämääräysten tavoin eräitä kiellettyjä erotteluperusteita, ei luettelo 
ole kuitenkaan tyhjentävä.935 

934 HE 309/1993 vp s. 42 – 43.
935 HE 309/1993 vp s. 43. Syrjinnän kiellon tärkeyttä osoittaa kiellon sisältyminen lu-

kuisiin muihinkin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen määräyksiin: 2 artiklassa sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan ja 
varmistamaan sopimuksen kattamat oikeudet ilman syrjintää; 3 artikla takaa oikeudet 
sukupuolesta riippumatta; 4 artikla kieltää syrjinnän sellaisissakin kriisioloissa, jotka 
saattavat oikeuttaa poikkeamisen eräistä ihmisoikeuksista; 14 artikla edellyttää yhden-
vertaisuutta tuomioistuimissa; 20 artikla kieltää yllyttämisen syrjintään; 23 artikla edel-
lyttää aviopuolisoiden yhdenvertaisuutta; 24 artikla kieltää syrjinnän lasten suojelussa. 
Sopimuksen 25 artikla kieltää vastaavasti syrjinnän poliittisten osallistumisoikeuksien 
käytössä ja takaa oikeuden päästä yhdenvertaisesti julkisiin virkoihin; 26 artiklan mukaan 
kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista 
syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklaan si-
sältyy myös syrjintäkielto, joka takaa sopimuksessa turvattujen oikeuksien nautinnan 
ilman syrjintää. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöytäkirjan 5 artikla sisältää 
erityismääräyksen aviopuolisoiden yhdenvertaisuudesta. Myös taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (2 art.) ja 
Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa (johdanto) on sopimuksen sisältämien oikeuksien 
turvaamiseen liitetty syrjintäkielto sekä useita erillisiä yhdenvertaisuusmääräyksiä. Suomi 
on lisäksi ratifioinut useita syrjinnän vastaisia erityissopimuksia. Näistä voidaan mainita 
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965, SopS 
37/70) ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979, SopS 
68/86), samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa koskeva 
sopimus (ILO-sopimus n:o 100, 1951, SopS 9/63), työmarkkinoilla ja ammatin harjoit-
tamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää koskeva yleissopimus (ILO-sopimus n:o 111, 
1958, SopS 63/70) sekä syrjinnän vastustamista opetuksen alalla koskeva yleissopimus 
(1960, SopS 59/71). HE 309/1993 vp s. 43.
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Syrjintäsäännös koskee myös pelkkää erilliskohtelua (segregaatiota). 
Siten yhtäläistenkin palvelujen tarjoaminen erikseen eri väestöryhmille 
syrjintäkiellossa mainitun perusteen mukaisesti on kiellettyä, jollei sitä 
voida jonkin hyväksyttävän syyn perusteella pitää määrätyssä tilanteessa 
oikeutettuna. Syrjintäkielto koskee myös toimenpiteitä, jotka välillisesti 
johtavat syrjivään lopputulokseen. Pykälä ei toisaalta kiellä kaikenlaista 
erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuu syrjintäsäännökses-
sä nimenomaan mainittuun syyhyn. Olennaista on, voidaanko erottelu 
perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. Tämä 
ilmenee myös valitusta sanamuodosta ’’ilman hyväksyttävää perustetta aset-
taa muihin nähden eri asemaan’’. Perustelulle asetettavat vaatimukset ovat 
erityisesti säännöksessä lueteltujen kiellettyjen erotteluperusteiden kohdalla 
kuitenkin korkeat.936 Suosinnasta ja segregaatiosta on kuitenkin erotettava 
positiivinen erityiskohtelu, jolla tarkoitetaan tietyn ryhmän (esimerkiksi 
naiset, lapset, vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia toimia, jotka 
tähtäävät tosiasiallisen tasa-arvon turvaamiseen eivätkä asteeltaan muodostu 
toisia syrjiviksi. Syrjintäkiellolla ei pyritä estämään tasa-arvon toteutumi-
seen tähtäävää positiivista erityiskohtelua. Myös YK:n ihmisoikeuskomi-
tean yleisessä kannanotossa KP-sopimuksen 26 artiklasta ilmaistaan, että 
yhdenvertaisuuden periaate toisinaan edellyttää sopimusvaltioita sellaisten 
erottelujen tekemistä, jotka tähtäävät yhteiskunnassa tosiasiassa esiintyvän 
syrjinnän poistamiseen.937

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 2004:107 oli kyse 
nimenomaan yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisesta, ja kysymyksenä 
oli voidaanko erikielisiä kohdella eri tavoin. Korkein oikeus katsoi, että val-
tuuston päätös, joka ei takaa kunnan suomenkieliselle väestönosalle samaa 
valinnanvapautta hoitopaikan suhteen, ei ollut yhdenvertaisuusperiaatteen 
vastainen, kun erilaiseen kohteluun on ollut hyväksyttävä kielellisen tasa-
arvon tavoitteluun perustuva syy. Syynä oli nimenomaan asukkaiden kielel-
listen oikeuksien toteutumisen turvaaminen erikoissairaanhoidon palveluissa.

Yhdenvertaisuussäännös kohdistuu myös lainsäätäjään. Tämä on näky-
nyt erityisesti 1970-luvulta alkaen myös eduskunnan perustuslakivaliokun-
nan käytännössä. Valiokunnan tulkintojen mukaan laki voi olla ristiriidassa 
nykyisen perustuslain 6 §:n kanssa, jos se ilman yleisesti hyväksyttävää 
perustetta, siis mielivaltaisesti, asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia 
edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös 
ei kuitenkaan edellytä kaikkien kansalaisten kaikissa suhteissa saman-
laista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat olosuhteet ole samanlaisia. 
Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä sekä myönnettäessä lailla etu-

936 HE 309/1993 vp s. 44.
937 Scheinin 1999: 245.
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ja ja oikeuksia kansalaisille että asetettaessa heille velvollisuuksia.938 Uoti 
on vuonna 2003 ilmestyneessä väitöskirjassaan päätynyt siihen tulokseen, 
että kaikilla kuntalaisilla – etenkään lapsilla – ei ole nyky-Suomessa riittäviä 
mahdollisuuksia saada subjektiivisten oikeuksiensa mukaisia palveluetuuksia 
yhdenvertaisesti toteutetuiksi939.

Perustuslain yhdenvertaisuussäännös (6 §) rajoittaa erilaisuutta kuntien 
palveluvalikoimissa ja niiden järjestämistavoissa. Terveyspalveluja on annet-
tava siten, ettei ihmisiä ilman lääketieteellisesti perusteltua syytä aseteta eri 
asemaan muun muassa heidän ikänsä, terveydentilansa tai vammaisuutensa 
perusteella. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että toiminnasta vastaa-
va taho järjestää toiminnan siten, että kaikilla henkilöillä, jotka kuuluvat 
toimijan vastuupiiriin, tulee olla mahdollisuus saada palveluja yhtäläisin 
perustein. Yhdenvertaisuusperiaate merkitsee sitä, että sen mukaisesti pi-
täisi toimia myös ajallisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hoito tulisi järjestää 
samojen periaatteiden mukaisesti riippumatta siitä, syntyykö hoidon tarve 
alkuvuonna tai loppuvuonna.940 

On mahdollista, että ennen talousarviovuoden päättymistä talousarvios-
sa johonkin etuuteen varatut määrärahat loppuvat. Yhdenvertaisuusperiaate 
edellyttäisi, että etuuksia edelleen myönnettäisiin samojen perusteiden mu-
kaan kuin aiemminkin. Tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa joudutaan 
punnitsemaan vastakkain yhdenvertaisuutta ja talousarvion sitovuutta. 
Talousarvion sitovuuden taustana on kunnan perustuslailla suojattu itse-
hallinto, jonka keskeisenä osana on kunnan oikeus päättää talousarviostaan. 
Kunnan talousarvio puolestaan rajoittaa kunnan viranomaisten yksilöllistä 
päätöksentekoa vapaaehtoiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvissa 
tehtävissä, samoin kuin sellaisissa lakisääteisissä tehtävissä, joita eivät vastaa 
kuntalaisille taatut subjektiiviset oikeudet.941 Eduskunnan oikeusasiamies 
on todennut, että kunnan on käytettävä harkintavaltaa perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuussäännöksestä johtuen niin, että kunnan asukkaat saavat 
ainakin terveydenhuollon perusturvaan kuuluvia palveluja yhtenäisten pe-
rusteiden mukaan. Näiden perusteiden tulee olla hyväksyttyjä, ennalta 
tiedossa ja kohdistua kaikkiin samalla tavoin.942

Perustuslain 6.1 §:n yleinen yhdenvertaisuussäännös ei rajoitu vel-
voittamaan julkista valtaa pidättymästä yhdenvertaisuuden loukkauksista. 
Yhdessä perustuslain 22 §:ään sisältyvän perusoikeuksien yleisen turvaa-
misvelvollisuuden kanssa säännös velvoittaa julkista valtaa lainsäädännöllä 

938 HE 309/1993 vp s. 42 – 43.
939 Uoti 2003: 359.
940 HE 77/2004 vp s. 40 – 41.
941 Tuori 2004: 154 – 155.
942 Eoa 2193/2003, Eoa 1529/2004.
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ja muilla toimenpiteillä myös aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuuden 
toteutumista yhteiskunnassa.943

Yhdenvertaisuus koskee kunnan asukkaita. Kunnan asukkailla tulee olla 
yhdenvertaiset mahdollisuudet samanlaisissa tilanteissa saada samanlaiset 
terveyspalvelut. Näin siksi, koska terveyspalveluiden järjestäjä on kunta 
eikä valtio; jos palveluiden järjestäjänä olisi valtio, tulisi kaikkien asuin-
kunnasta riippumatta saada samanlaiset terveydenhuollon palvelut saman-
laisissa tilanteissa. Jos tarkoituksena on se, että kaikilla on asuinkunnasta 
riippumatta yhtäläiset terveydenhuollon palvelut, tulee terveydenhuollon 
palvelujen järjestäjänä olla valtio eikä kunta. Kunnallisesta itsehallinnosta 
johtuu, että kunnilla tulee olla mahdollisuus järjestää myös terveyspalveluita 
paikallisen tarpeen mukaisesti, mutta kuitenkin vaaditun vähimmäisrajan 
sallimissa rajoissa. Kuntia ei voida velvoittaa tiettyyn määrättyyn muottiin 
palveluiden järjestämisen suhteen, vaan kunnilla tulee olla asiassa harkin-
tavaltaa kunnallisen itsehallinnon nojalla. Mikäli tämä ei ole toivottava 
tilanne, tulee terveydenhuollon palvelut järjestää toisin, kuten esimerkiksi 
valtion toimesta, jolloin voidaan varmistaa se, että terveyspalvelut ovat joka 
suhteessa samanlaiset kaikille niihin oikeutetuille.944 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain tavoitteena oli varmistaa koko 
maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut (1.2 §). Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkien kuntien tulisi tarjota juuri samanlaiset 
terveydenhuollon palvelut kaikissa kunnissa, vaan kunnalla on edelleen tiet-
tyyn rajaan saakka mahdollisuus kunnallisen itsehallintonsa rajoissa päättää 
palveluistaan. Kuntalaisilla tulee kuitenkin olla yhdenvertaiset mahdollisuu-
det saada terveyspalveluita kunnan sisällä. Edelleen kunta- ja palveluraken-
neuudistuslain 1.3 §:n 2 kohdan mukaan tämän lain mukaisia järjestelyjä 
suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon perusoikeudet ja 
yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa. Tämä koskee nimenomaan kunnan 
tai yhteistoiminta-alueen omaa terveyspalveluiden tarjontaa, eikä kuntien 
tai yhteistoiminta-alueiden keskinäistä yhdenvertaisuutta. Kunnat eivät voi 
toistensa puolesta päättää miten terveydenhuollon palveluita järjestetään, 
vaan se on kunkin kunnan tai yhteistoiminta-alueen oma päätös. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä terveyspalveluiden järjes-
täjätaho on yli 20 000 asukkaan väestöpohjan omaava kunta tai yhteistoi-
minta-alue. Yhdenvertaisuusnäkökulmasta katsottuna tämä merkitsee sitä, 
että kaikilla samaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien kuntien asukkailla 
tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada samanlaisia terveydenhuol-
lon palveluita kuin muillakin samaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien 
kuntien asukkailla. Muita yhteistoiminta-alueita yhdenvertaisuus-säännös 

943 Scheinin 1999: 239.
944 Matikainen 2009: 89.
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ei tietenkään koske, koska yhteistoiminta-alue järjestää terveydenhuollon 
palvelut vain siihen kuuluvien kuntien asukkaille. Samaan kuntaan tai 
yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien kuntien asukkailla tulee olla yhden-
vertaiset mahdollisuudet saada terveyspalveluita samanlaisissa tilanteissa. 
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V  
KUNNAN TEHTÄVIEN 

RAHOITUS

1 KUNTIEN JA VALTION VÄLISET 
TALOUSSUHTEET

Valtion ja kuntien välisistä taloussuhteista säädetään Suomea kansainvälisoi-
keudellisesti sitovassa Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon perus-
kirjassa. Peruskirjan 9 artikla sääntelee paikallisviranomaisten taloudellisia 
voimavaroja; muun muassa paikallisviranomaisten oikeutta riittäviin omiin 
taloudellisiin voimavaroihin, voimavarojen suhdetta velvoitteisiin sekä pai-
kallisviranomaisten kuulemista uusien voimavarojen jakamisen yhteydessä.945

Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 3 artiklan mukaan paikallinen itse-
hallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä 
ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan 
ja paikallisen väestön etujen mukaisesti. Paikallisviranomaisen oikeutta 
taloudellisiin voimavaroihin korostetaan peruskirjan 9 artiklassa, jonka 1 
kohdan mukaan ”Paikallisviranomaiset ovat kansallisen talouspolitiikan 
rajoissa oikeutettuja riittäviin omiin taloudellisiin voimavaroihin, joiden 
käytöstä ne voivat vapaasti määrätä toimivaltuuksiensa rajoissa”. Tämä tar-
koittaa sitä, että paikallisviranomaisilla tulee olla toimivalta päättää meno-
jensa painopistealueista946. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa 
korostetaan voimakkaasti paikallisen itsehallinnon merkitystä ja vastuuta. 
Vaikka ”kansallisen talouspolitiikan rajoissa” suoritetut valtionosuusleikka-
ukset, jotka kytkeytyvät julkisen talouden säästöohjelmiin, ovat peruskirjan 
mukaan mahdollisia, jossakin raja kulkee. Peruskirjassa todetaankin, että 
paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suh-

945 Peruskirjan selitysosan mukaan oikeudelliset valtuudet suorittaa tiettyjä toimintoja ovat 
merkityksettömiä, jos paikallisviranomaisilla ei ole voimavaroja niiden suorittamiseen. 
Explanatory report of the European Charter of Local Self-Government, art. 9.

946 Explanatory report of the European Charter of Local Self-Government, art. 9.1.
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teessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa 
laissa (art. 9.2).947

9 artiklan 4 kohdassa todetaan edelleen, että rahoitusjärjestelmien, 
joihin paikallisviranomaisten voimavarat perustuvat, tulee olla riittävän 
moninaisia ja joustavia, jotta ne seuraisivat paikallisviranomaisten tehtävien 
hoitamisesta aiheutuvien kustannusten todellista kehitystä niin hyvin kuin 
käytännössä on mahdollista. Peruskirjan selitysosan mukaan tietyt verot ja 
lähteet paikallishallinnon rahoituksessa ovat joko luonteeltaan tai käytän-
nön syistä, suhteellisen muuttumattomia inflaation vaikutuksille ja muille 
talouden tekijöille. Paikallisviranomaisten liiallinen riippuvuus tällaisista 
veroista tai rahoituslähteistä voi johtaa ongelmiin, koska palvelujen järjes-
tämisestä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa suoraan talouden kehitys.948 
Tämän lisäksi 5 kohdan mukaan ”Taloudellisesti heikompien paikallisvi-
ranomaisten suojelu edellyttää sellaisten taloudellisten tasoitusmenetelmien 
tai vastaavien toimien käyttöönottoa, joiden tarkoituksena on mahdollisten 
rahoituslähteiden ja kustannusten epätasaisen jakautumisen vaikutusten 
korjaaminen. Nämä menetelmät ja toimet eivät saa kaventaa paikallisviran-
omaisten harkintavaltaa, jota ne käyttävät toimivaltansa rajoissa.” Edelleen 6 
kohdan mukaan ”Paikallisviranomaisia tulee kuulla soveliaalla tavalla siitä, 
kuinka uudet voimavarat jaetaan niille.” Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 
paikallisviranomaisten resursseja jaetaan tiettyjen lainsäädännössä esitetty-
jen kriteereiden mukaan, tulee paikallisviranomaisia kuulla asiaankuuluvan 
lainsäädännön valmistelun yhteydessä949. Valtion ja kuntien neuvottelume-
nettelyä käsitellään tarkemmin luvussa VI. 

Peruskirjan 9 artiklan sääntely on varsin moninaista, mutta kuiten-
kin yleisluonteista. Sääntelyn tarkoituksena onkin ollut sitoa peruskirjan 
ratifioineita maita tiettyihin perussääntöihin talouteen liittyvissä asioissa. 
Tarkoituksena on, että paikallisviranomaisilla on itsenäinen verotusoikeus, 
ja verotuloillaan ne voivat hoitaa omia tehtäviään. Valtionosuuksien suhteen 
puolestaan tulisi suosia yleisiä ja sektorikohtaisia valtionosuuksia korvamer-
kittyjen valtionosuuksien sijaan.950 

Laman ja Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen varjo on 1990-lu-
vun alkuvuosista lähtien sanellut tarpeen säädellä kuntien tulopohjaa ja 
leikata valtionosuuksia, mutta menopohjaakin on uusin velvoittein kas-
vatettu951. Kunnat ovat osa julkista taloutta. Valtionosuuksien leikkaukset 
ovat kytkeneet kunnat valtiontalouden säästötalkoisiin952. Viime aikoina 

947 KM 1996:16, s. 15.
948 Explanatory report of the European Charter of Local Self-Government, art. 9.3.
949 Explanatory report of the European Charter of Local Self-Government, Art. 9.6.
950 Esim. Rec. 141 (2003), Rec. 1 (2004), Rec. 1 (2005).
951 Nummela 2003: 36.
952 KM 1996:16, s. 37.
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hallintovaliokunta on pitänyt taloudellisen tilanteen ja kestävyysvajeen vä-
hentämisen kannalta perusteltuna, että myös kunnat osallistuvat julkisen 
talouden tasapainottamiseen. Samalla katsottiin tärkeäksi, että kunnissa 
pyritään peruspalvelujen saatavuutta vaarantamatta edelleen parantamaan 
julkisten palveluiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.953 Tämä asetelma 
vie pohjaa rahoitusperiaatteelta. 

Kun taloudellinen liikkumavara on merkittävästi kaventunut, kunnat 
ovat joutuneet supistamaan toimintaansa ja organisaatiotaan, vähentämään 
investointejaan lähes minimiin ja pohtimaan aiempaakin tarkemmin eri-
laisten tarpeiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestystä954. Sama kehitys on ol-
lut nähtävissä myös kuntien verotusoikeuden puolella: Tuloverotuksen ja 
verotusmenettelyn kehityslinjat ovat merkinneet kunnallisen itsehallinnon 
kaventumista. Päätösvaltaa on luisunut virkakoneistolle ja kuntien veron-
saantioikeus on alkanut vuotaa kiihtyvässä määrin kunnallisverosta tehtävien 
vähennysten muodossa.955 Valtiolla on tosiasiallisesti huomattavan pitkälle 
menevä toimivalta päättää kuntien rahoituspohjasta, sillä verotulojen koko-
naisuuden lisäksi osa kuntien toimintatuottoina saatavista asiakasmaksuista 
perustuu lainsäädäntöön956. Kuntataloudessa menot ja niiden kasvu painot-
tuvat pitkälti valtion kuntiin kohdistuvalla erityislainsäädännöllä säätämiin 
tehtäviin. Kuntatalouden menot eivät näin ole yksin kuntien hallinnassa 
vaan johtuvat pitkälti myös valtion toimenpiteistä.957 

Valtiolla on finanssipolitiikkaa hoitaessaan käytössään kaikki julki-
siin menoihin vaikuttavat instrumentit lainsäädäntövalta mukaan lukien. 
Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa menoihinsa ovat huomattavasti raja-
tummat kuin valtion. Kunnat ovat velvollisia järjestämään ja rahoittamaan 
niille säädetyt tehtävät suhdanteista riippumatta. Lisäksi kunnilla on käy-
tännössä rajatut mahdollisuudet vaikuttaa kunnallisia palveluita tuottavista 
kuntien yhteistoimintaorganisaatioista kunnille aiheutuviin kustannuksiin 
(esimerkiksi erikoissairaanhoidossa). Valtio sen sijaan finanssipolitiikkaa 
harjoittaessaan sääntelee myös kuntataloutta osana julkista taloutta peruspal-
veluohjelmamenettelyn ja lainsäädännön kautta.958 Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä on toisaalta tähdennetty kuntien voimavarojen riit-
tävyyttä ja oikeasuhteisuutta rahoitusperiaatteen toteutumiseksi. Toisaalta 
kunnan ja valtion välisten taloudellisten suhteiden määrittelyssä perustus-
lakivaliokunnan tulkintalinja on kuitenkin ollut melko suurpiirteinen.959 

953 HaVM 22/2012 vp – HE 96/2012 vp s. 2.
954 KM 1996:16 s. 37.
955 Wikström 1990: 235.
956 K 21/2010 vp s. 154.
957 K 21/2010 vp s. 156.
958 VM 2013b: 89.
959 Mäenpää 2013: 1084.
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On todettava, että selkeitä periaatteita ei ole. Valtion ja kuntien välisiä 
taloussuhteita muokattu yhä uudelleen valtionosuusuudistusten muodos-
sa, mutta edelleenkään valmista ei ole tullut. Ei myöskään näytä siltä, että 
valmista olisi tulossa lähiaikoina. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella oli 
tarkoitus kerralla uudistaa kunta- ja palvelurakenteet sekä muokata valtion 
ja kuntien välistä rahoitusmekanismia. Nyt vuonna 2013 olemme jälleen 
uuden uudistushankkeen aallokossa, joka ei näytä toimivan sen paremmin 
kuin edeltäjänsä. Päinvastoin. Meneillään olevan kuntauudistuksen sanotaan 
osaltaan olevan jatkoa Paras-hankkeelle, toisaalta hallitus haluaa pitää sen 
omana, uutena hankkeenaan.

Paras-hankkeen tavoitteena oli ensinnäkin siirtää kuntien vastuulla 
olevia tehtäviä valtiolle. Alun perin tarkasteltiin myös erikoissairaanhoidon 
siirtämistä valtion järjestämisvastuun piiriin, mutta tästä luovuttiin. Samalla 
tämä tarkoitti sitä, että tehtävien jakoon ei tullut merkittävää muutosta. 
Toiseksi tarkoituksena oli ”suuri valtionosuusuudistus”, mutta tämäkään ei 
toteutunut. ”Suuren uudistuksen” sijaan valtionosuusjärjestelmää muutet-
tiin vain hieman vuonna 2008, kunnes vuoden 2010 alusta siirryttiin niin 
sanottuun ”yhden putken malliin”, joka sekään ei ole lopullinen tavoite. 
Tämäkään uudistus ei siten ole toteutunut toivotulla tavalla. Paras-hankkeella 
oli myös kolmas tavoite, kuntaliitokset. Tämän tavoitteen sen sijaan voidaan 
katsoa toteutuneen, koska lain voimassaoloaikana kuntien lukumäärä on 
vähentynyt yli sadalla.960 

Kunnallistalouden perusluonteena on tasapainotalous, jonka mukaan 
tulojen ja menojen tulee olla ainakin pitkällä aikavälillä tasapainossa. Tulojen 
enemmyyttä ei suoranaisesti tavoitella, joskin sitä pidetään terveen kun-
nallistalouden esikuvana.961 Tämän vuoksi kunnan talouden tavoitteena 
ei ole maksimoida voittoa, vaan kuntien talous on tasapainotaloutta, jossa 
käytettävissä olevilla resursseilla on kyettävä turvaamaan palvelujen saata-
vuus kuntalaisille.962 Kunnat eivät kuitenkaan ole voineet aina mukautua 
tulojensa kehitykseen ja ylläpitää taloutensa tasapainoa. Kehityskulku on 
ollut vaikeasti ennakoitavaa ja sitä voi verrata vuoristorataan. Sen profiiliin 
kunnat eivät ole juurikaan voineet itse vaikuttaa.963

960 Suomessa on sotien jälkeisenä aikana toteutunut kaikkiaan 167 kuntaliitosta. Ne eivät 
jakaudu tasaisesti ajanjaksolle, vaan enemmistö ajoittuu kahteen selvästi erottuvaan liito-
saaltoon. Vuosina 1967 – 1977 liitoksia oli 63 ja vuosina 2005 – 2013 peräti 78. Vuoden 
2005 alussa toteutui kymmenen kuntaliitosta ja vuoden 2006 alussa yksi kuntaliitos. 
Näitä koskevat päätökset oli kuitenkin tehty jo ennen Paras-hankkeen käynnistymistä. 
Paras-hankkeen aikana, vuosina 2007 – 2013 toteutuneita kuntaliitoksia on yhteensä 67 
ja niiden seurauksena Suomessa on 111 kuntaa vähemmän kuin vuonna 2006. Parasta 
Artun mitalla II 2012: 13.

961 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 233.
962 Helin 2010: 6.
963 Nummela 2003: 37.
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Kunnan talous ja sen kassa muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden 
siten, että tiettyjä tuloja ei sidota tiettyjen menojen suorittamiseen (nonaf-
fektaatioperiaate). Kaikki tulot ovat kunnan tuloja ja kaikki menot kunnan 
menoja siitä riippumatta, minkä hallinnonalan, laitoksen tai yksikön talou-
desta kulloinkin on kysymys. Jokainen kunta muodostaa kunnan itsenäisen 
taloudellisen yksikön, josta viime kädessä valtuusto on vastuussa. Tämä 
muodostaa kunnan toiminnan keskeisimmän edellytyksen. Kunnan mahdol-
lisuudet määrätä omista menoistaan ja tuloistaan muodostavat kunnallisen 
budjettivallan ulottuvuuden. Sen rajat määräytyvät kunnallisesta verotusoike-
udesta, valtionosuusoikeudesta, kunnan oikeudesta määrätä ja kantaa erilaisia 
maksuja ja muita suorituksia sekä oikeudesta päättää omista menoistaan. 964

Kunta voi käyttää verotulot palvelujen rahoittamiseen oman harkin-
tansa mukaan. Toisaalta kuntatalous on kiinteä osa julkisen talouden rahoi-
tusjärjestelmää, jota valtio pyrkii monin tavoin ohjaamaan. Eduskunta voi 
lainsäädännöllä osoittaa kunnille uusia tehtäviä tai lisätä nykyisiin tehtäviin 
liittyviä velvoitteita965. Vastineena tehtävien pakollisuudelle kunta on oi-
keutettu saamaan valtionosuuksia. Pakollisten tehtävien suorittamisvelvoite 
kaventaa itsehallinnollista liikkuma-alaa ja tekee varsinkin pienten kuntien 
talousperustan epäitsenäiseksi suhteessa valtioon.966 Se, mikä kunnan asemassa 
itsehallinnon lisääntymisenä on kuntalaissa toteutettu, on asiallisesti menetet-
ty talouden raamien tosiasiallisen kiristymisen vuoksi967. Kuntien riippuvuus 
valtionosuuksista on lisääntynyt, kun valtio on muuttanut kuntien verotuloja 
valtionosuuksiksi veronkevennysten yhteydessä. Tämä lisää epävarmuutta 
kuntien talouteen sillä valtio voi oman taloutensa tasapainottamiseksi lei-
kata valtionosuuksia, vaikka osa niistä olisikin kuntien entisiä verotuloja.968

Kuntatalous on niin sanottua sidottua taloutta. Tämä koskee erityisesti 
subjektiivisia oikeuksia. Subjektiivisten oikeuksien budjettioikeudellinen 
merkitys on siinä, että niiden toteuttaminen ei ole budjettivallan alaista. 
Toisin sanoen subjektiivinen oikeus on toteutettava talousarviosta ja sen 
määrärahoista huolimatta. Subjektiivisina oikeuksina taatut oikeudet ovat 
luonteeltaan sitä vahvempia, mitä täsmällisemmin niiden saamisedellytykset 
ja sisältö on normatiivisesti määritelty. Niidenkin perusoikeuksien toteutta-
minen, jotka eivät ole subjektiivisia oikeuksia, tulee olla riittävällä tasolla. 
Tämä ilmenee ainakin niin, että perusoikeudet velvoittavat tarpeellisten 
määrärahojen varaamiseen niiden toteuttamiseksi. Subjektiivisista kustan-
nuksista aiheutuvat kustannukset näyttelevät kunnallistaloudessa yllättävän 
suurta osaa. Suurin kustannuserä muodostuu palkkauskustannuksista sekä 

964 Heuru 2001: 380, Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 233
965 Toimiva kunta 2004: 82 – 83
966 Myllymäki 2000a: 187
967 Nummela 2003: 37.
968 K 2/2013 vp s. 45.
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kuntien osuuksista kuntayhtymien kustannuksiin. Merkittävin osa kunnan 
toteuttamista perusoikeuksista kirjautuu juuri näihin kuluihin969 

On huomattava, että kunta on sitoutunut talousarviossaan muun mu-
assa sairaanhoitopiirien talousarvioihin erikoissairaanhoidon järjestämisen 
osalta. Kunnan on vastattava laajasti näistä palveluista, vaikka kunnan ta-
lousarviossa ei määrärahaa kokonaisuudessaan olisikaan. Nämä kustannukset 
kunnan on maksettava, oli sillä taloudellisia resursseja tai ei. Tämä puoles-
taan muodostaa ongelman alijäämän kattamisvelvollisuuden myötä, koska 
kunnan on sekä hoidettava tehtävänsä että huolehdittava siitä, että alijäämää 
ei synny. Rahoitusperiaatteen noudattaminen olisikin ensiarvoisen tärkeää.

Seuraavassa kuviossa on esitetty sosiaali- ja terveystoimen käyttökus-
tannukset tehtävittäin vuosina 1997 – 2011, eli kuntien ja kuntayhtymien 
viimeksi vahvistettujen tilinpäätösten mukaisina. Kuvio kuvaa sitä, miten 
kustannukset ovat eri toimialoilla nousseet, esimerkiksi erikoissairaanhoi-
don kustannukset ovat tarkasteluaikana enemmän kuin kaksinkertaistuneet 
vuodesta 1997.970

22.11.2012

Lähde: Tilastokeskus

Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksia1)

tehtävittäin 1997-2011, mrd. € 
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Lasten päivähoito
Vanhustenhuolto ym. 2)

1) Käyttökustannukset = Toimintamenot + poistot + vyörytyserät
2) Vanhusten laitoshuolto + kotipalvelu + muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Mrd. € 

969 Heuru 2006: 371 – 375, Heuru 2002a: 244 – 245. Myös KHO 2002:21, jota voidaan 
tulkita siten, että erikoissairaanhoidon saaminen on subjektiivinen oikeus silloin, kun 
potilas on sen tarpeessa. Ks. myös Heuru 2002b: 71. Subjektiivinen oikeus voidaan 
perustaa lailla, kunnallisella hallintopäätöksellä ja kunnan solmimalla sopimuksella. 
Näin Heurun mukaan jokainen kunnan virantäyttöpäätös ja jokainen kunnan solmima 
työsopimus saattaa kunnan subjektiivisen oikeuden velvoitetuksi osapuoleksi. Velvoite 
kohdistuu palkan sekä siitä aiheutuvien sosiaalivakuutusmaksujen maksamiseen. Heuru 
2006: 372, Heuru 2002a: 245.

970 Kuvio on saatu Kuntaliitosta.
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Seuraavaksi käyn läpi kuntien saaman rahoituksen periaatteita. Kuntien 
tulot muodostuvat pääosin verotuloista ja valtionosuuksista (sekä vähäisem-
mässä määrin muista tulonlähteistä kuten esimerkiksi maksu-, vuokra- ja 
omaisuuden myyntituloista). Kuntien ja valtion välisten suhteiden tulee 
perustuslakivaliokunnan kannan mukaan rakentua valtionosuuslainsää-
dännön varaan971, jonka vuoksi valtionosuuslainsäädännön tarkastelu on 
keskeinen rahoitusperiaatteen toteuttamisen kannalta. Toisaalta kunnille 
on perustuslain 121.3 §:ssä säädetty verotusoikeus, minkä vuoksi kuntien 
verotusoikeuteen liittyvää problematiikkaa on nostettu laajasti esiin. Tätä 
korostaa myös hallitusohjelman linjaus, jonka mukaan kuntien kykyä selvitä 
tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edis-
tetään972. Vaikka asiakasmaksutuloilla973 on merkitystä palveluiden rahoit-
tamisen suhteen, edustavat ne asiakkaan omavastuuta palveluiden käytöstä, 
eivätkä siten kuvasta valtion ja kuntien taloussuhteita, ja tällä perusteella ne 
on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Pohjoismaiden terveydenhuollon rahoitus hoidetaan pääasiassa verora-
hoitteisesti974. Kuntien itseverotusoikeus perustuu Suomessa (PeL 121.3 §) 
ja Ruotsissa (RF 1:7.2 §) perustuslain säännöksiin sekä Norjassa verolakiin975 
(§ 1 – 1) ja kiinteistöverolakiin (§ 1 – 1, 2, 3)976. Tanskan kuntauudistuksen 
myötä alueilla ei ole enää verotusoikeutta. Niiden rahoitus koostuu 1) valtion 
kiinteästä määrärahasta, 2) kuntien kiinteästä määrärahasta per asukas, sekä 
3) kuntien maksamasta potilaskohtaisesta määrärahasta. Alueiden sosiaalialan 
laitokset rahoitetaan kunnallisten maksujen kautta. Sen sijaan kunnilla on 
verotusoikeus kuten aiemminkin.977 

971 Esimerkiksi PeVL 29/1992 vp s. 2, PeVL 13/1993 vp s. 2. 
972 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011: 76.
973 Kuntien maksutulot voivat olla joko 1) yksityisoikeudellisia maksuja, jotka perustuvat 

kunnan ja maksuun liittyvän vastasuorituksen saajan väliseen sopimukseen, tai 2) 
julkisoikeudellisia maksuja, jotka perustuvat lakiin. Heuru 2002a: 236 – 237. Tervey-
denhuollon maksut ovat luonteeltaan julkisoikeudellisia maksuja, ja niistä säädetään 
laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (Asiakasmaksulaki) 3.8.1992/734.

974 STM 2007:36 s. 20.
975 Lov 18.08.1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
976 Lov 06.06.1975 nr. 29 om eigedomsskatt till kommunene (eigedomsskatteloven)
977 Jonasen 2006: 57. 
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2 KUNNAN TULOT

2.1 Kunnan verotusoikeus

Verotusoikeus kuului olennaisena osana 1800-luvun puolivälin jälkeen 
luodun kunnallisen itsehallinnon kokonaisuuteen. Kunnallisvero ei ollut 
vain kunnan jäsenten velvollisuus, vaan se oli myös heidän oikeuksiensa 
perusta.978 Kunnallinen verotusoikeus on yksi itsehallinnon peruspilareista, 
ellei jopa niistä keskeisin. Kunnallinen tuloverotus on huomattavasti valtion 
tuloverotusta vanhempaa perua, sillä jo vuosien 1873 ja 1989 kunnallislakiin 
otettiin kunnallisveroa koskevat säännökset.979 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja edellyttää paikallisviran-
omaisilla olevan verotusoikeuden. Paikallisviranomaisten verotusoikeus takaa 
resurssien vakauden, johon ne voivat luottaa pitkällä aikavälillä. Oikeus ve-
rotusoikeuteen ei kuitenkaan ole riittävä, vaan paikallisviranomaisilla tulee 
olla mahdollisuus vaikuttaa niiden määrään. On hyväksytty, että valtiolla 
on oikeus tehdä yleisluontoisia rajoituksia paikallisviranomaisten verotuk-
seen, mutta ne eivät kuitenkaan saa estää paikallisviranomaisia toimimasta 
tehokkaasti.980 Suomessa tämä tarkoittaa valtion oikeutta säätää kunnallis-
veropohjaan tehtävistä muutoksista, kuten esimerkiksi verovähennyksistä.

Säännös kunnallisesta verotusoikeudesta otettiin ensi kerran vasta vuo-
den 2000 perustuslakiin, vaikka jo aiemmin kuntien verotusoikeuden ja 
siihen liittyvän kuntien oikeuden päättää omasta taloudestaan katsottiin kuu-
luvan kunnallisen itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin981. Perustuslain 
121.3 § vahvistaa nykyään kunnallisen verotusoikeuden. Säännös kuuluu 
seuraavasti:

Perustuslaki 121.3 §.
Kunnilla on verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron 
määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta.

Perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa verotusoikeuden keskeiseen sisäl-
töön; sen mukaan verotusoikeudella tulee olla reaalinen merkitys kuntien 
kannalta päättää itsenäisesti taloudestaan982. Kuntien verotusoikeuden on 
vakiintuneesti katsottu kuuluvan kunnallisen itsehallinnon keskeisiin omi-

978 Prättälä 1998: 76.
979 Myllymäki 2007: 231.
980 CLRAE 2000: 23.
981 PeVL 29/1992 vp s. 2, PeVL 13/1993 vp s. 2, PeVL 9/1994 vp s. 2, HE 1/1998 

vp s. 175 – 176, PeVM 10/1998 vp – HE 1/1998 vp s. 35, PeVL 41/2002 – HE 
123/2002 vp s. 2.

982 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 2, PeVL 42/2002 vp – HE 122/2002 vp s. 2.
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naispiirteisiin. Valiokunta toisaalta totesi uuden perustuslain säätämisen 
yhteydessä, että kunnilla ei voi olla laista riippumatonta verotusoikeutta, ja 
katsoi lainsäätäjän olevan toimivaltainen järjestelemään kuntien verotusoike-
uden yksityiskohtia (PeVM 10/1998 vp, s. 35/I). Verosta säätäminen kuu-
luukin perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan lähtökohdiltaan selvästi 
lainsäädännön alaan. Tämä koskee verorasituksen eri osatekijöiden, kuten 
veropohjan, verokannan mahdollinen progressiivisuus mukaan luettuna ja 
huojennusten sääntelyä sekä verotusmenettelyn sääntelyä. Lainsäätäjälle 
kuuluu lisäksi verojärjestelmän yleinen kehittäminen, kuten ratkaisut uu-
sista verotuskohteista ja vanhoista luopumisista, verojen yhdistämisestä, 
nimikkeiden muuttamisesta ja verotuksen kiristämisestä. Lainsäätäjä saattaa 
myös joutua mukauttamaan verotusta kansainvälisen kehityksen ja kansain-
välistyvän talouselämän vaatimuksiin. Lainsäätäjän toimivaltaan voi toisaalta 
kohdistua rajoituksia esimerkiksi perusoikeuksista ja kunnallisesta itsehal-
linnosta.983 On huomattava, että muutokset verotusoikeudessa heijastuvat 
välittömästi talouteen ja tätä kautta kunnallisen itsehallinnon sisältöön984. 
Vero ei ole sinänsä vastike mistään konkreettisesta palvelusta, vaan se on 
kunnan jäsenen pakollinen rahasuoritus yhteisten asioiden hoidosta, itse-
hallinnon kokonaisuudesta985. On muistettava, että kunnan talouden suoja 
ei rajoitu verotusoikeuteen, vaan se koskee laajemminkin kunnan oikeutta 
päättää taloudestaan986.

Yleisesti arvioiden kunnallisen itsehallinnon perustuslainvoimaisesti tur-
vattuna sisältönä on valtiosääntökäytännössä pidetty ainakin sen estämistä, 
että tavallisella lailla puututtaisiin itsehallinnon keskeisiin ominaispiirtei-
siin – esimerkiksi kunnalliseen verotusoikeuteen – tavalla, joka asiallisesti 
ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi.987 Tällaista yleistä linjausta 
konkreettisemmissa arvioissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös muun 
muassa kuntien taloudellisten toimintaedellytysten takaamiseen kunnallis-
verotuksella kerättävillä tuloilla sekä kuntien ja valtion välisten taloudellisten 
suhteiden määräytymiseen988. 

Yhteisöveron jako-osuutta koskevassa lausunnossaan perustuslakiva-
liokunta totesi, että valiokunnan saamien selvitysten mukaan ehdotetun 
kuntien uuden jako-osuuden heikentävä vaikutus yhdessä joidenkin ai-
empien toimien kanssa muodostuu joillekin kunnille varsin tuntuvaksi. 
Tämän seikan suurin valtiosääntöoikeudellinen merkitys koski kuntien 
mahdollisuutta hoitaa niille lain mukaan kuuluvia tehtäviä sosiaalisten ja 

983 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 2.
984 Wikström 1990: 229.
985 Myllymäki 2007: 196.
986 Harjula & Prättälä 2004: 43
987 PeVL 9/1994 vp s. 2.
988 Mäenpää 2002: 10.
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sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisessa. Kunnat voivat periaatteessa rea-
goida lainsäädännön muutoksiin kunnallisveron veroprosenttia korottamalla, 
mutta tähän turvautuminen ei ole sopusoinnussa perusoikeusuudistuksen 
edellä mainitun tarkoituksen eikä myöskään ennen pitkää kunnallisen it-
sehallinnon kanssa.989 

Valtiovarainministeriö on hahmotellut kuntien talouden kehitystä 
omissa julkaisuissaan. Pysyvä elementti näissä hahmotelmissa on ollut kun-
tien yhteisövero-osuuden muuttaminen valtionosuuksiksi.990 Yhteisöveron 
muuttaminen valtionosuuksiksi saattaisi kuitenkin olla kunnallisen itsehal-
linnon vastaista. Mäenpää on arvioinut perustuslakivaliokunnan kannanot-
tojen perusteella yhteisöveron jako-osuuden noin siirtämistä valtiolle, joka 
vastaisi noin kymmenesosaa kunnallisveron tuotosta.991 Mäenpään mukaan 
on tultu siihen lopputulokseen, että tämänsuuruinen noin kymmenesosaa 
kunnallisveron tuotosta kuntien verotusoikeuteen sisältyvän, yhteisötuloon 
kohdistuvan kunnallisveron verotuoton pysyväisluonteinen siirtäminen 
valtion käyttöön sisältää varsin ongelmallisen puuttumisen kunnalliseen 
itsehallintoon.992 Prättälä puolestaan on todennut, että yhteisövero saattaa 
kuulua kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan piiriin syntyhistoriansa 
vuoksi, koska yhteisöjen verotus on alun perin ollut kunnallisveron piirissä.993

Arvioitaessa kunnalliseen itsehallintoon kuuluvan kuntien verotus-oi-
keuden sisältöä edellä esitettyä taustaa vasten siihen voidaan katsoa kuuluvan 
ainakin seuraavat kaksi ominaispiirrettä: Kunnilla on ensinnäkin (1) oikeus 
tehtävistään aiheutuvien menojen kattamiseksi kantaa tuloveroa. Tämä ve-
rotusoikeus kohdistuu periaatteessa kaikkiin kunnan jäseniin ja kunnassa 
syntyviin tuloihin. Toiseksi kunnilla on (2) oikeus itsenäisesti määritellä 
kunnassa sovellettava tuloveroprosentti. Jotta kuntien verotusoikeudella olisi 
todellista merkitystä kunnallisen itsehallinnon kannalta, voidaan myös pitää 
lähtökohtana, että kunnilla on (3) oikeus käyttää perustuslain suojaaman 
verotusoikeutensa perusteella keräämänsä tulot tehtäviensä hoitamiseen, 
vaikka tätä oikeutta voidaankin jossain määrin rajoittaa, kuten asettamalla 
kunnille väliaikainen suoritusvelvollisuus valtiolle. Lisäksi on aiheellista 
kiinnittää huomiota siihen kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaan 
elimellisesti kuuluvaan lähtökohtaan, että kuntien verotusoikeus koskee 
myös jokaista kuntaa erikseen. Koska kunnalla on oikeus kantaa veroa, (4) 

989 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3.
990 Helin 2011a: 13 – 14.
991 Samansuuntainen ja määrältään vastaavaa tasoa on hallituksen esityksessä (130/2001 vp) 

esitetty laskelma, jonka mukaan kuntien yhteisöveron tuoton jako-osuuden alentaminen 
12,03 prosenttiyksiköllä vuonna 2002 siirtää yhteisöveron tuottoja kunnilta valtiolle 
534 miljoonaa euroa ja 1,13 prosenttiyksikön alentaminen merkitsee 50 miljoonan 
euron siirtoa.

992 Mäenpää 2002: 17 – 18.
993 Prättälä 1998: 77.



 193

V Kunnan tehtävien rahoitus

 193

kunnalta ei voida poistaa perustuslain suojaamaa verotusoikeutta esimerkiksi 
siirtämällä se toiselle kunnalle tai lakkauttamalla yksittäisen kunnan oikeus 
käyttää tätä verotusoikeuttaan.994 

On huomattava, että valtio voi vuosittain tehdä kuntien veropohjaan 
vaikuttavia päätöksiä. Tällaisia ovat olleet mm. seuraavat päätökset: (1) 
Verotusta on kevennetty 1997 – 2003 lisäämällä kunnallisverotuksen 
vähennyksiä korvaamatta menetyksiä kunnille. Sen jälkeen kevennyk-
set on kompensoitu lisäämällä valtionosuuksia. (2) Kuntien osuutta 
yhteisöveron tuotosta on vähennetty, ja joskus yhteisöveroa on käytet-
ty kunta-valtio -suhteen tasauseränä. Menettäjinä ovat olleet kunnat, 
joiden yhteisövero euroa/asukas on ollut maan keskiarvoa suurempi. 
(3) Kiinteistöveroprosenttien alarajoja on korotettu, millä on pyritty 
vahvistamaan kuntien taloutta. Samaan aikaan muuta verotusta on ke-
vennetty. Kun valtio on muuttanut kuntien verotuloja valtionosuuksiksi 
veronkevennysten yhteydessä, kuntien riippuvuus valtionosuuksista 
on tämän johdosta lisääntynyt. Samalla kuntien talous on kuitenkin 
muuttunut entistä epävarmemmaksi, koska valtio voi oman taloutensa 
tasapainottamiseksi leikata valtionosuuksia, vaikka osa niistä on ollut 
kuntien entisiä verotuloja.995

Verolainsäätäjää eivät juridisesti sido juuri muut seikat kuin verosta säätämi-
selle asetetut tarkkuus-, konkreettisuus-, ja oikeusturva(keino)vaatimukset 
(PeL 81.1 § ja 121.3 §). Verolain muutoksin valtiovalta voi siten ilman 
konkreettisia juridisia esteitä hyvin huomattavasti vaikuttaa kunnalle kerty-
viin verotuloihin996. Eduskunta onkin harjoittanut verolainsäädännön myötä 
tuloveron kevennysten yhteydessä kunnallista veropolitiikkaa lähinnä an-
siotulovähennysten muodossa. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksestä 
säädetään tuloverolain (TVL) 105 a §:ssä. Ansiotulovähennyksen tarkoituk-
sena on ollut kannustaa pienituloisia hakeutumaan töihin ja hankkimaan 
lisätuloja. Kunnalliseen ansiotulovähennykseen on kuitenkin erityisesti 
2000-luvulla tehty merkittäviä korotuksia, mikä on johtanut siihen, että 
verovähennykset eivät enää kohdistu vain pienituloisille, vaan ne hyödyttävät 
myös suurituloisia. Veronkevennysten johdosta kunnallisverotuksen progres-
siivisuus on lisääntynyt, minkä seurauksena se on käytännössä menettänyt 
jakoveronluonteensa.997

994 Mäenpää 2002: 12 – 13.
995 Helin 2012a: 345.
996 Hidén 2001: 162.
997 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 186 – 187.
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Suurimpia kunnallisverotuksessa tuloista tehtäviä vähennyksiä ovat an-
siotulovähennys, luonnolliset vähennykset (mm. matkakuluvähennys), 
eläketulovähennys ja perusvähennys. Lisäksi kunnallisverosta vähen-
netään veroista tehtäviä vähennyksiä. Pääsääntöisesti veroista tehtävät 
vähennykset tehdään valtionveroista, mutta kunnallisverotuksesta vähen-
nykset tehdään siltä osin kun veronmaksajien verot valtionverotuksessa 
eivät riitä vähennysten tekemiseen. Tältä osin kunnallisverotus on myös 
suoraan kytköksissä valtion verotukseen. Suurimpia veroista tehtäviä 
vähennyksiä ovat työtulovähennys ja kotitalousvähennys.998

Esimerkiksi vuoden 2012 alusta ansiotuloveroperusteisiin tehtiin sekä vero-
tuottoa alentavia että korottavia muutoksia. Verotusta kevennettiin kaikkein 
pienituloisimmilla tulonsaajilla korottamalla perusvähennyksen enimmäis-
määrää. Työtulojen verotusta kevennettiin kasvattamalla työtulovähennystä. 
Veroperusteisiin tehtiin lisäksi ostovoimaa ylläpitävä, inflaatiokehitystä vas-
taava tarkistus. Raamisopimuksen yhteydessä päätettiin lisäksi kompensoida 
verotusta keventämällä osa työntekijän työeläkevakuutusmaksun noususta. 
Verotuloja lisääviä toimenpiteitä puolestaan olivat asuntolainojen korkovä-
hennysoikeuden rajaaminen sekä kotitalousvähennyksen pienentäminen. 
Nettomääräisesti toimenpiteiden yhteisvaikutus kunnallisverotuottoon 
arvioidaan noin 300 miljoonaksi euroksi.999 Peruspalveluohjelman mukaan 
kunnallisverotuksen verovähennyksistä johtuvaa kuntien rasitetta pyritään 
siirtämään valtion vastuulle nimellisen ja todellisen kunnallisverotason eron 
kaventamiseksi. Veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset 
kompensoidaan täysimääräisesti. Kunnallisverotuksen verovähennyksiä 
kompensoidaan kuntakohtaisesti pääasiassa verojärjestelmän kautta.1000 

Seuraavassa on Kuntaliiton laatima kuvio, joka kuvaa verokevennysten 
vaikutusta kuntien verotuloihin.

998 Huovari 2012: 358.
999 Peruspalveluohjelma 2013 – 2016 s. 39. 
1000 Peruspalveluohjelma 2013 – 2016 s. 50.
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20.11.2012

Arvio verokevennysten vaikutuksesta (netto) 
kuntien verotuloihin 1997-2013, milj. € 
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Lähde: Kuntaliitto

Kuten kuvio osoittaa, valtion tekemillä päätöksillä on ollut erittäin suuri 
vaikutus kuntien verotusoikeuteen; lisäämällä vähennysoikeuksia kunnal-
lisveropohjaan kuntien oikeus päättää taloudestaan heikkenee jatkuvasti 
yhä etenevässä määrin. Kuntien taloudellinen autonomia onkin kärsinyt 
inflaation valtion toimien vuoksi, ja kuntien verotulojen tuotto heikkenee 
huolimatta siitä, että veroprosentteja nostetaan kautta kuntakentän.

Kunnallisella ansiotulovähennyksellä onkin ollut merkittävä rooli edus-
kunnan tekemien tuloveron kevennyspäätösten toteuttamisessa. Eduskunnan 
säätämät veronkevennykset ovat johtaneet siihen, että kunnallisverotus on ke-
ventynyt viime vuosina siitäkin huolimatta, että useat kunnat ovat korottaneet 
veroprosenttejaan. Todellinen eli efektiivinen veroaste on etääntynyt niistä 
veroprosenteista, joista kunnat itsehallintonsa nojalla päättävät. Erityisen 
ongelmallista todellisen veroasteen aleneminen on ollut kuntien taloudelle, 
koska samanaikaisesti velvoitteet ovat säilyneet – jopa lisääntyneet.1001

Valtion päätökset verovähennyksistä vaikuttavat kuntien verotuloihin. 
Kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta tehtävät vähennykset pienentävät 
kuntien veropohjaa ja veroista tehtävät vähennykset taas verotuloja. Myös 
valtionverotuksen asteikkopäätökset vaikuttavat kunnallisveron tuottoon, 
koska ne vaikuttavat siihen, miten suuren osan verosta tehtävistä vähen-
nyksistä tehdään kunnallisverosta. Vaikka kunnallisveroprosentit ovatkin 
olleet jatkuvasti kasvussa, ei kuntien efektiivinen veroaste ole käytännössä 

1001 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 187.
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noussut, koska vähennysten määrä on kasvanut.1002 Valtio ei enää kevennä 
verotusta valtionveron puolella, koska valtionverojen maksu alkaa vajaan 
29 000 euron tuloista. Vuonna 2012 kunnalle ei tarvitse maksaa veroja alle 
8300 euron tuloista.1003

Kuntien tulevaisuuden hahmottelussa kunnallisveroprosentti on muut-
tuva tekijä. Sen korotuksilla kuvataan kuntatalouden kiristymistä. Laskelmat 
osoittavat, miten veroprosentit nousevat pilviin. Kuntien valtuustojen päät-
tämä kunnallisveroprosentti on kuitenkin erkaantunut todellisesta kun-
nallisveroasteesta, siis siitä, paljonko verot ovat prosentteina tuloista.1004 
Esimerkiksi vuonna 1998 kuntien tuloveroprosenttien keskiarvo oli 17,51 
prosenttia ja kuntalaisten maksama vero oli 3 prosenttiyksikköä pienempi 
eli 14,51 prosenttia. Vuonna 2012 koko maan tuloveroprosentti oli noussut 
19,25 prosenttiin ja kunnallisveroaste oli 14,32 prosenttia. Se oli siis alhai-
sempi kuin 14 vuotta aikaisemmin. Vähennyksistä johtuva ero nimellisen 
ja todellisen veroasteen välillä oli kasvanut 4,93 prosenttiyksikköön.1005 

Nimellinen veroprosentti ja efektiivinen veroaste eivät korreloi kovin 
vahvasti toistensa kanssa. Sen sijaan ero nimellisen ja efektiivisen veroas-
teen välillä vaihtelee kunnittain. Ero on pienin pääkaupunkiseudun kun-
nissa, Helsingissä 3,4, Espoossa 2,8 ja Kauniaisissa 1,6 prosenttiyksikköä. 
Vastaavasti ero on suurin Rääkkylässä 8,2 ja Tervossa 8,1 prosenttiyksikköä. 
Kunnallisverotukseen vaikuttavat vähennykset leikkaavat pääkaupunkiseu-
dun kuntien verotuloja muita kuntia vähemmän, sillä pääkaupunkiseudulla 
on parempituloisia veronmaksajia ja suurin osa vähennyksistä kohdistuu ma-
taliin tuloluokkiin. Tämä osaltaan mahdollistaa sen, että pääkaupunkiseudun 
kunnat voivat pitää alhaisempaa tuloveroprosenttia.1006 Pääkaupunkiseudun 
kuntien kokonaistulopohja on kaiken kaikkiaan vahva sillä niiden yhtei-
sövero- ja kiinteistöverotulot ovat maan keskiarvoa selvästi korkeammat. 

1002 Huovari 2012: 357.
1003 Helin 2012a: 345.
1004 Helin 2012b: 9.
1005 Helin 2012b: 11. Kunnallisveron prosentuaalinen määrä vaihtelee sen mukaan, mihin 

vähennyksiin veronmaksaja on oikeutettu. Kunnallisverotuksessa myönnettävä pe-
rusvähennys pienentää verotaakkaa pienimmillä tuloilla, oli sitten kyse mistä tahansa 
ansiotulosta. Palkansaajan kunnallisverotuksen progressioon vaikuttaa erityisesti kun-
nallisverotuksen ansiotulovähennys sekä työtulovähennys. Eläkkeiden verotuksessa taas 
kunnallisverotuksen eläketulovähennys pienentää kunnallisverojen suhteellista määrää. 
Perusvähennyksen ansiosta kaikkein pienimmistä tuloista ei makseta kunnallisveroa 
ollenkaan. Palkansaaja maksaa tällöin ainoastaan pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja. 
Keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla laskettuna palkansaaja alkaa maksaa kun-
nallisveroa vasta kun tulot ylittävät 8 300 euroa vuonna 2012. Kunnallisvero nousee 
kuitenkin nopeasti, ja reilun 20 000 euron kohdalla sitä maksetaan hieman yli 10 
prosenttia palkasta. Tuolloin se muodostaa jo lähes 60 prosenttia palkansaajan makset-
tavista tuloveroista. Kunnallisveron suhteellinen osuus ansiotuloveroista on kasvanut 
viime vuosina. Helin 2012b: 7.

1006 Huovari 2012: 358 – 359, K 2/2013 vp s. 46.
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Vastaavasti erityisesti pienet kunnat joutuvat nostamaan tuloveroprosenttia 
selvitäkseen tehtävistään.1007 

Seuraavassa Kuntaliiton laatimassa kuviossa on esitetty kuntien kun-
nallisveroprosentin ja efektiivisen veroasteen kehitys vuosien 1998 – 2013 
välisenä aikana.

31.1.2013
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Lähde: Kuntaliitto

Kuviosta käy esiin, että vaikka keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 
noussut vuosi vuodelta, keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista 
on jopa laskenut. Kuvio osoittaa sen eron, joka nimellisen kunnallisveron ja 
kuntalaisten todella maksaman veroasteen välillä on. Kuilu näyttää kasvavan 
sitä mukaa, kun kuntien kunnallisvero nousee. Mikäli vähennysten määrä 
olisi pienempi, jäisi kunnallisverosta enemmän verotuloja kuntien kassaan, 
eikä kunnallisveroprosenttia tarvitsisi nostaa. Kuntien kunnallisveroasteen 
nousemisen ehkäisemiseksi sekä kuntien taloudellisten resurssien turvaami-
seksi kuntien veropohjaa olisikin laajennettava tulevaisuudessa.

Kunnan tuloveroprosentti ei annakaan oikeaa kuvaa kunnan saamasta 
verotulosta. Verotuksessa myönnettävien vähennysten vaikutus on erilainen 
eri tulolajeissa, tuloluokissa ja alueilla. Kunnallisveroasteella tarkoitetaan 
kunnallisveron ja kunnallisverotuksessa veronalaisten tulojen suhdetta, mikä 
kuvaa todellista verorasitusta. Kunnallisveroaste siis kertoo, paljonko veron-
alaisesta tulosta maksetaan kunnallisveroa.1008 Viime vuosina kunnallisveron 
tuottoon vaikuttavien vähennysten kasvattaminen on kompensoitu kunnille 

1007 K 2/2013 vp s. 46.
1008 Helin 2012b: 6.
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kertaluontoisena valtionosuuksien muutoksena. Järjestely on kuitenkin 
varsinkin kuntien kannalta ongelmallinen. Ensinnäkin kompensaatio on 
perustunut arvioon verotulojen muutoksesta, ei todelliseen muutokseen. 
Toiseksi kompensaatio perustuu arvioon yhden vuoden verotuksesta eikä 
vastaa siten todellisia menetyksiä tulevina vuosina. Kolmanneksi vähen-
nykset rapauttavat kuntien omaa veropohjaa ja se korvataan täysin valtion 
kontrollissa olevalla valtionosuudella. Tästä aiheutuu, että kuntien vaikutus-
mahdollisuus omiin tuloihinsa koko ajan pienenee1009 ja muuttuu samalla 
entistä epävarmemmaksi, koska valtio voi oman taloutensa tasapainottami-
seksi leikata valtionosuuksia, vaikka osa niistä on aiemmin ollut kuntien 
entisiä verotuloja1010.

Verotuksen käytännön seuraaminen kuuluu valtion viranomaisille1011. 
Kunnan osuus kunnallisverotuksen kokonaisuudesta rajoittuu neljään ti-
lanteeseen. Keskeisin on vaihe, jossa kunnanvaltuusto päättää verotuksella 
koottavasta tulomäärästä ja veroprosenteista sekä muiden verojen perus-
teista. Oikeudelliselta kannalta toiseksi merkittävintä toimivaltaa käyttää 
kunnanvaltuusto tai johtosäännössä olevan valtuutuksen nojalla kunnanhal-
litus voidessaan verotusmenettelylain (1558/1995) 88 §:n nojalla myöntää 
osittaisen tai täydellisen vapautuksen kunnallisverosta. Määräajoin toistuva 
verotukseen liittyvä tehtävä on verohallintolain (1557/1995) mukaan kun-
nan oikeus ehdottaa jäseniä verotuksen oikaisulautakuntaan. Neljänneksi 
kunnat joutuvat osallistumaan verotuksen kustannuksiin siten kuin vero-
hallintolain 4 luvussa säädetään. Verotuskustannusten suorittamisesta huo-
lehtii valtio. Vuotuiskustannuksista valtio perii kunnilta 30,8 %, kirkolta 
4,7 % ja Kansaneläkelaitokselta 8,4 %.1012 Kunnan päätösvaltaa verotuksen 
suhteen on vähitellen kavennettu, niin veronsaantioikeuden kuin myös 
menettelyn puolella1013. 

Vaikka kunnallisverolla on ensisijaisesti tarkoitus rahoittaa kunnan 
yleisen toimialan tehtävät1014, nykyään tilanne on se, että kuntien peruspal-
velut rahoitetaan pääosin kuntien omilla verotuloilla1015. Kunnan verotulot 
koostuvat kunnallisverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon, kiinteistöve-
rosta ja koiraverosta1016. Kuntien verotulot muodostavat vuonna 2013 44 

1009 Huovari 2012: 360.
1010 Helin 2012a: 345.
1011 Laki Verohallinnosta (11.6.2010/503) Lain 2 §:n mukaan Verohallinnon tehtävänä on 

verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja maksujen kanto, perintä ja tilitys 
sekä veronsaajien oikeudenvalvonta sen mukaan kuin erikseen säädetään. Ks. myös 
Toimiva kunta 2004: 88.

1012 Verohallintolaki 11 §, Myllymäki 2000a: 218 – 219.
1013 Wikström 1990: 230 – 234.
1014 HE 235/1990 vp s. 5, Tuori 2001: 9, Heuru 2002a: 253.
1015 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011 s. 2. HE 155/2006 vp s. 17.
1016 Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suorittava koiraveroa. Se, jonka 

omistuksessa koira on verovuoden päättyessä, on velvollinen suorittamaan koiraveroa. 
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% kuntien kokonaistuloista (2009 47 %1017), käyttökustannusten valtion-
osuuksien ollessa noin 18 % kuntien kokonaistuloista (vuonna 2009 19 
%1018)1019. Yksittäisten kuntien tulorakenteessa on kuitenkin suuria eroja; 
esimerkiksi vuonna 2008 valtionosuudet olivat suuremmat kuin kunnan 
omat verotulot 81 kunnassa (20 % kunnista).1020 

2.1.1 Kunnallisvero

Kunnallista finanssivaltaa koskeva perussäännös verotusoikeudesta sisältyy 
kuntalain 66 §:ään. Sen mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteis-
töveroprosentista sekä muiden verojen perusteista. Kuntalaki ei sääntele 
sitä, minkä materiaalisen verolain nojalla kunnallisverotuloja karttuu, vaan 
tältä osin sovelletaan aineellista verolainsäädäntöä. Peruslähtökohta on, että 
kunnallisvero on tuloperusteinen jakovero; kunnallisveroa kannetaan vain 
tuloista, mutta ei varallisuudesta.1021 Kun veronalainen tulo on määritelty, 
verovelvolliset maksavat siitä kunnallisveroa saman prosentin mukaan tulojen 
suuruudesta riippumatta1022, ottaen kuitenkin huomioon kunnallisverotuk-
seen oikeuttavat verovähennykset. Kunnassa voi olla käytössä vain yksi vero-
prosentti, joka on kaikille kuntalaisille yhtä suuri. Tähän ratkaisuun päätyi 
Korkein hallinto-oikeus ratkaisussaan KHO A 30.4.1999, jossa oikeusky-
symyksenä asiassa oli, voiko kunnassa olla kaksi kunnan tuloveroprosenttia. 

Nauvon kunnanvaltuusto oli vahvistanut kunnan tuloveroprosentin 
Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueelle 14 prosentiksi. 
Lääninoikeus katsoi, että kunnallisvero on jakovero, joka on kaikille 
kuntalaisille yhtä suuri. Veroprosenttia ei voida vahvistaa erisuuruiseksi 
kunnan eri osissa. Valtuuston päätös loukkasi yhdenvertaisuusperi-
aatetta ja se oli käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja siten ylittänyt 
toimivaltansa. KHO A 30.4.1999. 

Verovelvollisina ovat luonnolliset henkilöt ja erillisenä verovelvollisena 
verotettava kotimainen kuolinpesä suorittavat kunnallisveroa kotikunnalle. 

Koiraveron määrä on enintään 50 euroa, sen mukaan kuin valtuusto päättää. (Koira-
verolaki 1 – 3 §)

1017 Peruspalveluohjelma 2010 – 2013 s. 71.
1018 Peruspalveluohjelma 2010 – 2013 s. 71.
1019 Kuntaliitto 2013b: 3.
1020 Peruspalveluohjelma 2010 – 2013 s. 71. 
1021 Myllymäki 2007: 232. Jakovero tarkoittaa sitä, että tulojen suuruudesta riippumatta 

jokainen maksaa kustakin veronalaisesti hankkimastaan eurosta, vähennettynä luon-
nollisilla vähennyksillä, samansuuruisen kunnallisveron. Myllymäki 2007: 233.

1022 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 234
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Kotikunta määräytyy kotikuntalain säännösten mukaan. Ansiotulosta suo-
ritetaan tuloveroa kunnalle kuntalain 66 §:n mukaan vahvistetun tulovero-
prosentin mukaan (Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (TVL) 1 § ja 130 §).1023 

Tuloverolain 1 §:n 1 momentin mukaan ansiotulosta suoritetaan veroa 
valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. 2 momentin mukaan pääomatulosta 
suoritetaan veroa valtiolle. Kuntien oikeus pääomatulojen verotuksen tuot-
toon otetaan huomioon jaettaessa verotuloja siten kuin jäljempänä tässä 
laissa ja veronkantolaissa (611/78) säädetään. Edelleen 3 momentin mu-
kaan yhteisön ja yhteisetuuden tulosta suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle 
ja seurakunnalle.

Tuloverolain 130 §:ssä (26.10.2001/896) säädetään kunnallisveron 
laskentaperusteesta seuraavasti:

130 §. Kunnallisveron laskentaperuste
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava kunnallisverotuk-
sen verotettavasta tulostaan tuloveroa kunnalle kuntalain (365/1995) 
66 §:n mukaan vahvistetun tuloveroprosentin mukaan.

Kuten edellä on jo todettu, kunnat päättävät vuosittain itsenäisesti 
kunnallisveroprosentin suuruudesta, valtio muista veron perusteita ja 
vähennyksistä.1024

2.1.2 Kunnan osuus yhteisöverosta

Yhteisövero on yhteisöjen maksama vero elinkeinotoiminnan tulosta. 
Suurimpia yhteisöverojen maksajia ovat yritykset. Kunta ei ole verovelvol-
linen omalla alueellaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan tuottamasta 
tulosta eikä omalla alueellaan sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta 
(TVL 21.4 §). Kunta on velvollinen maksamaan veroa ainoastaan toisen 
kunnan alueella harjoittamansa elinkeinotoiminnan tulosta ja alueensa ul-
kopuolella sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta. Yhteisöveron tuotto 
jaetaan valtion, kuntien ja seurakuntien kesken (Verontilityslaki 1276/2004, 
12§1025). Yksittäisen kunnan osuus yhteisöverosta määräytyy kunnan yritys-
toimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien 
vastaavien lukujen summasta (Verontilityslaki 13.1 §1026).1027 Yhteisöveron 
veroprosentin määrää valtio. Kunnat saavat yhteisöveron tuotosta vuonna 

1023 Peruspalveluohjelma 2010 – 2013 s. 72.
1024 Peruspalveluohjelma 2010 – 2013 s. 72.
1025 Valtion jako-osuus on 76,22 prosenttia, kuntien jako-osuus on 22,03 prosenttia ja 

seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta. Verontilityslaki 12 §. 
1026 Ks. myös Heuru 2001: 382.
1027 Peruspalveluohjelma 2010 – 2013 s. 72. Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään, vuosina 

2009 – 2011 veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuosina 2009 – 2011 ovat seuraavat: 
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2013 yhteensä 29,40 % prosenttia. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 5 
prosenttiyksikön määräaikainen korotus jatkuu vuosina 2013 – 2015.1028 

Yhteisöveron suuruuteen kunta voi vaikuttaa houkuttelemalla yrityksiä 
tai muita yhteisöjä kunnan alueelle esimerkiksi harkinnanvaraisten avustus-
ten avulla, joita kunta voi kuntalain sallimissa rajoissa elinkeinopolitiikkaa 
ja työllisyyttä tukeakseen myöntää. Kunta voi esimeriksi myöntää työpaik-
katukea uusien teollisuustilojen rakentamiselle, jos yhtiöllä on kunnassa 
työllistävä vaikutus ja kysymyksessä olevalla tuella pyritään työpaikkojen 
säilyttämiseen1029. Kunta voi myös merkitä sellaisen yhtiön osakkeita, joka on 
suunniteltu rakennettavaksi kuntaan ja tuo uusia työpaikkoja.1030 Toisaalta 
kun valtuusto oli merkinnyt tekstiiliteollisuutta harjoittavan yhtiön osakkeita 
naistyöpaikkojen säilyttämiseksi vaikeassa työllisyystilanteessa, valtuuston 
katsottiin ylittäneen toimivaltansa.1031 Kyse oli samantyyppisestä tilantees-
ta, jossa toisessa tapauksessa kunnalla oli oikeus merkitä kyseisen yhtiön 
osakkeita ja toisessa tapauksessa ei. Jos kyse ei ole työllisyyden tukemises-
ta, tukea ei saa antaa ja valtuuston päätös tulee muutoksenhan yhteydessä 
kumottavaksi. Tällöin valtuusto on käyttänyt harkintavaltaansa väärin1032.

Kunnista yhteisöveron saajina on käyty keskustelua. On arvioitu, olisi-
ko perustuslain 121 §:n 3 momentin suojaaman kuntien verotusoikeuden 
kannalta ongelmattomasti toteutettavissa verouudistus, jossa kunnallisesta 
tuloverotuksesta yhteisöjen tuloon kohdistuva määräosa siirrettäisiin yh-
tenäisen, lailla säädettävän tuloveroprosentin piiriin siten, että valtio tilit-
tää kunnille tämän yhtenäisveron tuotosta olennaisesti vähemmän kuin, 
mikä olisi yhteisöjen tulosta kunnallisverotuksella saatava tuloverokertymä. 
Vuoden 2002 jako-osuuksia soveltaen toteutettava siirto valtiolle vastaisi noin 
kymmenesosaa kunnallisveron tuotosta.1033 On tultu siihen lopputulokseen, 
että tämänsuuruinen kuntien verotusoikeuteen sisältyvän, yhteisötuloon 
kohdistuvan kunnallisveron verotuoton pysyväisluonteinen siirtäminen 
valtion käyttöön sisältää varsin ongelmallisen puuttumisen kunnalliseen 
itsehallintoon. Tätä arviota ei muuta se, että vastaavanalainen siirto on 
toteutettu vähitellen viiden vuoden aikana. Mikäli siirrolle kuitenkin on 

valtion jako-osuus 65,42 prosenttia, kuntien jako-osuus 32,03 prosenttia ja seurakuntien 
jako-osuus 2,55 prosenttia yhteisöverosta. 12 a § (29.5.2009/352). 

1028 Kuntatalous 3/2012 s. 9 – 10, Peruspalveluohjelma 2013 – 2016 s. 39 – 40.
1029 KHO 1998 A 21
1030 KHO 1990 A 22
1031 KHO 24.10.1986/4185
1032 KHO 1986 A II 24
1033 Samansuuntainen ja määrältään vastaavaa tasoa on hallituksen esityksessä (130/2001 vp) 

esitetty laskelma, jonka mukaan kuntien yhteisöveron tuoton jako-osuuden alentaminen 
12,03 prosenttiyksiköllä vuonna 2002 siirtää yhteisöveron tuottoja kunnilta valtiolle 
534 miljoonaa euroa ja 1,13 prosenttiyksikön alentaminen merkitsee 50 miljoonan 
euron siirtoa.
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erityisen painavia ja hyväksyttäviä perusteita, ongelmallisuus perustuslain 
kannalta saattaa lieventyä tai kokonaan poistua.1034 

Mäenpää on todennut, että kuntien talouden tasapainottamisen kan-
nalta merkityksettömiä eivät ole myöskään esimerkiksi valtionosuuksien ja 
kuntien rahoitus-osuuksien muutokset, vaikka ne eivät suoraan liitykään 
yhteisöveron tuoton jakamiseen. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa 
valtionosuudet kattoivat kuntien toimintamenoista vuonna 1992 noin 44 %. 
Tämä osuus oli vuoteen 2001 mennessä alentunut noin 20 %:iin. Vastaavasti 
kuntien rahoitusosuus näistä toimintamenoista oli vuonna 1992 noin 40 % 
ja vuonna 2001 noin 61 %.1035 Kuntien saamien valtionosuuksien selvästi 
vähentyessä myöskään niiden kautta ei ilmeisesti ole mahdollista riittävästi 
tasoittaa yhteisöveron jako-osuuden alentamisen aiheuttamia muutoksia 
kuntien taloudessa.1036 

Yhteisöveron tuoton jako-osuuksien muutokset eivät liity vastaavien 
tehtävien ja vastuiden siirtymiseen valtion ja kuntien välillä. Tehtävien ja 
vastuiden siirtymisen suunta näyttää itse asiassa olleen päinvastainen kuin 
yhteisöveron tuoton jako-osuuksien siirtäminen. Hallituksen esityksessä 
esitetyt arviot eivät myöskään viittaa siihen, että jako-osuuksien muutoksilla 
on voitu merkittävästi tasapainottaa kuntien välisiä taloudellisia eroja. Jako-
osuuksien merkittävällä muutoksella on siten puututtu kuntien verotusoi-
keuteen ilman erityisen vahvoja ja hyväksyttäviä sisällöllisiä perusteita.1037

Yhteisöveron tuoton jako-osuuksien vuosittaiset muutokset voivat samalla 
tavoin osittaismuutoksista syntyvänä laajempana kokonaisuutena vaikuttaa 
olennaisesti kuntien verotusoikeuteen. Kun kuntien jako-osuutta yhteisö-
veron tuotosta on lain muutoksin pienennetty siten, että niiden osuus on 
alentunut liki 45 %:sta runsaaseen 23 %:iin, ja kuntien lakisääteiset tehtävät 
ovat samanaikaisesti lisääntyneet valtionosuuksien supistuessa, jako-osuuksien 
muutoksella voidaan arvioida olevan välittömiä vaikutuksia myös kuntien 
mahdollisuuteen suoriutua tehtävistään. Yhteisöveron jako-osuuksien vuo-
sittaisten muutosten kokonaisvaikutus on siten muodostunut merkittäväksi 
kuntien verotusoikeuden ja taloudellisen päätösvallan itsenäisyyden kannalta. 
Mäenpää päätyi siihen, että kokonaisuutena voidaan arvioida, että näin mer-
kittävä puuttuminen perustuslailla turvattuun kuntien verotusoikeuteen ei 
ilmeisesti enää sopeudu kunnallisen itsehallinnon perusteisiin.1038 

1034 Mäenpää 2002: 17 – 18.
1035 Mäenpää 2002: 18 – 19..
1036 Mäenpää 2002: 18 – 19.
1037 Mäenpää 2002: 19.
1038 Mäenpää 2002: 20.
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2.1.3 Kiinteistövero

Kunnat saavat periä kiinteistöveroa, jonka suuruus määräytyy kiinteistön 
verotusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan (Kiinteistöverolaki 
20.7.1992/654, 11.1 §). Kunnan kiinteistöveron tuoton saajan on yksin-
omaan kunta (Kiinteistöverolaki 20.7.1992/654, 1.2 §). Kiinteistöjen vero-
tusarvot vahvistetaan vuosittain verotusviranomaisen toimesta. Veronsaajana 
on kiinteistön sijaintikunta.1039 Se, mitkä kiinteistöt ovat kiinteistöveron 
alaisia ja mikä on niiden verotusarvo, on kunnan määräysvallan ulottumat-
tomissa, koska verotuksen toimittaminen ja maksuunpano on verohallinnon 
tehtävänä.1040

Kiinteistöllä tarkoitetaan tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itse-
näistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiin-
teistönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin. Kiinteistönä 
pidetään myös muulle kuin maanomistajalle kuuluvaa rakennusta ja raken-
nelmaa, jolle varallisuusverotuksessa (1537/1992) määrätään verotusarvo, 
sekä kiinteistöön kuuluvaa erottamatonta määräalaa sekä rakennusmaata, 
joka kuuluu yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettuun yhteisalueeseen tai 
yhteismetsälaissa (37/1991) tarkoitettuun yhteismetsään. 1041 

Kunnan ei ole suoritettava veroa omalla alueellaan omistamastaan kiin-
teistöstä. Valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden 
vuosittain etukäteen.1042 Kiinteistöveroprosentti määräytyy kiinteistön vero-
tusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan. Kiinteistöt on jaettu 
veroprosentin määräämistä varteen kuuteen ryhmään, joiden veroprosenteille 
on laissa säädetty ala- ja ylärajat. Kunnat vahvistavat veroprosentin näiden 
rajojen sisällä.1043 Ydinvoimalaitosten ja voimalaitosten sekä 14 pääkaupunki-
seudun kunnan rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttien 
ylärajoja korotettiin osana kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmien 
uudistamista vuoden 2006 alusta.1044 Valtuusto voi harkintavaltansa perus-
teella määrätä maamiesseuran, nuorisoseuran ja työväenyhdistyksen omis-
taman yhdistyksen- tai seurantalon kiinteistöveroprosentin säädettyjä rajoja 
alemmaksi, jos rakennus on yleishyödyllisessä käytössä. Tällaisen kiinteistön 
kiinteistöprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.1045

1039 Heuru 2001: 400.
1040 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 234.
1041 Heuru 2001: 400.
1042 Heuru 2001: 400.
1043 Peruspalveluohjelma 2006 – 2009, s. 14. 
1044 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011, s. 14
1045 Kiinteistöverolaki (26.6.1998/476) 13a §, kts. myös Heuru 2001:401. 
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2.2 Verotulojen tasaus

Kuntien verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella tasataan 
kuntien tulopohjassa olevia eroja1046. Veropohjaerot aiheutuvat pääasias-
sa kunnan asukkaiden tuloeroista ja yhteisöveron tuottoeroista. Kuntien 
mahdollisuudet vaikuttaa veropohjaansa ovat ainakin lyhyellä ajanjaksolla 
rajalliset, koska veropohja riippuu ratkaisevasti kunnan elinkeinoraken-
teesta. Elinkeinorakenteen muutokset eivät taas tapahdu kovin nopeasti. 
Veropohjaerot katsotaan valtionosuusjärjestelmässä kuntien ei-vaikutettavissa 
oleviksi eroiksi, joita tulee tasata.1047 

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan nykyisin huomioon 
kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisön tuloverosta (yhteisövero) samalta ve-
rovuodelta siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.1048 
Kiinteistövero poistettiin verotuloihin perustuvasta tasauksesta vuoden 
2012 alusta lukien. Kiinteistöveron poistaminen verotuloihin perustuvasta 
tasauksesta lisää valtionosuutta kunnissa, joilla kiinteistöveron määrä on 
keskimääräistä suurempi. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan yli 100 
000 asukkaan kunnista vain kahdella tasauksen muutos pienentää kunnan 
valtionosuutta, muilla tulot kasvavat. Perustuslakivaliokunnan mukaan 
laskelman perusteella on käytännössä mahdotonta kattavasti arvioida, mikä 
merkitys ehdotetuilla muutoksilla on kuntien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin 
vastata niille kuuluvien palvelujen tuottamisesta.1049 

Edellä mainittu perustuslakivaliokunnan toteamus on hankalasti sovi-
tettavissa rahoitusperiaatteen toteutumiseen, koska tiettyjen kuntien saama 
rahoitusosuus vääjäämättä pienentyi. Koska verotulojen kasvu tapahtuu pää-
osin niissä kunnissa, joissa on keskimääräistä enemmän kiinteistöjä, koskee 
rahoituksen väheneminen ennestään heikomman kiinteistökannan omaavia 
kuntia. Kysymys liittyy myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen palvelujen yh-
denvertaisen järjestämisen kautta, mutta myös hallitusohjelman linjaukseen 
siitä, että kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteistaan pääosin omalla 
verotulorahoituksellaan edistetään1050. Uudistus ei kohtele kuntia tasapuo-
lisesti. Kiinteistöveron poistaminen edistää pääasiassa suurempien kuntien 
talousasemaa, ja heikentää pienempien ja heikomman kiinteistökannan 
omaavia kuntia. Poikkeuksena tästä ovat muutamat pienet kunnat, joilla 
on suuri kesäasutuskanta suhteessa vakituiseen asuntokantaan1051. Toisaalta 
perustuslakivaliokunnan kantaa ei voi hyväksyä siltä kannalta, että lausun-

1046 HE 174/2009 vp s. 9.
1047 Laasanen 1999: 112.
1048 Laki 29.12.2011/1510: 29.5 §.
1049 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 2 – 3.
1050 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011: 76.
1051 Esimerkkinä näistä voidaan mainita Puumala.
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nossaan perustuslakivaliokunta hyväksyi sen, että lakiesityksen taloudellisia 
vaikutuksia ei oltu laskettu riittävällä tarkkuudella. Tämä on ongelmallista 
rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta.

Valtionosuuksien tasausjärjestelmän kautta kuntien verotulot ovat si-
doksissa valtionosuusjärjestelmään. Kunnan oman laskennallisen verotulon 
perusteella kunnalle maksetaan valtionosuuden tasauslisää tai sen valtion-
osuuksiin tehdään tasausvähennys. Kunnalle myönnetään verotuloihin 
perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kunnan laskennallinen 
verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 91,86 prosenttia euromääräs-
tä, joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset 
verotulot kuntien yhteenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunnan 
valtionosuuteen lisätään asukasta kohden tasauslisänä tasausrajan ja kunnan 
asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksen mukainen 
euromäärä.1052

Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, 
vähennetään kunnan valtionosuudesta asukasta kohden euromäärä, joka on 
37 prosenttia kunnan asukasta kohden laskettujen laskennallisten verotulojen 
ja tasausrajan erotuksesta (tasausvähennys)1053. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 
kunnalla on enemmän verotuloja per asukas kuin muilla kunnilla, kunta 
joutuu luopumaan osasta verotuloistaan. Kun näin käy, kunnan saamien 
valtionosuuksien osuus pienenee suhteessa verorahoitukseen. 

Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin 
kuntien valtionosuuksiin tehtävät tasausvähennykset, vähennetään kuntien 
valtionosuudesta tätä erotusta vastaava euromäärä. Jos kuntien valtionosuu-
teen yhteensä tehtävät tasausvähennykset ovat suuremmat kuin kunnille 
maksettavat tasauslisät, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä 
erotusta vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa 
kunnissa asukasta kohti yhtä suuri.1054

Tasoitukseen vaikuttaa myös kunnan veroaste. Tasoituksen lähtökoh-
tana on, etteivät kunnat voi ainakaan välittömästi tai lyhyellä ajanjaksolla 
vaikuttaa tasoituksen perusteena oleviin tekijöihin. Koska kunnat voivat 
ainakin pidemmällä tähtäyksellä vaikuttaa veropohjaansa, tasoitukselle tulee 
asettaa jollain tavoin yläraja. Jos tasoitus tehdään täydellisenä, eli tiettyä rajaa 
(keskiarvo) alhaisempi veropohja tasoitetaan kokonaan, kuntien halukkuus 
vahvistaa omaa veropohjaansa voi heikentyä. Tämän vuoksi tasoitus tulee 
tehdä osittaisena, jolloin tasoitusrajaa alhaisempi veropohja kompensoidaan 
vain osittain.1055 Toisaalta se, että tasausraja on alle 100 % aiheuttaa sen, 
että ne kunnat, joissa verotulo per asukas on pienempi, joutuvat ylläpitä-

1052 Laki 29.12.2009/1704: 29.1 §.
1053 Laki 29.12.2009/1704: 29.2 §.
1054 Laki 29.12.2009/1704: 29.3 §.
1055 Laasanen 1999: 112.
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mään suurempaa kunnallisveroprosenttia, koska niillä verotulo per asukas 
on pienempi1056. Verotulojen suuruus ja se onko kunta saaja vai maksaja, 
riippuu suoraan verotulojen tasosta. Jos maksettava tasaus kasvaa, kunnan 
verotulot ovat kasvaneet koko maan verotuloja nopeammin. Jos taas ta-
sausvähennys pienenee, on kunnan veropohja kehittynyt koko maan tasoa 
hitaammin.1057 Kunnallisveron nostaminen ei siten välttämättä kannata, 
koska valtionosuuksien tasaus leikkaa osan tasausrajan yli kertyneestä verosta. 
Tämä ylimääräinen osuus tilitetään muiden kuntien hyväksi. 

Kuntien verotusoikeuden perustuslainsuojaa koskevat kysymykset ovat 
valtion ja kuntien välisiä taloudellisia suhteita uudistettaessa olleet tavat-
toman vähän esillä – toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa on käyty kes-
kustelua muun muassa verotasausjärjestelmän perustuslainmukaisuudesta. 
Suomessakin perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa tasausjärjestelmään 
vuonna 20091058, mutta laajempaa keskustelua aihe ei ole meillä aiheuttanut. 

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota valtionosuusjärjes-
telmään sisältyvään valtionosuuksien tasaukseen, jonka tarkoituksena 
on tasata kuntien tulopohjassa olevia eroja. Järjestelmä sisältyy voimas-
sa olevaan kuntien valtionosuuslakiin, eikä siihen esitetä merkittäviä 
muutoksia. Tasausjärjestelmä mahdollistaa niin sanotun negatiivisen 
valtionosuuden eli tilanteen, jossa kunnan omarahoitusosuuden ja 
valtionosuuksien tasausvähennysten summan ylittäessä verotuloihin 
perustuvan valtionosuuden kunta joutuu maksamaan erotuksen val-
tiolle. Negatiivisten valtionosuuksien mahdollisuus tulee uudistuksen 
jälkeenkin säilymään (1. lakiehdotuksen 29 §), vaikka niitä maksavien 
kuntien määrä tulee esityksen perustelujen mukaan vähenemään sen 
seurauksena, että nykyiset hallinnonalakohtaiset valtionosuudet kootaan 
yhdeksi valtionosuudeksi. Käytännössä negatiivisia valtionosuuksia voi-
vat joutua maksamaan kunnat, joissa valtionosuuden tasausvähennys on 
kunnan keskimääräistä huomattavasti korkeampien verotulojen johdosta 
suurempi kuin kunnalle laskennallisten perusteiden mukaan määräy-
tyvä valtionosuuden kokonaismäärä. Vuonna 2010 ilmeisesti vain yksi 
kunta joutuisi esityksen perustelujen mukaan maksamaan negatiivisen 
valtionosuuden valtiolle. Järjestely ei valiokunnan mielestä vaaranna 
sillä tavoin tällaisten kuntien mahdollisuutta päättää itsenäisesti omasta 
taloudestaan ja huolehtia lakisääteisistä perusoikeuksien turvaamiseen 
liittyvistä tehtävistään, että se muodostuisi perustuslain vastaiseksi. 
Negatiivisen valtionosuuden maksamiseen velvoittaminen soveltuu 
valiokunnan mielestä kuitenkin yleisellä tasolla huonosti kuntien it-
sehallinnon perusperiaatteisiin samoin kuin kuntien ja valtion välisiin 
taloudellisiin suhteisiin (vrt. PeVL 29/1992 vp, s. 2/II). Jatkossa on 

1056 Kietäväinen 25.1.2013.
1057 Helin 2002: 86.
1058 PeVL 29/2009 vp – HE 174/2009 vp
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siksi syytä selvittää, voitaisiinko valtionosuusjärjestelmää kehittää niin, 
että negatiivisen valtionosuuden mahdollisuus suljetaan pois. Tällöin 
on kuitenkin otettava huomioon muun muassa kuntien palvelujen 
järjestämisessä tekemien omien valintojen (esimerkiksi niin sanottu 
opetustoimen ylläpitäjämalli) vaikutukset valtionosuuksiin siten, että 
valtionosuuksien laskentatapa muodostuu kuntien välillä oikeudenmu-
kaiseksi ja vertailukelpoiseksi.1059 

Ruotsissa kuntien väliseen tasoitusjärjestelmään liittyvät ongelmat käyn-
nistivät laajan itsehallinnon perustuslainsuojaa koskevan selvityksen (SOU 
1996: 129). Tätä käydään läpi tarkemmin kappaleessa 2.3.2. Kunnalla on 
oltava ainakin tietty liikkumavapaus päättää veron suuruudesta, ja jossain on 
myös raja sille, missä rajoissa kunnan keräämiä veroja voidaan siirtää toiselle 
kunnalle. Omavastuisuuden kanssa olisi ainakin ristiriidassa järjestelmä, 
jos kunta ei saisi tasauksen johdosta laisinkaan hyväkseen jonkin tietyn 
rajan ylittäviä verotuloja, eikä voisi esimerkiksi veroprosentin korotuksella 
paikata tulovajettaan.1060

2.3 Valtionosuusjärjestelmä ja sen tarkoitus

Valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla 
kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edelly-
tykset selvitä erityisesti lakisääteisistä tehtävistään. Järjestelmällä toteutetaan 
osaltaan etenkin perustuslain 16 §:n 2 momentissa ja 19 §:n 3 momentissa 
julkiselle vallalle asetettuja velvoitteita turvata sivistykselliset oikeudet sekä 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Valtionosuusjärjestelmällä on alueellisen 
yhdenvertaisuuden edistämisen vuoksi merkitystä myös perustuslain 6 §:n 
kannalta.1061 Valtionosuuksien ja -avustusten tarkoituksena onkin mahdollis-
taa, että kunnat voivat selviytyä tehtävistään, joten yleiseltäkin kannalta on 
pidettävä välttämättömänä, niin ettei niistä aiheutuva taloudellinen rasitus 
muodostu kohtuuttoman suureksi1062. 

Kuntien valtionapu on ollut käytössä jo 1800-luvun lopulta lähtien1063 
ja valtionapujärjestelmä on julkisoikeudellinen instituutti1064. Kuntien val-
tionapujärjestelmä on syntynyt vähitellen ja pitkän kehityksen tuloksena. 
Myös järjestelmän kehittämistavoitteet ovat eri aikoina vaihdelleet. Alussa 

1059 PeVL 29/2009 vp – HE 174/2009 vp s. 2 – 3.
1060 Prättälä 1998: 88.
1061 PeVL 29/2009 vp – HE 174/2009 vp s. 2.
1062 Hannus 1977: 108.
1063 Soikkanen 1966: 565.
1064 Merikoski 1938: 106.
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päähuomio kiinnitettiin valtionapujärjestelmän aineellisia perusteita säänte-
levään lainsäädäntöön. Sen keskeinen tavoite oli kannustaa kuntia.1065 Uusia 
toimintoja on saatu käynnistettyä kunnissa helpommin kun niihin on annet-
tu valtionosuutta1066. Vuoden 1866 kansakouluasetuksen mukaan valtiovalta 
maksoi osan opettajien palkoista. Tämän jälkeen valtionapua saatiin muun 
muassa kunnanlääkäreiden palkkaamiseen, kunnansairaaloiden perustami-
seen ja kuntien yhteisten mielisairaaloiden perustamiseen ja ylläpitämiseen. 
1900-luvun alusta lähtien valtionavut olivat jo kunnallistaloudessa merkit-
tävä tekijä, ja juuri ne muodostivat jatkuvuutta ja tasapainoisuutta tuovan 
tekijän. Valtionapua annettiin alusta pitäen tiettyyn tarkoitukseen, ja sen 
myöntäminen riippui valtion viranomaisten harkinnasta ja siitä, oliko valtion 
tulo- ja menoarviossa varattu tarkoitukseen määrärahaa. Lainsäädännössä ei 
muodostunut yhtenäisiä perusteita, joiden mukaan valtion ja kuntien väliset 
kustannukset oli jaettava. Ei myöskään suoritettu mitään rajankäyntiä siitä, 
miksi jokin tehtävä annettiin kuntien hoidettavaksi. Useimmiten tämä ta-
pahtui siksi, että tehtävän laatu tai hallinnon järjestely teki välttämättömäksi 
turvautumisen kuntien hallintoon. Eräissä tapauksissa tehtävä määrättiin 
kunnille lähinnä siksi, että valtion menot täten säästyivät.1067

Kuntien tehtävien laajentumisen myötä päähuomio kiinnitettiin kunti-
en erilaisiin mahdollisuuksiin selviytyä niille kuuluvien tehtävien hoidosta. 
Lainsäädännön kehittämistavoitteiksi tuli kuntien taloudellisessa asemassa 
olevien erojen tasoittaminen. Konkreettisesti tavoite toteutettiin vuonna 
1967 kantokykyluokituksesta säädetyllä lailla.1068 Luokituksessa pyrittiin 
siihen, että eri asemassa olevien kuntien tarve valtion varoin tapahtuvaan 
menojen rahoittamiseen saataisiin tasapuolisesti mitatuksi. Luokituksen 
valmistelivat tilastokeskus ja sisäasianministeriön apuna toiminut kantoky-
kyluokitustoimikunta, jonka vahvisti sisäasiainministeriö.1069 Myöhemmin, 
erityisesti 1970 – 1980 -luvuilla päähuomio kiinnitettiin valtionapujärjestel-
män hajanaisuuteen. Lainsäädäntöuudistusten keskeiseksi tavoitteeksi tuli 
yhtenäistämisen1070 ja yksinkertaistamisen vaatimus1071. Tämä koski sekä 
järjestelmän aineellisia että muodollisia perusteita. Järjestelmän muodollisen 
perustan yhtenäistämiseksi ja toimivuuden parantamiseksi säädettiin vuonna 
1973 laki kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista.1072 

1065 Myllymäki 1994: 191.
1066 Oulasvirta 1986: 78.
1067 Soikkanen 1966: 565.
1068 Myllymäki 1994: 191.
1069 Hannus 1977: 109.
1070 Oulasvirta 1986: 79, Myllymäki 1994: 191.
1071 Oulasvirta 1986: 79.
1072 Myllymäki 1994: 191.
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Tuorin mukaan valtionosuusjärjestelmän perustuslaillinen tausta on 
kuntia koskevassa rahoitusperiaatteessa.1073 Suomessa kuntien palveluiden 
järjestämiseen saamista valtionosuuksista säädetään laissa kuntien perus-
palvelujen valtionosuudesta1074, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suun-
nittelusta ja valtionavustuksesta1075 sekä laissa opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta1076. Ruotsissa vastaavat säännökset löytyvät laista kunnallis-
talouden tasoituksesta1077 sekä muista erityiskohteiden säännöksistä.1078 
Asetus kunnallistalouden tasoituksesta sisältää säännökset myös maakun-
nan terveyden- ja sairaanhoidon rahoituksesta (21 – 25 §:t). Päinvastoin 
kuin Suomessa, terveydenhuollon rahoitusta koskevaa erityislakia Ruotsissa 
ei ole. Norjassa kuntien terveyspalvelulaissa säädetään kuntien oikeudes-
ta saada valtionosuutta (§ 5 – 2), mutta tarkempia laintasoisia säännöksiä 
Norjassa ei ole. Tarkemmat säännökset kuntien saamista valtionosuuksista 
on Kuninkaan säännöissä1079. 

Kuntien valtionosuusjärjestelmän perusrakenne on samantyyppinen 
Pohjoismaissa, eli järjestelmä perustuu ei-kustannusperusteisiin ja lasken-
nallisiin valtionapuihin, jotka pyritään jakamaan kunnille mahdollisimman 
objektiivisilla kriteereillä1080. Norjassa nykyisen kaltaiseen järjestelmään 
siirryttiin vuonna 19861081 ja Ruotsissa1082 ja Suomessa vuonna 19931083. 
Yhteistä Pohjoismaille on se, että valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena 
on tasoittaa kuntien välisiä taloudellisia eroja, jotta kaikilla kunnilla olisi 
yhtäläiset edellytykset järjestää asukkailleen yhdenvertaisia ja hyviä palveluita 
koko maassa1084. Yleinen valtionosuus maksetaan valtionosuusjärjestelmän 
kautta1085. Niitä varoja kunnat ja maakunnat saavat käyttää vapaasti voi-
massa olevan lainsäädännön puitteissa. Korvamerkitty, tehtäväkohtainen 
valtionapu puolestaan tulee käyttää ainoastaan määrättyyn tehtävään.1086

1073 Tuori 2012: 117 – 118.
1074 29.12.2009/1704
1075 lyh. STVOL (733/1992).
1076 lyh. OKVOL (635/1998).
1077 Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.
1078 Näitä ovat esimerkiksi lag (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till 

vissa funktionshindrade ja förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande 
åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner.

1079 Kommunehelsetjenesteloven § 5 – 2.
1080 Oulasvirta 2002: 98.
1081 NOU 1997:8 s. 28.
1082 Prop. 1991/92:150 del II s. 43.
1083 HE 214/1991 vp s. 1, HE 216/1991 vp s. 1 – 2. 
1084 St.prp. nr 57 (2007 – 2008) s. 29, Myllymäki 2007: 265. Valtionosuusjärjestelmän 

keskeisenä tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla kunnilla on olosuhteista ja kuntien 
tulopohjan eroista huolimatta edellytykset selvitä erityisesti lakisääteisistä tehtävistään. 
PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 2.

1085 NOU 1996:1 s. 47, St.prp. nr. 82 (2000 – 2001) s. 55.
1086 NOU 1996:1 s. 47, 49. 



 210

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 210

2.3.1 Valtionosuusjärjestelmän kehityksen alkutaival

Valtionapujärjestelmällä pyrittiin jo 1800-luvulla edistämään niiden tehtä-
vien toteuttamista, joita valtiovalta piti tärkeinä kansalaisten hyvinvoinnin 
kannalta1087. Tuolloin valtio katsottiin periaatteessa velvolliseksi osallistumaan 
tehtävien järjestämiseen ja niin ryhdyttiin puhumaan valtionosuudesta 
tehtävien kustannuksiin1088. Alussa valtionapujen myöntäminen oli harkin-
nanvaraista ja vasta myöhemmin niistä tuli lakisääteisiä.1089

Niemivuo jakoi vuonna 1976 ilmestyneessä väitöskirjassaan valtionapui-
nstituution ajallisesti kolmeen toisistaan erottuvaan jaksoon, joita hän kutsuu 
(1) aktiivisia ja varakkaita kuntia suosivan valtionapupolitiikan kaudeksi, (2) 
osittain kuntien varallisuuden huomioon ottavan valtionapupolitiikan kau-
deksi ja (3) kuntien taloudellisen kantokyvyn huomioon ottamaan pyrkivän 
valtionapupolitiikan kaudeksi. Niemivuon mukaan varhaisin kehitysvaihe 
alkoi versoa 1800-luvun jälkipuoliskolla ja sen kehittymistä voidaan seurata 
maan itsenäistymisen tienoille saakka1090. Valtionapua ei tuolloin käytetty 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden saavuttamisen keinona, eikä se 
myöskään ollut keino, jonka avulla olisi voitu tuottaa yhdenmukaisia pal-
veluksia kaikille maan kansalaisille. Valtionavun ensisijainen merkitys oli 
kannustava ja vain vähäisessä määrin sen avulla pyrittiin tasoittamaan kuntien 
välisiä taloudellisia eroja1091. Valtionapujen määrään vaikutti verraten selvästi 
kuntien oma vauraus ja toiminta. Yleisenä piirteenä oli havaittavissa myös 
se, että kaupunkikunnat saivat kaikissa lääneissä enemmän valtionapuja 
asukasta kohti kuin maalaiskunnat.1092 

Osittain kuntien varallisuuden huomioon ottavan valtionapupolitiikan 
kausi ajoittuu Suomen itsenäistymisen jälkeiseen aikakauteen. Itsenäistymisen 
jälkeinen aika 1920-luvulla merkitsi sääntelymahdollisuuksien helpottumis-
ta, joka johti moniin sosiaalipoliittisiin uudistuksiin. Samalla myös yhteis-
kunnallinen oikeudenmukaisuus alkoi välkkyä lainsäätäjän mielessä.1093 

1087 Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta 1993: B10.
1088 KM 1993:33 s. 96. Terveydenhuollon alalla 1885 myönnetyn valtionavun turvin kun-

nanlääkärien virkoja perustettiin nopeassa tahdissa. Virkojen perustaminen kehittyi 
kuitenkin alueellisesti epätasaisesti, koska valtionapu suosi vain taloudellisilta voima-
varoiltaan vahvoja kuntia. Tilannetta pyrittiin korjaamaan siten, että muodostettiin 
suunnilleen kunnanlääkäripiirejä vastaavia alueita, joille saatiin valtion varoista palkata 
lääkärit. Tämä osoittaa ensimmäistä kertaa pyrkimystä tasoittaa kuntien välisiä talou-
dellisia eroja. Myös kunnallinen sairaalalaitos alkoi kehittyä 1890-luvulta perustuen 
kuntien vapaaehtoiseen toimintaan, lakisääteistä toimintaa ei vielä tuolloin tunnettu. Sitä 
edistivät vuodesta 1885 alkaen kunnille myönnetyt valtionavut, mutta tästä huolimatta 
kunnallisia sairaaloita perustettiin verkkaiseen tahtiin. Soikkanen 1966: 344 – 351.

1089 KM 1993:33 s. 95. Ks. myös Niemivuo 1976: 31. 
1090 Niemivuo 1976: 24.
1091 Niemivuo 1976: 37 – 28. 
1092 Niemivuo 1976: 32.
1093 Niemivuo 1976: 24.
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Valtionapu oli joko kaikille kunnille sama tai vaihteli kuntamuodoittain 
niin, että maalaiskunnat saivat suhteellisesti enemmän valtionapua kuin 
kaupungit. Köyhillä ja harvaanasutuilla kunnilla oli mahdollisuus vielä saa-
da lisättyä tukea.1094 Maalaiskuntien ja kaupunkien saamien valtionapujen 
osalta tilanne oli siis päinvastainen kuin aikaisemmin; nyt maalaiskunnat 
saivat enemmän valtionapuja kuin kaupungit. Vielä parisenkymmentä vuotta 
aikaisemmin tilanne oli ollut päinvastainen.

Koska päätösvalta julkisten palvelujen käynnistämisestä oli ollut kun-
nilla itsellään, ottivat ne tarkoin huomioon omat taloudelliset voimavaransa. 
Uusiin hankkeisiin ryhdyttiin vain taloudellisten resurssien rajoissa. Tilanne 
muuttui sen jälkeen kun lainsäädännöllä kunnat velvoitettiin määrättyjen 
tehtävien suorittamiseen. Kunnilla ei ollut tällöin enää mahdollisuutta omi-
en voimavarojensa huomioon ottamiseen, vaan tehtävä oli joka tapauksessa 
suoritettava.1095 

Pulavuosien taloudellinen lama-aika vaikutti valtionapupolitiikkaan 
sikäli, että tällöin valtiontaloutta pyrittiin tasapainottamaan vähentämäl-
lä kunnille tulevia valtionapuja. Toisaalta vuonna 1933 otettiin valtion 
tulo- ja menoarvioon ensimmäisen kerran valtiovarainministeriön käytet-
täväksi määräraha taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden kuntien avustami-
seksi. Kuitenkaan vuonna 1939 määrärahaa ei enää otettu budjettiin.1096 
Itsenäisyyden ajan jälkeen alkaneessa valtionapupolitiikassa tapahtui huomat-
tava muutos tavoitteen asetannassa. Tällöin selvästikin pyrittiin tasaamaan 
kuntien välisiä taloudellisia eroja, mutta käytettävissä olevat keinot olivat 
kuitenkin puutteelliset. Valtionapuja oli porrastettu, mutta porrastus oli 
liian karkeaa eivätkä ylimääräisetkään valtionavut voineet riittävästi tasoittaa 
kuntien välisiä taloudellisia eroja.1097

1950-luvulle tultaessa kunnille oli lainsäädännöllä annettu jo varsin 
runsaasti kustannuksia vaativia erilaisia tehtäviä. Jo tuolloin arveltiin, että 
kuntien suoritusmahdollisuuksien raja oli saavutettu, ja ettei kustannuksia 
vaativia tehtäviä pitäisi kunnille enää siirtää. Sinänsä tehtävien paljous ei 
huolettanut kuntia, kunhan niillä oli riittävästi tuloja kattamaan tehtävistä 
aiheutuvat menot.1098 Tuohon aikaan lukuisissa tapauksissa lainsäädännöllä 

1094 Oulasvirta 1996: 82.
1095 Niemivuo 1976: 41 – 42. 
1096 Niemivuo 1976: 45. Näillä avustuksilla oli lähinnä verorasitusta tasaava vaikutus. 

Niemivuo 1976: 45.
1097 Niemivuo 1976: 49 – 50.
1098 Kilpiö 1956: 57. Kunnan tehtävien lisääntyminen on merkinnyt sen orgaanien teh-

tävien ja varallisuuspiirin käytön lisääntymistä. Valtion ja kuntien keskinäinen asema 
kustannusten maksamisessa on periaatteellisestikin muuttunut. Valtionapujen asemasta on 
alettu puhua valtion osallistumisesta tehtävien aiheuttamiin kustannuksiin. Tätä valtion 
ja kunnan muodollisenkin vastakkaisuuden häviämistä ja muuttumista niiden rinnak-
kaisuudeksi on lisännyt vielä se, että valtion kustannettaviksi ovat kokonaisuudessaan 
siirtyneet tietyt menoerät. Samaan suuntaan on vaikuttanut kuntien rahoitustehtävien 
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kunnille määrättyjen tehtävien aiheuttamista kustannuksista valtion osuu-
deksi vahvistettiin kaksi kolmasosaa menoista. Tälle jaolle ei kuitenkaan 
esitetty perusteita tai selvitystä, miten siihen päädyttiin. Kilpiön mukaan 
näytti siltä kuin uusia tehtäviä suunniteltaessa ja niiden kustannuksia jaet-
taessa olisi vain käytetty vanhaa perustetta tutkimatta lainkaan, sopiiko se 
käsiteltävään tapaukseen.1099 Tuohon aikaan valtionosuus kustannuksista 
oli siis keskimäärin 66,66 %.

Osittain kuntien varallisuuden huomioon ottavan valtionapupolitiikan 
kausi päättyy sotien jälkeiseen aikaan sekä muuttuu vähin erin kaikkien 
kuntien kantokyvyn huomioon ottavaksi valtionapupolitiikaksi erityisesti 
tultaessa 1950-luvulle. Tasa-arvopoliittinen asenne, joka korosti erityisesti 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, alkoi esiintyä voimakkaasti myös 
kuntien taloudellisen aseman helpottamista koskevissa kysymyksissä.1100 
1950-luvulla aloitetulla valtionapunormiston uudistamisella on toisaalta ollut 
pyrkimyksenä uudistaa valtionapujen perusteet sekä toisaalta niitä koskeva 
menettely. Nämä pyrkimykset johtivat verraten pitkäaikaisen valmistelutyön 
jälkeen kahden valtionapuinstituution kannalta merkittävän yleislain – kun-
tien kantokykyluokituslain ja kuntien valtionosuuslain – säätämiseen.1101 

Niemivuon jakoon voidaan edelleen lisätä (4) hyvinvointivaltion ra-
kentamista koskeva kustannusperusteinen valtionapupolitiikka joka ajoittuu 
osittain päällekkäin edellisen vaiheen kanssa sekä (5) kuntien hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa toteuttamaan pyrkivä laskennallinen valtionapupolitiikka. 
Hyvinvointivaltion rakentamiskaudella kustannusperusteiset ja tehtäväsi-
donnaiset valtionavut kannustivat kuntia tehokkaasti palvelujen laajentami-
seen1102, kun taas nykyinen, vuoden 1993 suuren valtionosuusuudistuksen 
jälkeinen valtioapupolitiikka korostaa hyvinvointipalvelujen toteutumista ja 
kuntien oman talouden hoidon vastuuta palveluiden järjestämisen ja rahoi-
tuksen suhteen. Valtionavut ovat laskennallisia ja niillä on kuntakohtaiset 
määräytymisperusteet, minkä lisäksi valtionavut ovat sidoksissa lainsäädän-
töön liittyviin velvoitteisiin1103. Onkin nähtävissä, että valtionapupolitiikkaan 
vaikuttaa aina sen hetkinen yhteiskunnallinen tilanne sekä yhteiskunnassa 
vallitsevien arvojen toteuttamispyrkimys.

Aikaisemmin valtionapujärjestelmään liittyi kiinteästi valtion valvonta. 
Valtionvalvonnallisessa itsehallinnossa valtionapujärjestelmän katsottiin 
tuovan valtiolle sopivan ja tehokkaan itsehallintoyhdyskuntiin kohdistu-

lisääntyminen. Holopainen 1969: 166. Tätä kehityssuuntaa ei ole pystynyt estämään 
se, että itsenäisyyden aikana on erityislakien säätämisen yhteydessä voimakkaasti alettu 
korostaa valtion ja kuntien erillisyyttä ja vastakkaisuutta. Holopainen 1969: 166.

1099 Kilpiö 1956: 60.
1100 Niemivuo 1976: 24.
1101 Niemivuo 1976: 64.
1102 Oulasvirta 1996: 155.
1103 Myllymäki 2007: 263.
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van valvontakeinon, jonka ei katsottu tekevän itsehallinnon hyviä puolia 
merkityksettömiksi eikä sen katsottu muutenkaan riistävän itsehallinnolta 
sen erikoisluonnetta. Merikoski katsoikin, että valtio tavallaan ”osti” valti-
onavuilla oikeuden valvontaan. Valtionapu voitiin antaa ehdolla, että valtio 
saa valvontaoikeuden näin avustettuun toimintaan. Valtionavut myös voitiin 
myöntää tietyillä erikoisehdoilla, joiden laiminlyöminen saattoi aiheuttaa 
avustuksen menettämisen tai muita valtionavun saajalle haitallisia seuraa-
muksia. Näin valtionapujärjestelmä ja siihen liittyvä valvonta antoivat val-
tiolle keinon ohjata valtionapuja nauttivien itsehallintokuntien toimintaa 
varmalla ja voimakkaalla kädellä.1104 

2.3.2 Laskennallisen valtionosuusjärjestelmän kehitys ja 
pääpiirteet 

Rahoitusperiaatteen kannalta merkityksellinen oli vuoden 1993 valtionosuus-
uudistus, jolloin siirryttiin entisestä kustannusperusteisesta valtionosuusjär-
jestelmästä laskennalliseen järjestelmään. Aiempi järjestelmä sisälsi kymmeniä 
yksittäisiä tehtäviä ja erilaisia valtionosuusprosentteja. Hallitus teki 20.1.1989 
periaatepäätöksen selvitysmiehen asettamisesta valmistelemaan ehdotusta 
uudesta valtionosuusjärjestelmästä, jonka tuli perustua laskennallisiin kus-
tannuksiin. Uudistuksessa tuli säilyttää valtion ja kuntien välinen kustannus-
tenjako entisellään. Alun perin uudistus oli tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1991 alusta lukien.1105 Hallituksen esityksen mukaan laskennallisiin, yleisiin 
valtionosuuksiin siirtyminen oli taloudellisesti varsin suuressa määrin valtion 
intressissä1106. Valtionosuusjärjestelmän uudistamisella oli suuri vaikutus. 
Tavoitteena oli lisätä kuntien valtaa ja vähentää valtion ohjausta.1107 

1104 Merikoski 1938: 135, 13. Merikosken mukaan hallintovalvonta on toimintaa, jonka 
valtio julkisoikeudellisena juridisena henkilönä kohdistaa toisten tahtosubjektien, toisten 
henkilöiden toimintaan. Merikoski 1938: 32.

1105 KM 1989: 56 s. 1 – 2. Klassisessa valtionaputeoriassa lähdetään siitä, että tehtäväkohtaiset 
valtionosuudet ovat sopivia, jos kuntia halutaan kannustaa laajentamaan tiettyjä valtion 
priorisoimia toimintoja. Tehtäväkohtaisilla ja kustannusperusteisilla valtionavuilla 
on tulovaikutuksen lisäksi hintavaikutus, eli valtionosuus laskee siihen oikeutetun 
hyödykkeen hintaa kunnan kannalta. Erityisen tehokkaita ovat valtionosuusprosentit, 
jotka lasketaan rajoituksetta kuntien todellisista menoista. Yleisillä ja laskennallisilla 
valtionavuilla on vain tulovaikutus ja siten heikompi menoja stimuloiva vaikutus kuin 
tehtäväkohtaisilla ja kustannusperusteisilla valtionavuilla. Yleiset valtionavut sopivat hy-
vin kuntien taloudellisen aseman tasaamiseen. Lisäksi yleiset valtionavut sopivat teorian 
mukaan paremmin kuin tehtäväkohtaiset edistämään taloudellisuutta ja tuottavuutta 
kunnissa. Oulasvirta 1991: 31.

1106 HE 235/1990 vp s. 6.
1107 Hallberg 2005: 153.
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Kustannusperusteinen valtionosuusjärjestelmä rakentui suurelta osin kun-
tien kantokykyluokituksen varaan. Kantokykyluokitusta käytettiin valtion 
ja kuntien välistä kustannusten jakoa varten sekä muutoinkin kuntien 
taloudellisen kantokyvyn perusteena. Muutokset kantokykyluokkiin pe-
rustuivat harkintaan. Harkinta perustui keskeisiin kunnan taloutta mit-
taaviin tekijöihin. Näistä olennaisin oli kunnan asukasta kohti laskettu 
veroäyrimäärä verrattuna saman kantokykyluokan muiden kuntien sekä 
kantokykyluokkaa lähinnä ylemmän ja alemman luokan kuntien vastaa-
vaan veroäyrimäärään.1108 Toisena tärkeänä harkintaperusteena kantoky-
kyluokituslaissa oli mainittu kunnan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja 
sivistystoimen käyttömenoista aiheutunut rasitus.1109 Yleinen valtionosuus 
korvasi viisitoista aikaisemmin eri lakeihin perustunutta valtionosuutta, 
-avustusta tai korvausta. Yleistä valtionosuutta myönnettiin kunnalle 
kiinteän kantokykyluokituksen mukaan porrastettu markkamäärä asu-
kasta kohti.1110 Uuteen järjestelmään siirtymisessä kunnat ovat pelänneet, 
että uusi yleisavustusluonteinen järjestelmä tarjoaa valtiolle ja erityisesti 
valtiovarainministeriölle entistä paremmat mahdollisuudet valtionapujen 
sääntelyyn ja leikkaamiseen valtiontalouden sitä vaatiessa.1111 

Vuoden 1993 jälkeinen valtionapujärjestelmä perustuu valtion ja kuntien 
välisen rahoitusvastuun jakoon. Lähtökohta on, että valtio rahoittaa koko-
naan omat tehtävänsä. Kunnat rahoittavat kokonaan itsehallintotehtävät. 
Kuntien erityistoimialatehtävät, esimerkiksi terveydenhuolto, on jaettu 
rahoitusvastuun osalta kummallekin osapuolelle.1112 Alun perin tarkoi-
tuksena ei ollut muuttaa valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa. 
Kuitenkin hallitus totesi esityksessään, että ”koska ehdotettu uusi valtion-
osuusjärjestelmä on laskennallinen eikä toiminnan järjestämisestä aiheutuvia 
todellisia kustannuksia seurata vuosittain, on mahdollista, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuskehitys sekä valtakunnallisen suunnitelman 
laajuudessa järjestetyn toiminnan toteutunut määrällinen ja laadullinen 
kehitys poikkeavat arvioidusta kehityksestä. Pitkään jatkuessaan tällainen 
kehitys merkitsee sitä, että valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 
muuttuu. Jotta tällaista muutosta suuntaan tai toiseen ei synny, lakiin otettiin 
säännös, jonka mukaan kustannustenjako säilytetään sillä tasolla, jolla se 
oli ennen lain voimaantuloa”.1113 Vuoden 1993 valtionosuuslainsäädäntöä 
säädettäessä valtionosuuslakeihin otettiinkin lupaus valtion ja kuntien välisen 

1108 Myllymäki 1994: 164. Veroäyrimäärän painoarvo oli yhtä suuri kuin muiden harkin-
nanvaraisten tekijöiden summa yhteensä. Myllymäki 1994: 164.

1109 Näiden hallinnonalojen käyttömenot olivat keskimäärin 2/3 kuntien käyttömenoista 
ja niihin tuleva valtionosuus runsaasti yli 80 % kaikista valtionosuuksista. Myllymäki 
1994: 164.

1110 Myllymäki 1994: 178.
1111 Oulasvirta 1986: 96 – 97.
1112 Myllymäki 2007: 263.
1113 HE 216/1991 vp s. 27 – 28. 
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kustannustenjaon säilyttämisestä tehtäväkohtaisten valtionosuuksien piiriin 
kuuluvista tehtävistä sellaisena kuin se oli lakien voimaan tullessa (KVOL 
6.1 § ja STVOL 18.1 §)1114. 

Hallitus oli jo lakiehdotuksen ollessa vielä eduskuntakäsittelyssä päät-
tänyt muuttaa kustannustenjakoa leikkaamalla opetustoimen menoja 
224 miljoonalla markalla. Tätä pidettiin oireena tulevasta ja pelättiin 
valtiovallan ryhtyvän yhä laajemmin kiristämään kuntataloutta omien 
talousvaikeuksiensa voittamiseksi.1115 Perustuslakivaliokunta totesi, 
että kuntien ja valtion taloudellisten suhteiden tulee ensisijaisesti ra-
kentua valtionosuuslainsäädännön varaan. Vuoden 1993 alusta voi-
maan tulevan valtionosuusuudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on säilyttää valtion ja kuntien välinen kustannustenjako vuoden 1992 
tasolla. Valiokunta kiinnitti valtiovarainvaliokunnan huomiota siihen, 
että esityksen mukainen kuntien rahoitustehtävä muuttaa oleellisesti 
tätä kustannustenjakoa, ellei kunnilta tulevan tällaisen ulkopuolisen 
rahoituksen valtionosuusjärjestelmän kautta kertautuvaa vaikutusta 
estetä.1116 Lupaus osallistua tehtäväkohtaisten valtionosuuksien piiriin 
kuuluvista tehtävistä aiheutuneisiin kustannuksiin samassa suhteessa 
kuin ennen 1.1.1993 on kuitenkin jäänyt toteutumatta1117. Paineita 
kustannusjaon muuttamiseen on ennen muuta aiheuttanut valtion ta-
louden suuri alijäämä1118. Samalla ei kuitenkaan ole poistettu kuntien 
velvoitteita eikä osoitettu muita valtakunnallisesti toteuttamiskelpoisia 
keinoja kuntien toiminnan laajuuden tai kustannusten vähentämiseksi 
kuin henkilöstömenoissa tehtävät säästöt1119. 

Myös Ruotsin valtionapujärjestelmää muutettiin vuoden 1993 alusta, jolloin 
siirryttiin korvamerkityistä valtionosuuksista yleiseen valtionapuun1120. Yleiseen 
valtionapuun siirtymisen tarkoituksena oli lisätä kunnallista itsehallintoa sekä 
aikaansaada yhtäläiset taloudelliset edellytykset kaikille kunnille. Valtionapu 
muodostaa täydennyksen kuntien verotuloihin eikä sen myöntämiseen vaikuta 
se, mitä toimintaa kunta harjoittaa. Ruotsissa veroasteen erojen tulee peilata 
palvelujen, maksujen ja tehokkuuden eroja.1121 Valtionapujärjestelmän uu-
distamisen myötä järjestelmään otettiin mukaan rahoitusperiaate1122. Myös 
Suomessa tavoite oli sama; järjestelmän uudistamisen tavoitteena oli lisätä 
kuntien itsenäistä päätäntävaltaa ja edistää toimintojen taloudellisuutta ja 

1114 Ks. myös Myllymäki 1994: 169.
1115 Manninen 2010: 147.
1116 PeVL 29/1992 vp – HE 288/1992 vp
1117 Myllymäki 1994: 193, Myllymäki 2002: 35. 
1118 KM 1993:33 s. 261. 
1119 KM 1993:33 s. 261.
1120 Prop. 1991/92:150 del II s. 43.
1121 Prop. 1991/92:150 del II s. 43, 45
1122 Prop. 1991/92: 150 del II s. 24.
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tehokkuutta sekä turvata ja säilyttää kuntien velvollisuutena kaikissa kunnissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutuksen sekä kulttuurin peruspalvelujen 
järjestäminen joko kunnan omana tai ostopalvelutoimintana.1123

Norjassa sen sijaan korvamerkityistä valtionosuuksista on alettu luopua 
jo 1980-luvulla. Norjan tärkein uudistus oli uuden valtionapusysteemin 
(inntektssystemet) käyttöönotto vuonna 19861124, jossa tehtäväkohtaiset, 
korvamerkityt valtionosuudet (øremerkede tilskud) korvattiin yleisellä val-
tionavulla (rammetilskudd).1125 Myös Norjassa valtionapusysteemin uudis-
tamisen tärkeimpinä tavoitteina oli antaa kunnille ja maakunnille suurempi 
toimintavapaus ja sen myötä mahdollisuus päättää tehtävistä paikallisten 
olosuhteiden mukaan, antaa kunnille ja maakunnille parempi käsitys niiden 
omasta tulosuhteesta ja sen myötä mahdollisuus oman toimintansa tehok-
kaampaan suunnitteluun ja ohjaukseen, saada tehokkuusvoittoja kunta-
sektorilla ja valtion suunnittelussa sekä oikeudenmukaisempi tulojako sekä 
kuntien välillä että maakuntien välillä.1126 Uudistus perustui taloudellisen 
vastuuperiaatteen pohjalle, jonka mukaan sillä taholla, jolle on annettu 
tehtävän käytännön toteutus, tulee olla myös taloudellinen vastuu1127. 

Norjassa valtionapusysteemillä tasoitetaan sekä verotulojen tuloeroja 
(tulotasoitus) että kuntien ja maakuntien palvelutuotantoon liittyviä 
kustannuseroja (kustannustasoitus). Kustannustasoituksella (utgift-
sutjevning) tarkoitetaan pakollisten tehtävien suorittamiseen liitty-
vien kuluerojen tasoitusta, joiden tarkoituksena on tuottaa yhtäläi-
set palvelut koko maassa. Tulotasoituksella (inntektsutjevning) tar-
koitetaan keskimääräisten verotulojen tasoitusta asukasta kohden1128. 
Terveyspalveluiden rahoitus on osa kustannustasoitusjärjestelmää 
Norjassa1129. Kustannustasoitus muodostuu kahdesta osasta, kustan-
nusavaimesta ja omakustannusosuudesta1130. Terveyspalveluiden rahoitus 
vuoden 1986 valtionapusysteemissä muodostui siten, että valtionapu 
kattoi yhtä suuren osan arvioidusta rahoitustarpeesta kaikissa kunnissa. 
Se tarkoitti sitä, että kunnan, jolla oli suurempi rahoitustarve asukasta 
kohden, täytyi itse maksaa suurempi osa menoista asukasta kohden kuin 
sellaisen kunnan, jolla oli vähäisempi rahoitustarve. Siten kaksi kuntaa, 

1123 HE 216/1991 vp s. 9.
1124 NOU 1997:8 s. 28. Valtionapusysteemin uudistus esitettiin St.meld. nr. 26 

(1983 – 84):ssa. NOU 1996:1 s. 9.
1125 NOU 1996:1 s. 116. Uudistus sisälsi muun muassa sisälsi noin 50 korvamerkityn mää-

rärahan korvaamisen yleisellä valtionavulla. NOU 1997:8 s. 28. Yleiseen valtionapuun 
siirtyminen oli uuden valtionapusysteemin edellytys. St.prp.nr. 67 (2006 – 2007) s. 32.

1126 NOU 1996:1 s. 9, 74, 116.
1127 NOU 1996:1 s. 9. 
1128 NOU 1996:1 s. 74. 
1129 NOU 1996:1 s. 86.
1130 NOU 1996:1 s. 81.



 217

V Kunnan tehtävien rahoitus

 217

joilla oli yhtä suuret verotulot mutta erisuuruinen rahoitustarve, eivät 
voineet tarjota asukkailleen samanlaisia palveluita.1131 

Norjassa valtionapusysteemiä uudistettiin vuonna 1994 siten, että sekto-
rikohtaiset valtionosuudet lopetettiin. Tähän päädyttiin siksi, että oli ollut 
joitakin kuntia, joiden omarahoitusosuus oli ollut suurempi kuin rahoi-
tustarpeen osuus. Näiden kuntien sektorikohtainen valtionapu oli ollut 
negatiivinen.1132 Sektorikohtaisten valtionosuuksien kustannusavainten 
tilalle tuli kuntien ja maakuntien yleinen kustannusavain.1133 

Suomessa vuonna 1993 säädettiin kuntien valtionosuuksia koske va  
yleis laki1134 ja kaksi tehtäväkohtaista valtionosuuslakia1135.1136

 Valtionosuuslainuudistuksen myötä luovuttiin korvamerkityistä valti-
onosuuksista1137. Kuntien kantokykyluokitus sen sijaan kumottiin vuoden 
1996 alusta1138, myös terveydenhuollon valtionosuuksiin sovellettiin kuntien 
kantokykyluokitusta vuoteen 1996 saakka1139. Kuntien kantokykyluokitus ja 
verotulojen täydennys valtionosuuksien määräytymisperusteena poistettiin 
vuoden 1996 alusta ja sen sijaan kuntien välisiä taloudellisia eroja tasattiin 
vuonna 1996 verotuloihin perustuvalla valtionosuuksien tasauksella1140. 

Myös Ruotsissa valtionapujärjestelmää uudistettiin seuraavan kerran 
vuoden 1996 alusta, jossa oli erikseen kuntia ja maakuntia koskevat järjes-
telmät, jotka olivat edelleen samalla tavalla rakennettu. Järjestelmä koos-
tui ansiotulotasoituksesta, kustannustasoituksesta, yleisestä valtionavusta 
ja käyttöönottosäännöksistä,1141 jotka olivat tietyin muutoksin voimassa 
vuoteen 2004 saakka1142. Ansiotulo- ja kustannustasoituksen rakenne sisälsi 

1131 NOU 1996:1 s. 86.
1132 NOU 1996:1 s. 79.
1133 NOU 1996:1 s. 79.
1134 Kuntien valtionosuuslaki (688/1992) lyh. KVOL
1135 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992) lyh. 

STVOL ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (705/1992) lyh. OKVOL.
1136 Myllymäki 2007: 271. Kuntien näkökulmasta entinen, kustannusperusteinen, korkeisiin 

valtionosuusasteikkoihin perustunut järjestelmä, takasi valtionosuuksien automaattisen 
volyymitason. Toisaalta entinen järjestelmä sisälsi tiukan suuresti sitovan hallinnollisen 
norminannon ja tiukan valvonnan. Valtion näkökulmasta tehtäväkohtaiset, kustannus-
perusteiset valtionosuudet olivat muuttuneet kustannusautomaatioksi, joka oli saatava 
katkaistuksi talouslaman jyrketessä vuonna 1992. Kuntien säästäväisyyteen ja omavastuiseen 
toimintaan entinen järjestelmä ei kannustimia juuri tarjonnut. Myllymäki 1994: 161 – 162.

1137 Myllymäki 2007: 272. Tarkemmin kustannusperusteisen ja laskennallisen valtionapu-
järjestelmän vertailusta ks. Laasanen 1999: 49 – 81.

1138 HE 110/1995 vp s. 16, HE 149/1996 vp s. 7 – 8, Laki kuntien kantokykyluokituksesta 
annetun lain kumoamisesta (1445/1995) 1 §, Myllymäki 2007: 272. 

1139 Myllymäki 1994: 193.
1140 HE 110/1995 vp s. 16, HE 149/1996 vp s. 7 – 8, Laki kuntien kantokykyluokituksesta 

annetun lain kumoamisesta (1445/1995) 1 §, Myllymäki 2007: 272 – 273.
1141 Dir. 2008:110 s. 3. Uudistus esiteltiin Prop. 1995/96:64 s. 1, ks. myös SOU 2003:88 s. 32.
1142 Dir. 2008:110 s. 3.
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sen, että varat jaettiin kuntien kesken ja maakuntien kesken valtion budje-
tin kautta. Tietyt kunnat ja maakunnat saivat avustusta ja toiset joutuivat 
maksamaan maksun1143. Avustuksen määrän tuli vastata maksujen määrää. 
Yleistä valtionosuutta maksettiin samansuuruinen määrä asukasta kohden.1144 

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudes-
ta muutettiin seuraavan kerran vuoden 1997 alusta (laki 1150/1996), eli 
samaan aikaan kun kuntien valtionosuuslakia uudistettiin. Vuoden 1997 
valtionosuusuudistuksen yhteydessä hallinnonalan valtionosuuden määräy-
tymistekijöitä muutettiin siten, että järjestelmään otettiin mukaan kuntien 
omarahoitusosuus1145. Terveydenhuollon valtionosuuksia koskevia muutoksia 
olivat ikärakennekriteeriin1146 tehty muutos sekä erillisten asukastiheys- ja 
pinta-alakertoimien korvaaminen syrjäisyystekijällä1147. 

Hallituksen esityksen mukaan nykyjärjestelmässä palvelujen tarvetta 
kuvaavana tekijänä on pääasiassa käytetty kunnan väestön lukumäärää 
ikäryhmittäin eriteltynä. Valtionosuuksien markkamäärät on hyväksytty 
erikseen sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon iän mukaan ryhmitel-
tynä siten, että eri ryhmiä on neljä. Ylimpään ikäryhmään kuuluvat 
tällöin 75 vuotta täyttäneet. Terveydenhuoltomenojen ikäryhmittäistä 
jakautumista koskevien tietojen perusteella voidaan katsoa, että nykyisen 
laskentamenettelyn painotus kohdistuu liiaksi nuorempiin ja vastaavasti 
liian vähän vanhempiin ikäryhmiin. Lisäksi selvitykset osoittavat, että 
niin terveydenhuollon kuin vanhustenhuollon palvelujen käyttö kasvaa 
voimakkaasti väestön ikääntyessä. Eniten ja kalleimpia palveluja käyt-
tävät vanhimmat ikäluokat. Erityisesti 85 vuotta täyttäneet henkilöt 
tarvitsevat paljon palveluja.1148 

Vuoden 1997 uudistuksen jälkeen terveydenhuollon valtionosuuksien pe-
rusteisiin ei ole tehty suuria muutoksia. 

Ruotsissa kustannustasoitusjärjestelmän sisällä oleva terveyden- ja sai-
raanhoidon verontasausjärjestelmä muutettiin vuonna 2000 palautus-
pohjaisesta mallista matriisimalli-pohjaiseksi, joka perustui maan asuk-
kaiden sairaanhoitomalliin. Matriisimallin perustaa voidaan jatkuvasti 
päivittää ilman että malliin sinänsä vaikutetaan.1149 Terveyden- ja sairaan-

1143 Tasoitusjärjestelmän perustuslainmukaisuutta eri aikoina on käsitelty laajasti SOU 1996: 
129 s. 148 – 160.

1144 Dir. 2008:110 s. 3.
1145 Karhu, Rentola & Viitasaari 2000: 76.
1146 HE 149/1996 vp s. 21. 
1147 Syrjäisyystekijä perustuu kuntien työntekijöille maksettuihin syrjäseutulisiin sekä 

saaristoisuuteen, jotka lisäävät toiminnan järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. HE 
149/1996 vp s. 21.

1148 HE 149/1996 vp s. 20.
1149 SOU 2006:84 s. 99.
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hoitoa koskeva tasoitus on osa maakuntien välistä kustannustasoitusta, 
jonka tavoitteena on tasoittaa terveyden- ja sairaanhoidon rakenteellisia 
kustannuseroja1150. Matriisimallissa lasketaan erikseen raskashoitoisten 
ryhmien1151 ja muun väestön1152 kustannukset1153. Ensimmäiseen raskashoi-
toisten ryhmään kuuluu noin 5 % väestöstä ja loput 95 % muuhun vä-
estöön1154. Raskashoitoisten ryhmään kuuluvat jaetaan vain sukupuolen 
ja iän mukaan, muuta väestöä koskevassa mallissa väestö jaetaan ryhmiin 
sukupuolen, iän, siviilisäädyn, työllisyysstatuksen, tulojen ja asumismuo-
don mukaan1155. Lisäksi otetaan huomioon haja-asutusalueosatekijä, joka 
pienentää haja-asutusrakenteesta ja harvasta väestöpohjasta aiheutuvia 
lisäkustannuksia1156. Vuoden 2002 alusta mallia edelleen päivitettiin.1157

Norjassa valtio käyttää yleisen valtionavun lisäksi korvamerkittyjä valti-
onapuja vaikuttaakseen kuntien priorisointeihin. Tarkoituksena on saada 
kunnat panostamaan valtion haluamiin tehtäviin. Vaikka päähuomion oli 
tarkoitus olla yleisessä valtionavussa, vuoden 1988 jälkeen korvamerkittyjen 
valtionapujen osuus on kasvanut merkittävästi. Valtio on siten halunnut 
etenevässä määrin vaikuttaa kuntien resurssien käyttöön erityisellä sääntelyllä 
puiterahoituksen rinnalla.1158 Korvamerkittyihin valtionosuuksiin liittyy lähes 
aina kuntien omarahoitusosuus, jonka tarkoituksena on, että kunnat tekisivät 
kustannustehokkaita valintoja1159. Terveyspalveluiden osalta kansanterveys-
työhön maksetaan korvamerkittyä valtionosuutta. Valtionosuuden tarkoi-
tuksena on edistää kuntien ja maakuntien kansanterveystyötä paikallisesti ja 
alueellisesti.1160 Euroopan neuvosto on kritisoinut Norjaa korvamerkittyjen 

1150 SOU 2006:84 s. 100. 
1151 Vårdkostnadsmatriser för vårdtunga grupper, tarkoituksena on pienentää tosiasiallisten 

erojen syntymisen kallishoitoisten, vakavien sairauksien hoidossa.
1152 Vårdkostnadsmatriser för övriga befolkningen, jonka tarkoituksena on pienentää de-

mografisia ja sosioekonomisia eroja.
1153 SOU 1998:151 Bilaga 5 s. 27 – 38.
1154 SOU 1998:151 Bilaga 5 s. 35  
1155 SOU 1998:151 Bilaga 5 s. 34, 36.
1156 SOU 1998:151 Bilaga 5 s. 44, SOU 2006:84 s. 100. Haja-asutusaluetekijä koostuu sai-

raanhoidon- nimenomaan sairaalahoidon, perusterveydenhuollon, ambulanssikuljetusten 
ja sairasmatkojen hyvityksistä aiheutuneista korvauksista. SOU 1998:151 Bilaga 5 s. 44.

1157 SOU 2000:127 s. 37. Aiemmin voimassa ollut malli pohjautui Malmöhus läänin 
maakunnan hoitokustannuksiin, koska vain siellä avohoidon, sairaalahoidon ja pe-
rusterveydenhoidon kustannukset oli eritelty yksilötasolla yhtenäisellä tavalla. Muissa 
maakunnissa oli saatavilla vain sairaalahoitoa koskevat yksilötason tiedot. Tämän vuoksi 
mallia käytettiin koko maata koskevana. SOU 1998:151 Bilaga 5 s. 25. Vuoden 2002 
alusta voimaan tullut uudistus muutti kustannuspohjaksi raskashoitoisten ryhmien ja 
muun väestön osalta Skoonen läänin kustannukset. Haja-asutustekijää koskeva pohja 
jäi entiselleen. Tällöin kustannuspohja ottaa huomioon sekä suuret että harvaanasutut 
kaupungit. SOU 2000:127 s. 13, 37, 40.

1158 NOU 2005:6 s. 54.
1159 St.prp. nr. 57 (2007 – 2008) s. 32.
1160 St.prp. nr. 57 (2007 – 2008) s. 32 – 33.
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valtionosuuksien suuresta osuudesta vuonna 2003, ja muistuttanut sitä, että 
valtionosuuksien tulisi olla pääosin yleiskatteellisia1161. 

Suomessa vuonna 2005 valtionosuusjärjestelmään tehtiin valtion ja 
kuntien kustannustenjakoon liittyvä tarkistus. Joka neljäs vuosi tehtävässä 
kustannustenjaon tarkistuksessa valtionosuuden määräytymisperusteina 
käytettävät laskennalliset kustannukset ja yksikköhinnat tarkistetaan toteu-
tuneiden kustannusten mukaisiksi. Valtio osallistuu näiden määräytymispe-
rusteiden mukaisiin laskennallisiin kustannuksiin prosenttiosuudella, josta 
säädetään erikseen jokaisen kustannustenjaon yhteydessä ja jota sovelletaan 
seuraavaan kustannustenjakoon saakka. 1162 

Vuoden 2005 uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuk-
sien uudistamista koskevaa tarvetta ei katsottu olevan. Hallituksen 
esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmä 
on periaatteeltaan aidosti laskennallinen ja mahdollistaa erilaiset palve-
luiden järjestämistavat ja myös kuntien yhteistyön palvelujen tuottami-
seen käytännössä. Järjestelmä on myös kannustava siten, että kunnat 
hyötyvät palvelujen kustannustehokkaasta toteutuksesta. Tämän lisäksi 
todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmän 
määräytymisperusteiden yleiset vaatimukset ovat edelleen perusteltuja 
eikä määräytymisperusteiden pääperiaatteita ollut syytä muuttaa.1163 
Tarkistamisen tarpeessa oli ainoastaan syrjäisyyskerroin, jota uudis-
tettiin siten, että kerroin määräytyy kuntien valtionosuuslain mukaan 
määräytyvän syrjäisyysluvun perusteella1164. 

Ruotsissa vuoden 2005 alusta verotasoitusjärjestelmään tehtiin merkittäviä 
muutoksia1165, mutta terveyden ja sairaanhoitoa koskevaan tasoitusjärjestel-
mään tehtiin vain pieniä päivityksiä1166. Kustannustasoituksen tehtävänä on 
edelleen tasoittaa rakenteellisia kustannuseroja, eikä se kompensoi eroavai-
suuksia palvelutasoissa, laadussa, maksujen alenemisessa tai tehokkuudes-
sa.1167 Verotasoitusjärjestelmän tavoite ei muuttunut, vaan sen tavoitteena 
on edelleen antaa kaikille kunnille ja maakunnille yhtäläiset taloudelliset 
edellytykset järjestää asukkailleen palveluita riippumatta kunnan asukkaiden 
tuloista ja muista rakenteellisista edellytyksistä1168. Suurin ero vuoteen 2004 

1161 Rec. 141 (2003) s. 2.
1162 HE 88/2005 vp s. 25 – 26, SM011:00/2007 s. 1.
1163 HE 88/2005 vp s. 14.
1164 HE 88/2005 vp s. 33.
1165 Europarådet om lokal och regional demokrati i Sverige 2005: 18.
1166 Prop. 2003/04:155 s. 47
1167 Dir 2008:110 s. 4.
1168 SOU 2003:88 s. 11, Dir 2008:110 s. 4, Europarådet om lokal och regional demokrati i 

Sverige 2005: 18, Kommunalekonomisk utjämning 2008: 5. Vuoden 2005 uudistuksen 
yhteydessä ansiotulotasoituksessa valtio pääosin rahoittaa tasoituksen. Ansiotulotasoituk-
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saakka voimaan olleeseen ja nykyisin voimassa olevan verotasausjärjestelmän 
välillä on se, että nykyinen kuntien välinen tuloveron tasausjärjestelmä koos-
tuu pääasiassa valtion rahoittamasta tuloverontasauksesta. Yleinen valtionapu 
lakkautettiin, kun nykyinen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2005.1169 
Vuoden 2008 alusta terveyden- ja sairaanhoitoa koskevaa kustannusperustaa 
päivitettiin vastaamaan vuoden 2004 tasoa1170 sekä haja-asutusaluetekijän 
kustannusperustaa päivitettiin vuoden 2009 alusta 1171.  

Verotulontasausjärjestelmä on aiheuttanut Ruotsissa vilkasta keskustelua 
ja analyysia siitä, onko tasausjärjestelmä perustuslainvastainen vai ei, 
koska osa kunnista joutui maksamaan tasausjärjestelmään. Hallituksen 
esityksessä keväällä 1995 (Prop. 1994/95:150) esitettiin, että kuntien 
ja maakuntien välistä tulojen – ja kustannustentasausjärjestelmää muu-
tettaisiin siten, että tulojen ja kustannusten tasausta ei olisi suoritettu 
valtionosuusjärjestelmän kautta, vaan suorina kunnan verotulojen vä-
hennyksinä ja lisäyksinä1172. Lakineuvosto (Lagråd) katsoi ehdotuksen 
olevan perustuslain 1:7 §:n vastainen, kun puolestaan perustuslakiva-
liokunta (1994/95:KU6y) ei pitänyt sitä perustuslain vastaisena.1173 
Vuodesta 1917 lähtien voimassa oli ollut tulontasausjärjestelmä, jonka 
valtio kokonaisuudessaan rahoitti1174. 

Tasoitusjärjestelmä katsottiin perustuslainvastaiseksi, koska sillä ta-
sattiin kuntien verotuloja toisten kuntien hyväksi, vaikka perustuslais-
sa todetaan, että kunta voi periä veroja tehtäviensä hoitamista varten. 
Toinen kritiikki on ollut se, että tasausjärjestelmä käsittää kunnan kaikki 
menot, eli myös ei-pakollisten tehtävien menot.1175 Lakineuvosto arvioi 
ensisijaisesti, oliko esitys kunnallista verotusoikeutta koskevan perustus-
lainsäännöksen mukainen. Lakineuvoston mukaan kunnallista verotus-
oikeutta rajoitti se, että kunnan perimiä verotuloja siirrettäisiin toiselle 
kunnalle, koska paikallisperiaatteen mukaan kunnalla ja maakunnalla 
on oikeuksia ja velvollisuuksia niiden asukkaita kohtaan.1176

Perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain kunnallista verotusoi-
keutta koskeva säännöstä (RF 1 kap. 7 §) on katsottava sitä taustaa vas-
ten, että jo ennen hallitusmuodon kunnallista verotusoikeutta koskevaa 

sen käyttöönoton myötä yleinen valtionapu kunnille ja maakunnille lakkautettiin. Useat 
kunnat ja maakunnat saavat sen sijaan ansiotulotasoituksen, joka lasketaan kaikkien 
verotuskelpoisten tulojen ja verotasauspohjan erojen mukaan, joka vastaa kunnilla 115 
% ja maakunnilla 110 %:n keskiveronmaksukykyä maassa. Ne kunnat ja maakunnat, 
joiden verotulot ylittävät tämän takuutason, maksavat ansiotulotasausmaksun valtiolle. 
Kommunalekonomisk utjämning 2008: 5, Dir 2008:110 s. 4.

1169 Kommunalekonomisk utjämning 2008: 5.
1170 Dir. 2008:110 s. 6.
1171 SOU 1996: 129 s. 156, SOU 2007:61 s. 101
1172 SOU 1996: 129 s. 155. 
1173 SOU 1996: 129 s. 155 – 157, SOU 2007: 93 s. 59, 62.
1174 SOU 2007: 93 s. 62.
1175 Molander 2005: 15.
1176 SOU 1996: 129 s. 156.
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sääntelyä on ollut olemassa kuntien välinen verotulontasausjärjestelmä. 
Perustuslakivaliokunnan mukaan hallitusmuodon säännöstä tulee tulkita 
siten, että se osaltaan antaa kunnille (ja maakunnille) oikeuden periä 
veroja, osaltaan rajoitettuna oikeuden pitää veroja maksuina kuntien 
tehtäviä varten, kuten hallitusmuodossa (RF 8 kap. 5 §) on kuntien 
toimivallasta todettu. Perustuslakivaliokunta katsoi, että termi ”teh-
täviään varten” tarkoitti ensisijaisesti kuntia yleensä ja vähemmässä 
määrin valtiota. Tämän lisäksi valiokunta totesi, että verotulontasaus 
on yleisesti hyväksytty ja että hallitusmuodon säännöstä voidaan tul-
kita toisinkin kuin miten lakivaliokunta sitä oli tulkinnut.1177 Tämän 
jälkeen valtiovarainvaliokunta (Finansutskott) totesi, että esitys voidaan 
viedä eteenpäin. Valtiovarainvaliokunta esitti hallituksen esitykseen la-
kiteknisiä muutoksia, joilla verotulontasausta koskeva lakiesitys vietiin 
eduskunnan hyväksyttäväksi.1178

Tarkoituksena oli, että tasaus olisi hoidettu kuntien kesken, ilman 
että valtio ottaa siihen osaa. Suuremman verotulotason omaavat kun-
nat olisivat joutuneet maksamaan maksun järjestelmään (ns. Robin 
Hood-maksu), joka tasattiin pienemmän verotulotason omaaville kun-
nille. Vastauksena kritiikkiin vuodesta 2001 valtio alkoi osarahoittaa 
järjestelmää niin, että yhä pienempi osa kunnista joutuu maksamaan 
järjestelmään.1179 Vuodesta 2005 tulontasausjärjestelmä on suurelta 
osin ollut valtiorahoitteinen siten, että valtio takaa kaikille kunnille, 
että veron määrä per asukas in 115 prosenttia keskimääräisestä veron 
määrästä. Vain harvat kunnat maksavat tasausta. Yleinen valtionosuus 
on lakkautettu ja valtion rahoitusosuus kuntasektorille maksetaan tu-
lotasausjärjestelmän kautta.1180

Kunnat rahoittavat kustannustentasausjärjestelmän Ruotsissa itse: Kunnille 
lasketaan keskiarvokustannukset kahdeksan osakokonaisuuden pohjalta, joista 
muodostetaan rakennekustannukset. Ne kunnat, joiden kulurakenne on suuri 
(esimerkiksi väestökertoimen vuoksi) saavat rahoitusosuutta, kun taas pienen 
kustannusrakenteen omaavat kunnat maksavat järjestelmään tasoitusta.1181

Kuntien ja valtion välinen kustannustenjako on ollut jatkuvien muu-
tosten kohteena. Muutokset ovat johtuneet yleisen talouspolitiikan muu-
toksista. Toiseksi valtiontalouden kokonaistila voi aika ajoin merkittävästi 
vaikuttaa valtionapujen euromääräiseen tasoon.1182 

1177 SOU 1996: 129 s. 157.
1178 SOU 1996: 129 s. 157.
1179 2008/09:RFR11 s. 30.
1180 2008/09:RFR11 s. 30 – 31, SOU 2011: 39 s. 14 – 15.
1181 2008/09:RFR11 s. 31.
1182 Myllymäki 2007: 263.
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Kustannustenjako valtion ja kuntien välillä tulee tarkistettavaksi neljäs 
vuosi (STVOL 18.2 §). Mielenkiintoista on, että kustannustenjako oli 
määrätty jo vuosille 2008 – 2011 siten, että kuntien osuus kunnallisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista oli 67,26 prosenttia ja 
valtion osuus 32,74 prosenttia (laki 1377/2007). Kustannustenjaon 
tarkistus olisi tullut lain mukaisesti tapahtua seuraavan kerran vasta 
vuodelle 2012. Tästä huolimatta sosiaali- ja terveydenhuollon valti-
onosuutta korotettiin vuonna 2009 toteutettavien veronkevennysten 
vuoksi; vuoden 2009 verotuksessa toteutettavan työn verotuksen ke-
ventämisen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisen 
aiheuttamat verotulojen menetykset korvataan kunnille ensisijaisesti 
lisäämällä kunnille sosiaali- ja terveydenhuoltoon myönnettäviä val-
tionosuuksia siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetussa laissa 
(855/2008) säädetään. (KVOL 12 c §, laki 861/2008)1183 Kuntien saa-
mia valtionosuuksia korotettiin, koska valtio oli päättänyt verotuksen 
keventämisestä vuonna 2009. Verotuksen keventäminen vähentää myös 
kuntien verotuloja. 

Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan mahdolliset 
muutokset kuntien veropohjassa kompensoidaan kunnille täysimääräi-
sesti. Kuntien verotulojen menetykset päätettiin kompensoida kunnille 
korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia 2,34 
prosenttiyksiköllä vuodesta 2009,1184 vaikka valtionosuuksien tarkistus 
oli vasta tehty. Kuntien verotulojen vähennykset vuodesta 2009 ovat 
yhteensä 367 miljoonaa euroa1185. Tämä olisi ollut varsin mittava vähen-
nys kuntien taloudelle, mikäli sitä ei olisi hallitusohjelman lupauksen 
mukaisesti kompensoitu kunnille. 

1183 KVOL 12 c. 2 §:n mukaan jos 1 momentissa tarkoitetun valtionosuuden lisäyksen jälkeen 
kunnan verotulojen menetys on suurempi kuin 69,2 euroa asukasta kohden, lisätään 
kunnan yleistä valtionosuutta asukasta kohden euromäärällä, joka saadaan vähentämällä 
asukaskohtaisesta verotulojen menetyksestä 69,2 euroa asukasta kohden. Jos kunnan 
verotulojen menetys on pienempi kuin 69,2 euroa asukasta kohden, vähennetään kun-
nan yleisestä valtionosuudesta asukasta kohden euromäärä, joka saadaan vähentämällä 
69,2 eurosta kunnan verotulojen menetys asukasta kohden. Yleisen valtionosuuden 
yhteenlasketut lisäykset ja vähennykset ovat koko maan tasolla yhtä suuret. Yleisen 
valtionosuuden muutosta laskettaessa sovelletaan vuoden 2007 verotustietoja sekä 
vuoden 2008 veroprosenttia ja asukaslukua.

1184 HE 191/2008 vp s. 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvavat tämän 
johdosta 374 miljoonalla eurolla. Tämä valtionosuuden korotus kompensoi kuntasek-
torille kokonaistasolla verotulojen menetykset. Kompensaatiossa on otettu huomioon 
työn veronkevennys ja siihen liittyvä inflaatiotarkistus. HE 191/2008 vp s. 2. Ks. myös 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (2007): 25.

1185 HE 191/2008 vp s. 2.
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2.3.3 Voimassa oleva valtionosuusjärjestelmä ja 
suunnitellut uudistukset

Sisäasiainministeriö asetti 1.6.2007 työryhmän selvittämään kuntien rahoi-
tus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista. Työn perustana on ollut laki 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä hallitusohjelman asiaa koskevat 
linjaukset. Työryhmän tehtäviin sisällytettiin hallitusohjelmassa 15.4.2007 
päätetyt kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskevat linjaukset.1186 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 11 §:n mukaan 
”peruspalveluohjelman mukaisia taloudellisia ohjauskeinoja kehitetään 
nykyistä tehokkaammaksi. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä 
uudistetaan tavoitteena yksikertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. Tavoitteena 
on hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen. Edelleen 11.3 
§:n mukaan valtionosuusjärjestelmässä otetaan huomioon kuntien erilai-
set olosuhteet ja palvelutarpeet. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien 
tasausjärjestelmän on oltava neutraali valtion ja kuntien taloudellisten suh-
teiden kannalta. Tässä laissa tarkoitettu uudistus ei muuta valtion ja kuntien 
välistä kustannusten jakoa.1187 

Hallituksen esityksessä todettiin, että alun perin ehdotetut uudet määräy-
tymisperusteet olisivat aiheuttaneet yksittäisten kuntien valtionosuuksiin 
suuria muutoksia. Yli puolet kunnista olisi menettänyt valtionosuuksia 
ja osalle kunnista menetykset olisivat olleet suuria. Tilanteessa, jossa 
kuntatalous on suurissa vaikeuksissa verotulojen voimakkaan alene-
misen ja menojen kasvun takia, ei ole perusteltua vaikeuttaa kuntien 
taloudellista asemaa valtionosuusjärjestelmän muutoksesta aiheutuvilla 
taloudellisilla menetyksillä. Valtionosuuden määräytymisperusteet tulee 
kuitenkin kuntatalouden vakauduttua myöhemmin arvioida uudelleen 
ja saattaa ajan tasalle.1188 Näyttääkin siltä, että valtion näkökulmasta 
nykyiset valtionosuudet ovat liian suuria ja tilanne korjataan kun kunta-
talouden tila paranee. Tuossa vaiheessa sen ei kuitenkaan katsottu olevan 
vielä mahdollista.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi 7.5.2009 hallinnon-
alakohtaisten valtionosuuksien yhdistämistä sekä erityisen harvaanasuttujen 
kuntien ja saaristokuntien valtionosuuksien korottamista. Päätöksen mukaan 

1186 Asettamispäätös 1.6.2007 SM009:00/2007 s. 1.
1187 Asettamispäätös 1.6.2007 SM009:00/2007 s. 1. Ks. HE 174/2009 vp s. 51: Valtion-

osuuksien yhdistämistä koskeva uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti valtio-kunta 
-suhteessa sekä kuntien kesken. Näin ollen uudistus ei lähtökohtaisesti muuta esityksessä 
tarkoitettujen valtionosuustehtävien kustannustenjakoa valtion ja kuntien välillä.

1188 HE 174/2009 vp s. 47.
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sosiaali- ja terveydenhuollon sekä esi- ja perusopetuksen, kirjaston, kuntien 
kulttuuritoimen sekä asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet 
yhdistettiin ns. yhden putken malliksi ja hallinnoitavaksi valtiovarainminis-
teriöstä. Alkuperäinen uudistus toteutettiin supistetussa muodossa niin, että 
vain ne välttämättömät muutokset, jotka johtuvat yhdistämisestä toteutetaan. 
Yhdistämisen katsottiin edellyttävän siirtymistä esi- ja perusopetuksessa 
valtionosuuden määräytymiseen ikäluokkapohjaisesti.1189 

Vuoden 2010 alusta toteutetussa valtionosuusuudistuksessa entiset sekto-
rikohtaiset valtionosuudet yhdistettiin. Yhdistäminen koski yleistä peruspalve-
lujen rahoitusta (yleinen valtionosuus), verotuloihin perustuvaa valtionosuuk-
sien tasausta, sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta, esi- ja perusopetuksen 
valtionosuutta sekä kulttuuripalvelujen rahoitusta.1190 Yleisen osan, sosiaali- ja 
terveydenhuollon laskennallisten kustannusten sekä verotuloihin perustuvan 
valtionosuuden tasauksen laskentaperusteet pysyivät ennallaan1191.

Kunnan peruspalvelujen yleisen valtionosuuden laskenta perustuu 1) 
yleisen osan määräytymisperusteisiin; 2) sosiaali- ja terveydenhuollon 
laskennallisiin kustannuksiin; 3) esi- ja perusopetuksen sekä yleisten 
kirjastojen laskennallisiin kustannuksiin 4) taiteen perusopetuksen ja 
yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteisiin; ja 5) erityisen harvan 
asutuksen, saaristokuntien sekä saamelaistenkotiseutualueen kuntien 
lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteisiin.1192 Valtionosuutta li-
sätään tai vähennetään entiseen tapaan verotuloihin perustuvalla val-
tionosuuksien tasauksella. Tasaus koskee vain kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain mukaista valtionosuutta eikä tasaus koske 
muiden hallinnonalojen valtionosuuksia1193. 

Järjestelmää täydentää harkinnanvarainen valtionosuuden korotus tilapäisissä 
tai poikkeuksellisissa talousvaikeuksissa oleville kunnille1194. Entinen harkin-
nanvarainen rahoitusavustus on muutettu nimeltään harkinnanvaraiseksi 
valtionosuuden korotukseksi, mutta sen myöntämisperusteet ovat samat 
kuin harkinnanvaraisessa rahoitusavustuksessa. Harkinnanvaraiseen valtion-
osuuden korotukseen ei enää varata valtion talousarviossa erillistä määrärahaa, 

1189 Kuntatalous 3/2009 s. 7 – 8.
1190 Kuntatalous 3/2009 s. 10, HE 174/2009 s. 46.
1191 HE 174/2009 vp s. 52.
1192 HE 174/2009 vp s. 46, 64, HE 138/2009 vp s. Y 80.
1193 HE 174/2009 vp s. 48, 86.
1194 Kuntien harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella pyritään huolehtimaan siitä, 

että vaikeimmassakin taloudellisessa asemassa olevat kunnat pystyvät suoriutumaan 
peruspalveluiden tuottamisesta ja näiden kuntien talouden tasapainoa voidaan parantaa. 
Kuntien yhdistymisavustuksilla edistetään vapaaehtoiselta pohjalta toteutuvia kuntien 
yhdistymisiä sekä muita sellaisia kunta- ja seuturakenteen muutoksia, jotka edesauttavat 
laadukkaiden ja tasavertaisten kunnallisten peruspalveluiden tuottamista taloudellisem-
min. HE 138/2009 vp s. Y 82, HE 174/2009 vp s. 138.
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vaan määräraha sisältyy yhdistettyihin valtionosuuksiin. Harkinnanvaraisten 
valtionosuuksien korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään 
kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa 
asukasta kohden yhtä suuri.1195 

Valtionosuudessa määrätään edelleen kullekin hallinnonalalle omat las-
kennalliset valtionosuuden määräytymisperusteet, vaikka laskennalliset 
valtionosuudet on koottu yhden valtionosuuslajin alle. Kunnan terveyden-
huollon laskennalliset kustannusten laskentaperusteet pysyivät ennallaan. 
Kunnan terveydenhuollon laskennalliset kustannukset saadaan laskemalla 
yhteen ikäluokkaan perustuvat laskennalliset kustannukset ja sairastavuu-
den perusteella lasketut laskennalliset kustannukset. Ikäluokkiin perus-
tuvat laskennalliset kustannukset saadaan kertomalla terveydenhuollon 
ikäluokittaiset perushinnat asianomaisiin ikäluokkiin kuuluvien kunnan 
asukkaiden määrillä. Sairastavuuden perusteella määräytyvät laskennal-
liset kustannukset saadaan kertomalla asukasta kohden määritelty sairas-
tavuuden perushinta kunnan asukasmäärällä ja sairastavuuskertoimella. 
Terveydenhuollon perushinnat määrätään erikseen seuraaville ikäluokille: 
1) 0–6-vuotiaat; 2) 7–64-vuotiaat; 3) 65–74-vuotiaat; 4) 75–84-vuotiaat; 
ja 5) 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat.1196 

Peruspalvelujen valtionosuus yksittäiselle kunnalle määräytyy siten, 
että valtionosuusperusteiden mukaisesta laskennallisesta kustannuksesta 
(sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- ja perusopetus sekä kirjasto- ja kult-
tuuripalvelut) vähennetään kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri 
omarahoitusosuus1197. Kunnan omarahoitusosuus on kaikissa kunnissa 
asukasta kohden yhtä suuri. Kunnan omarahoitusosuus lasketaan ker-
tomalla asukasta kohden määritelty omarahoitusosuus kunnan asukas-
määrällä.1198 Edelleen laskennallisessa kustannuksessa otetaan huomioon 
kunkin kunnan palvelutarvetta kuvaavat tekijät ja olosuhdetekijät, mistä 
johtuen asukasta kohti lasketut valtionosuudet vaihtelevat kunnittain.1199 

Valtionosuusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa 
koko maan tasolla. Vuonna 2010 peruspalvelujen valtionosuusprosentti oli 
34,04 eli kuntien rahoitusosuus on 65,96 %. Tämän lisäksi hallituksen esi-

1195 HE 174/2009 vp s. 53.
1196 HE 174/2009 vp s. 52, 73, 135. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoittamiseen tarkoitetut 

peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat automaattisesti ikärakenteen ja asukasluvun 
muutoksen vuoksi vuosittain keskimäärin 60 milj. eurolla. Lisäys on kehyskaudella 
yhteensä 241 milj. euroa. Asukasluvun ja ikärakenteen muutos lisää kuntien menoja 
vuosittain keskimäärin 174 milj. eurolla ja kehyskaudella yhteensä arviolta 696 milj. 
euroa. Toisaalta perusopetuksen ikäluokan pieneneminen vähentää automaattisesti pe-
ruspalveluihin budjetoituja laskennallisia valtionosuuksia n. 60 milj. eurolla ja kuntien 
menoja 142 milj. eurolla kehyskaudella. VNS 3/2009 vp s. 26.

1197 HE 138/2009 vp s. Y 81, HE 174/2009 vp s. 64.
1198 HE 174/2009 vp s. 145.
1199 HE 138/2009 vp s. Y 81.
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tyksen mukaan vuodesta 2010 uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä 
valtionosuus on 50 prosenttia mainittujen tehtävien laskennallisista kustan-
nuksista1200. Vuonna 2013 peruspalvelujen valtionosuusprosentti oli 30,96 
% ja kuntien omarahoitusosuus on noussut 69,04 %:iin1201 . Peruspalvelujen 
valtionosuuden valtionapuviranomaisena toimii valtionvarainministeriö1202. 

Kunnille voidaan lisäksi edelleen myöntää valtionapua perustamiskus-
tannuksiin ja kehittämishankkeisiin sekä tukea kuntien yhdistymiseen.1203 
Perustamishakkeisiin kuuluvista valtionosuuksista säädetään edelleen eri 
hallinnonaloja koskevissa erityislaeissa. Esimerkiksi terveydenhuoltoon 
perustamishankkeisiin myönnetään valtionavustusta lailla sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta. Tästä on säännös 
STVOL 8 §:ssä. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa perustamishankkeisiin 
käytettävissä olevan valtionavustuksen aluehallintovirastoille, jotka jakavat 
sosiaali- ja terveysministeriön niille kohdentaman perustamishankkeisiin 
käytettävissä olevan valtionavustuksen edelleen toimialueensa kunnille ja 
kuntayhtymille.1204 Valtionapuviranomainen sosiaali- ja terveydenhuollon 
perustamishankkeita koskevissa asioissa on aluehallintovirasto1205.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeista säädetään edel-
leen 1.4.2008 voimaantulleessa STVOL 5 b §:ssä (7.3.2008/140). 
Säännöksen 1 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi 
myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle hankeavustusta kansallisen kehit-
tämisohjelman toteuttamiseksi valtion talousarvioon otetun määrärahan 
rajoissa. Kehittämishankkeen toteuttajina voi olla myös useampi kunta 
yhdessä taikka useampi kuntayhtymä. Säännöksen 2 momentin mukaan 
valtionavustusta voidaan myöntää edellyttäen, että hankkeella toteu-
tetaan kansallisessa kehittämisohjelmassa asetettuja sosiaali- ja terveys-
poliittisia tavoitteita ja alueelliset kehittämistarpeet otetaan hankkeessa 
huomioon. Edelleen 4 momentin mukaan kunnalle tai kuntayhtymälle 
voidaan myöntää valtionavustusta enintään 75 prosenttia valtionavus-
tukseen oikeuttavista kustannuksista. Kunnan tai kuntayhtymän oma-

1200 HE 174/2009 vp s. 96, 145.
1201 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 55 §, laki 28.12.2012/982. Esimerkiksi 

STVOL 18 §:n mukaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset jakautui-
vat esimerkiksi vuonna 2009 kuntien ja valtion kesken siten, että kuntien osuus tämän 
lain mukaan määräytyvistä kustannuksista on 65,36 prosenttia ja valtion osuus 34,64 
prosenttia (laki 19.12.2008/855). Vuonna 2008 kuntien osuus kunnallisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksista oli 67,26 prosenttia ja valtion osuus 32,74 prosenttia. 
HE 111/2008 vp s. 2.

1202 HE 174/2009 vp s. 46.
1203 HE 138/2009 vp s. Y 80 – 81. 
1204 STVOL 8 § (29.12.2009/1706), HE 174/2009 vp s. 122, 191.
1205 HE 174/2009 vp s. 124. Ehdotetun aluehallintolain 4 §:n mukaan aluehallintovirastot 

hoitavat niille erikseen säädettyjä tehtäviä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimialalla. Viraston tehtävänä on lisäksi peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvi-
ointi. HE 59/2009 vp s. 45, 93.
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rahoitusosuuden tulee olla vähintään 25 prosenttia valtionavustukseen 
oikeuttavista kustannuksista. STVOL 5 b §. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kehittämishank-
keista. Asetuksen 1 §:n mukaan kehittämishankkeilla tarkoitetaan kun-
nan tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan tai kuntayhtymän yh-
teisiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi tarpeellisia toiminnan 
ja palvelurakenteiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen 
levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista tukevia alueellisesti tai 
valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita. 2 momentin mukaan kehittä-
mishankkeena pidetään myös hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelman 2012–2015 mukaisten uusien asumispalveluyk-
siköiden tukipalvelujen tuottamista. Valtionavustusta voidaan tällöin 
myöntää tukipalvelujen tuottamiseen vaadittavan lisähenkilöstön palk-
kausmenoihin. Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali- ja terveys-
ministeriöltä (3 §) ja myös päätöksen tekee mainittu ministeriö (5 §), 
eli valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö1206.

Vuoden alusta 1993 voimaan tulleella valtionosuusuudistuksella oli kunnallista 
itsehallintoa toteuttamaan pyrkivä tarkoitus; uudistuksen yhteydessä valtion 
valvontaa purettiin ja kunnat saivat lisää omaa päätäntävaltaa siitä, miten ne 
valtionosuudet käyttävät kun korvamerkityistä valtionosuuksista luovuttiin. 
Tämän uudistuksen tavoitteena on yksinkertainen ja läpinäkyvä järjestelmä. 
Yksinkertaisuuden toteuttamisen vuoksi siirryttiin ns. yhden putken malliin, 
jossa hallinnonalakohtaiset valtionosuudet yhdistetään. Enää ei siten ole erik-
seen opetus- ja kulttuuritoimen tai sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuk-
sia. Nämä on yhdistetty kuntien peruspalvelujen valtionosuudeksi. 

Millainen merkitys muutoksella on? Selvää on ainakin se, että vuoden 
2010 alusta lukien valtion ei enää tarvitse miettiä, minkä hallinnonalan val-
tionosuudesta kuntien saamia valtionosuuksia leikataan. Toisaalta kuntien 
kannalta asialla ei varmastikaan ole suurta merkitystä, koska kunnat eivät 
pystyneet laskemaan tulevan valtionosuutensa suuruutta aiemminkaan. 
Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia koskevaan järjestel-
mään ei ole tehty muutoksia, koska järjestelmän on katsottu toimivan hy-
vin. Yhdistettäessä hallinnonalojen valtionosuudet tätä etua ei enää ole; jos 
opetustoimen puolella esimerkiksi valtionosuuden määräytymisperusteita 
täytyy muuttaa, ei enää voida tehdä muutoksia vain toisen hallinnonalan 
valtionosuusjärjestelmään. Vuoden vaihteen jälkeen muutos täytyy tehdä 
peruspalvelujen valtionosuuteen, vaikkakin voidaan muuttaa vain toisen 
hallinnonalan määräytymisperusteita. Toisaalta hallinnonalojen yhdistyessä 
pieniä muutoksia ei välttämättä enää kovin herkästi edes tehdä, vaan olete-
taan kuntien kohdistavan valtionosuutensa sinne missä tarve on. 

1206 HE 174/2009 vp s. 124.
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Kuten on tullut esiin, uudistuksen tavoitteena oli yksinkertainen ja läpi-
näkyvä järjestelmä. Kuitenkin esimerkiksi terveydenhuollon valtionosuuden 
valtionapuviranomaisina toimivat usea eri instanssi: valtiovarainministeriö, 
sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtion aluehallintovirasto. Täytyy todeta, että 
aiempi järjestelmä oli ainakin tältä osin yksinkertaisempi. Kysyä voi myös sitä, 
miksi oli tarpeen yhdistää laskennalliset valtionosuudet, mutta säätää perustamis-
kustannuksiin ja kehittämishankkeisiin tulevista valtionavustuksista eri laeissa?

Rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta ajateltuna uudistuksen olisi 
tullut korjata valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa niin, että kuntien 
saama rahoitusosuus olisi lisääntynyt. Jo kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
koskevassa hallituksen esityksessä tämä ajatus kuitenkin torpedoitiin ja tuo-
tiin esiin, että uudistuksella ei tulla muuttamaan valtion ja kuntien välistä 
kustannustenjakoa. Tämä on myös kirjattu kunta- ja palvelurakenneuu-
distuslain 11 §:ään. Kunnallisen itsehallinnon toteutumisen näkökulmasta 
valtionosuusuudistus ei siten tule mitenkään helpottamaan kuntien asemaa 
lakisääteisten palvelujen järjestämisen suhteen. Voidaankin arvioida, että 
uudistus on siten vailla yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hallitus esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2013 leikattiin kun-
tien valtionosuuksia vuoteen 2012 verrattuna 125 miljoonaa euroa, jonka 
lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia esitettiin jäädytettä-
väksi 50 miljoonalla eurolla1207. Hallituksen muodostamisen yhteydessä pää-
tetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan vuoden 
2012 valtionosuuksien pohjiin ja ne siten kertautuvat jatkossa joka vuosi. 
Koulujen ja oppilaitosten perustamishankkeisiin esitettiin 58 miljoonaa 
euroa, josta myöntöoikeus vuodelle 2013 on enintään 12 miljoonaa euroa, 
josta toteuttamisaikaista enintään 9,5 miljoonaa euroa.1208 

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muo-
dostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai niitä vastaavaa 
toimenpidettä ja mainittuihin toimenpiteisiin liittyvää irtaimen omaisuuden 
hankintaa, jos toimenpiteen arvioidut kokonaiskustannukset ovat vähintään 
valtioneuvoston asetuksella säädetyn euromäärän suuruiset (OKVOL 36 §). 
Mikäli valtionapuviranomainen katsoo, että perustamishanke on tarpeellinen 
ja että hankkeen rahoittamiseen on valtiontaloudelliset edellytykset, valtion-
apuviranomainen voi ennen valtionavustuksen myöntämistä määrätä 37 §:ssä 
tarkoitetun hankesuunnitelman perusteella arvioidun tarpeellisen laajuuden 
ja arvioitujen kohtuullisten kustannusten perusteella, minkä suuruisena val-
tionavustus hankkeeseen enintään myönnetään. (OKVOL 38 §). Opetus- ja 

1207 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään säästösyistä 
vuodeksi 2013 (vaikutus yhteensä 68,3 milj. euroa sisältäen kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain perusteella määräytyvät esi- ja perusopetuksen rahoitusperusteet, 
josta kuntien ja kuntayhtymien osuus 50 milj. euroa) HE 95/2012 vp s. (Y)96. 

1208 Kuntaliitto 2012b: 1, 3.
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kulttuuritoimen perustamishankkeiden osalta ei ole määritelty hankkeen 
kokonaiskustannuksille euromääräistä rajaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
perustamishankkeissa sen sijaan edellytetään, että välttämättömän hankeen 
kokonaiskustannukset ovat vähintään 300 000 euroa (STVOL 20 §).

Kuntaliitto on kiinnittänyt opetustoimen osalta huomiota perusta-
mishankkeiden valtionavustusjärjestelmän heikentämiseen muun muassa 
koulujen osalta. Kuntaliiton mukaan koulurakentaminen on jäämässä lähes 
kokonaan kuntien vastuulle. Lainsäädäntö edellyttää, että oppilailla on tur-
vallinen oppimisympäristö. Kuntaliitto huomautti, että opetustoimea tulee 
tarkastella kokonaisuutena. Vertaamalla esityksessä perustamiskustannuksiin 
varattavaa valtion rahoitusta (58 miljoonaa euroa) verrattuna muuhun han-
kerahoitukseen (esimerkiksi opetusryhmien pienentämiseen 60 miljoonaa 
euroa) kuvastaa se arvovalintoja. On otettava huomioon, että opetusryhmien 
pienentäminen saattaa aiheuttaa lisätiloja ja niiden kunnostamisen tarvetta. 
Kuntaliitto esittikin merkittävää lisäystä oppilasrakentamiseen suunnattui-
hin määrärahoihin, jotta kunnat voisivat vastata koulujen ja oppilaitosten 
korjaamis- ja rakentamistarpeisiin. Kuntaliiton mukaan perustamishank-
keisiin suunnatut määrärahat myös elvyttäisivät rakennusalan heikkenevää 
työllisyystilannetta sekä lisäisivät kuntien ja valtion verotuloja.1209

Vuoden 2013 alusta kuntien valtionosuutta leikattiin erityisen voi-
makkaasti. Hallituksen kehyspäätökseen sisältyi osana valtiontalouden 
tasapainottamista esitys kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentin 
alentamisesta niin, että sen valtion menoja supistava vaikutus olisi 125 
miljoonaa euroa vuonna 2013. Hallituksen esityksen vaikutuksista kunti-
en toimintaan todettiin, että kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa 
vähenevien valtionosuuksien vuoksi. Esityksellä ei ole suoria vaikutuksia 
kuntien toimintaan tai organisaatioon.1210 Hallintovaliokunta piti järjes-
telmän toimivuuden kannalta olennaisena, että kunnan peruspalvelujen 
valtionosuuteen kohdistuvat leikkaukset toteutetaan valtionosuusprosenttia 
muuttamalla, jolloin se lisää kunnan omarahoitusosuutta tasasuuruisena 
euroa/asukas- eränä ja vaikutus kaikissa kunnissa asukasta kohden on yhtä 
suuri.1211 Valtionosuuksien leikkaus on niin suuri, että sillä on tosiasiallisia 
vaikutuksia kuntien toimintaan. Hallintovaliokunta ei kuitenkaan ottanut 
asiaan kantaa kunnallisen itsehallinnon tai kuntien riittävien resurssien eli 
rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta. Kysymys kuuluukin, miksi?

Niin Suomessa kuin myös Ruotsissa valmistellaan jälleen valtionosuus-
uudistuksia. Ruotsissa järjestelmää suunniteltiin muutettavaksi vuoden 
2013 alusta. Verontasoituskomitean mietintö sisältää esityksen uudesta 
valtionosuuslainsäädännöstä. Lain oli tarkoitus tulla voimaan vuonna 2013, 
mutta hallitus ei antanut lakiesitystä eikä siten ole ollut varmuutta, tuleeko 

1209 Kuntaliitto 2012b: 3.
1210 HE 96/2012 vp s. 3, 5.
1211 HaVM 22/2012 vp – HE 96/2012 vp s. 2.
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laki voimaan vuoden 2014 alustakaan.1212 Lopulta esitys kuitenkin annettiin, 
ja osittaisuudistus tuli voimaan 1.1.2014. Esitys ei kuitenkaan sisältänyt 
muutosta terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmään.1213  

Komiteanmietinnön mukaan nykyinen terveydenhuollon rahoitusmalli 
korvattaisiin uudella mallilla siten, että osa siitä väestöstä, joka nykyi-
sin lasketaan raskashoitoiseen ryhmään kuuluvaksi, siirrettäisiin muun 
väestön matriisimalliin. Kustannusmatriisi päivitettäisiin vuoden 2008 
tiedoilla. Lisäksi haja-asutusaluetekijän kustannusperusta päivitettäisiin.1214 
Hallituksen esitykseen on tehty useita muutoksia ja muutetun esityksen 
oli tarkoitus tulla käsittelyyn syksyn 2012 aikana1215 mutta näin ei kui-
tenkaan tapahtunut.

Komitean mukaan Ruotsissa käytössä olevaan raskashoitoiseen 
ryhmään on diagnosoitu henkilöitä sekä pää- että sivudiagnoosilla. 
Tapa ei ole yhteneväinen kaikkien maakuntien välillä, mikä aiheut-
taa kustannuseroja maakuntien välillä. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana niiden henkilöiden määrä on vähentynyt, jotka on määritelty 
raskashoitoiseksi päädiagnoosilla, kun taas niiden henkilöiden määrä 
on lisääntynyt, jotka on määritelty tähän ryhmään kuuluvaksi sivudiag-
noosilla. Raskashoitoisen ryhmän rakenteen ei tarvitse kuvata yksittäisen 
maakunnan sairaanhoidon tarvetta tasapuolisesti.1216 Valtionkonttori 
kannatti komitean tekemää muutosehdotusta terveydenhuollon osalta, 
mutta totesi mietinnöstä yleisesti, että se ei ottanut riittävästi huomioon 
järjestelmän monimutkaisuutta, minkä vuoksi ehdotuksen pohjalta on 
hankala tehdä valtionosuusjärjestelmään tarvittavan yksityiskohtaisia 
laskelmia ja rakennemuutoksia.1217

Suomessa on kuntauudistuksen yhteydessä asetettu työryhmä suunnittele-
maan valtionosuusuudistusta. Asettamispäätös on tehty vuonna 2012, ja 
työryhmän toimikausi päättyy vuoden 2013 lopussa. Tavoitteena on, että 
uusi järjestelmä astuisi voimaan 1.1.2015.1218 

Norjassakin ministeriö on katsonut, että vuoden 2012 alusta terveyden-
huoltoon tulleiden muutosten vuoksi voimassaoleva rahoitusjärjestelmä ei 
kykene riittävän hyvin tukemaan hyvää työtä kunnallisen terveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon palvelujen suhteen, mistä syystä hallitus on esittä-
nyt järjestelmään muutoksia.1219 Yhteistyövelvoitteen myötä kunnat saivat 
enemmän vastuuta ja suuremmat vaikutusmahdollisuudet kansalaisten 
yleiseen terveyteen vaikuttaviin palveluihin. Vuonna 2012 kunnille myös 

1212 SKL tiedote 2011-04-27: Finansutskottet ber regeringen återkomma med en proposition.
1213 Ks. Prop. 2013/14:1
1214 SOU 2011:39, s. 178.
1215 2011/12:FiU28 s. 1, 19.
1216 SOU 2011:39 s. 178.
1217 Statskontoret 2011: 1, 4.
1218 VM064:00/2012
1219 St.meld. nr. 47 (2008 – 2009) s. 30 – 31.
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osoitettiin velvollisuus osallistua erikoissairaanhoidon kustannuksiin ja 
kunnille annettiin rahoitusvastuu niistä potilaista ensimmäisestä päivästä 
lukien, jotka kirjattaan sairaalasta ulos. Uudistuksen tavoitteena on, että 
kaikilla kansalaisilla olisi yhtenäinen terveydenhuollon laatu, joka määräy-
tyy potilaitten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uudistuksen myötä kunnille 
osoitettua valtionosuutta korotettiin.1220 Tilanne on siten tällä hetkellä se, 
että valtiolla vastuu erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä, ja 
kunnilla on osarahoitusvastuu näistä palveluista. Vaikka valtionosuuksien 
tasoa on nostettu, ei niiden taso ilmeisesti ole kuitenkaan se, mitä palvelun 
rahoittaminen valtiolle tulee maksamaan; muutoinhan valtionosuudet olisi 
käytetty suoraan erikoissairaanhoidon kustannuksiin kierrättämättä rahoi-
tusta kuntien kassan kautta. Uudistuksen myötä kunnat joutuivat näiden 
palveluiden rahoittajiksi ja mikäli kustannustaso nousee, joutuvat ne myös 
sopeuttamaan toimintaansa erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseksi.

3 YLEISEN TOIMIALAN RAHOITUS

Kuntalain 2.1 §:n mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ot-
tamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnan itselleen ottamat tehtävät 
kuuluvat kunnan yleisen toimialan piiriin. Yleisen toimialan tehtäviin kunta 
ei ole oikeutettu saamaan valtionosuuksia, vaan kunnan on rahoitettava ne 
muilla keinoin. Kunnan yleistä toimialaa on käsitelty aiemmin II luvussa. 
Näiden tehtävien pääasiallinen rahoitusmuoto on kunnan verotulot, sekä 
pienemmässä määrin maksutulot.

Kuntien verotusoikeus ei ole itsetarkoitus, vaan se on perusteltua ym-
märtää ensisijaisesti kuntien tehtävien toteuttamiseen tarvittavien taloudel-
listen resurssien hankkimistapana. Verotusoikeuden tarkoituksena on, että 
kunnat käyttävät sitä rahoittaakseen niille kuuluvien tehtävien toteuttamis-
ta.1221 Perustuslakivaliokunta on todennut kantanaan, että kuntien ja valtion 
taloudellisten suhteiden tulee ensisijaisesti rakentua valtionosuuslainsää-
dännön varaan1222. Valtiolla ja kunnilla ei perinteisesti ole ollut taloudellisia 
suhteita ennen kuin valtio alkoi säätää kunnille lakisääteisiä tehtäviä, jolloin 
valtion ja kuntien välille muodostui taloudellinen suhde. 

Köyhäinhoito oli alkujaan kuntien tehtävä, eikä valtio juurikaan osallis-
tunut siitä aiheutuviin kustannuksiin1223, joten kunnat rahoittivat siitä aiheu-

1220 Prop. 110 S (2011 – 2012) s. 8, 23, 24. Terveys- ja hoivaministeriö seuraa uudistuksen 
kustannusvaikutuksia. Prop. 110 S (2011 – 2012) s. 24.

1221 Mäenpää 2002: 10 – 11.
1222 PeVL 29/1992 vp s. 2, Mäenpää 2002: 12
1223 Niemivuo 1976: 35.
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tuneet menot omilla verotuloillaan. Ajatus kunnallisverotuksesta syntyi alun 
perin vuoden 1817 julistuksesta ”Määräykset köyhäinhoitorasituksen perus-
teista”. Köyhäinhoidon piirissä oli pyrkimystä laajentaa rasitusten kantajien 
joukkoa maanomistajien ulkopuolelle. Julistuksen yhteydessä vahvistettiin 
käsitys, että kysymyksessä on pakollinen tasoitukseen pohjautuva maksu. 
Tästä muotoutui se käsitys, että se oli kaikkien pitäjäläisten maksettava. 
Ruotuhoidon pohjalta myös päädyttiin piiriin laajentamiseen, sillä kaikki 
eivät voineet ottaa ruotilaista luokseen, ja tällöin rasitus alettiin arvioida 
rahana ja näin tultiin verotusajatukseen. Sekin seikka, että köyhäinhoidon 
varaan joutuneet olivat pääasiassa tilattomien piiristä, vahvisti käsitystä, 
että myös näitä oli verotettava köyhäinhoitoa varten.1224 Kunnallisverotus 
oli siten alun alkujaan kuntien oma keksintö, jonka tarkoituksena oli kattaa 
kuntien omasta toiminnasta aiheutuvia kuluja. 

Kuntien verotusoikeuden perussisältönä voidaankin pitää kunnallista 
tuloverotusta, jolla on myös huomattavasti valtion tuloverotusta pidempi 
historia. Kunnallista tuloveroa koskevat säännökset sisältyivät jo kunnallis-
asetuksiin 1873 ja 1898, ja ne olivat voimassa hallitusmuotoon sisältynyttä 
kuntien itsehallintogarantiaa säädettäessä.1225 Voidaan siten pitää kiistat-
tomana, että ainakin kunnallinen tulovero on kuulunut ja kuuluu perus-
tuslailla suojatun kunnallisen verotusoikeuden piiriin1226. Kunnan osuus 
yhteisöverosta tai kiinteistövero saattavat myös kuulua perustuslainsuojan 
piiriin syntyhistoriansa vuoksi; yhteisöjen ja kiinteistöjen verotus on alun 
perin ollut kunnallisveron piirissä.1227

Kunnallisen tuloveron kohteena ovat perinteisesti olleet tai ainakin 
voineet olla kaikki erilaiset tulomuodot niiden perusteesta ja tulonsaajasta 
riippumatta. Kunnan verotusoikeus voidaan myös kohdistaa kaikkiin kunnan 
jäseniin. Kunnallisen tuloverotuksen kohteena voivat siten olla sekä luon-
nolliset henkilöt että yhteisöt, ja verotettavana tulona kunnallisverotuksessa 
voidaan pitää sekä työ- ja pääomatuloja että yhteisöjen tuottoja.1228 Kuntien 
verotusoikeus ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan se on perusteltua ym-
märtää ensisijaisesti kuntien tehtävien toteuttamiseen tarvittavien taloudel-
listen resurssien hankkimistapana.1229 Holopaisen mukaan kunnan yleisen 

1224 Soikkanen 1966: 97.
1225 Myllymäki 2000a: 214.
1226 Mäenpää 2002: 10.
1227 Prättälä 1998: 77.
1228 Holopainen 1969: 353.
1229 Mäenpää 2002: 11. Verotusoikeuden tarkoituksena on, että kunnat käyttävät sitä 

rahoittaakseen niille kuuluvien tehtävien toteuttamista. Kuntien ja valtion välistä kus-
tannustenjakoa on kuitenkin tämän lähtökohdan estämättä useassa yhteydessä säännelty 
laeilla, joissa kunnat on velvoitettu suorittamaan valtiolle maksuja, jotka määritellään 
laissa esimerkiksi tiettynä osuutena kunnan veroäyrikertymästä. Mäenpää 2002: 11.
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toimialan välttämätön edellytys on, että kunnalla on mahdollisuus saada 
sen puitteissa itselleen ottamiinsa tehtäviin tarvittavat varat1230.

Valtionavut tulivat käyttöön vasta myöhemmin. Paikallisessa itsehal-
linnossa valtionapuja käytettiin paitsi jo käynnissä olevan, yleishyödyl-
lisen toiminnan tukemiseen, myös synnyttämään tällaista toimintaa1231. 
Valtionapujen perimmäinen tarkoitus oli kannustaa kuntia kysymyksessä 
olleeseen toimintaan ja siten kunnat pyrittiin saamaan uhraamaan omia 
varojaan kysymyksessä olevaa toimintaa varten1232. Lupaamalla taloudel-
lista tukea määrätynlaiselle toiminnalle valtio koetti saada aikaan sen, että 
kunnat ryhtyisivät tällaiseen toimintaan ja uhraisivat siihen myös omia 
varojaan.1233 Omilla varoilla Merikoski tarkoittaa kunnallisveron tuottoa, 
jonka katsottiin olevan kuntien omia varoja, ja siten tarkoitettu kattamaan 
kunnan oman toiminnan kustannukset. Periaatetta, jonka mukaan valtion 
on rahoitettava kunnille erityislainsäädännöllä määrätyt tehtävät, on nou-
datettu jo siitä lähtien kun ensimmäinen erityislailla määrätty tehtävä kun-
nille annettiin 1600-luvulla (ns. vaivaisvero seurakunnille, joka katsottiin 
valtiolle kuuluvaksi tuloksi). Valtion taholta tämä alkuperäinen järjestys on 
haluttu unohtaa ja eräissä erityislaeissa on tehtäviä kunnille määrättäessä 
kunnat velvoitettiin rahoittamaan tehtävä kokonaan tai suureksi osaksi.1234 

Kunnan verotusoikeutta voivat loukata – kuten perustuslakivaliokun-
nan käytäntö osoittaa – myös sellaiset kunnan taloudellista toimintava-
pautta rajoittavat toimenpiteet, jotka eivät suoraan tai välittömästi puutu 
veronsaantioikeuteen. Kysymys on siitä, että kunta velvoitetaan käyttämään 
jo saatuja verovaroja itsehallinnolle vieraisiin tarkoituksiin. Suomalaisessa 
lainsäädäntökäytännössä kysymys on osallistumisesta valtion vastuulla ole-
vien tehtävien rahoittamiseen.1235 Perustuslakivaliokunta on todennut, että 
tällaiset rahoitustehtävät eivät saa suuruutensa puolesta heikentää kuntien 
toimintaedellytyksiä tavalla, joka vaarantaisi kuntien mahdollisuuksia päättää 
itsenäisesti taloudestaan ja siten myös omasta hallinnostaan Tuolloin ky-

1230 Holopainen 1969: 352 – 353.
1231 Merikoski 1938: 8. Merikoski toteaa, että Suomen valtion menoista lasketaan noin 

kolmasosan olevan valtionapuja. Merikoski 1938: 11. Esimerkiksi vuonna 1858 annetun 
julistuksen mukaan koulujen perustaminen jäi seurakuntien vapaaehtoisen ratkaisun 
varaan, mutta houkuttimeksi tuotiin valtion apu. Soikkanen 1966: 111.

1232 Niemivuo 1976: 32, 45. Niemivuon mukaan alunperin valtionapujen avulla vain vähäi-
sessä määrin pyrittiin tasoittamaan kuntien välisiä taloudellisia eroja mutta tosiasiallisesti 
valtionapu oli valtion hallintokoneiston kannalta ainoa keino, jolla voitiin myötävaikut-
taa uudistusten toteuttamiseen. Kokonaisuutena katsoen Niemivuon tulkinnan mukaan 
valtionapua ei tuolloin käytetty yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden saavuttamisen 
keinona. Se ei ollut myöskään keino, jonka avulla olisi voitu tuottaa yhdenmukaisia 
palveluksia kaikille maan kansalaisille. Niemivuo 1976: 37 – 38.

1233 Merikoski 1938: 8. 
1234 Kilpiö 1956: 120 – 121.
1235 Prättälä 1998: 79.
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seessä olivat muun muassa kuntien suoritettavaksi tulevat kansaneläkkeen 
lisäosien rahoitusosuudet.1236

Mäenpää on katsonut, että kunnilla on oikeus käyttää perustuslain 
suojaaman verotusoikeutensa perusteella keräämänsä tulot tehtäviensä hoi-
tamiseen, vaikka tätä oikeutta voidaankin jossain määrin rajoittaa, kuten 
asettamalla kunnille väliaikainen suoritusvelvollisuus valtiolle1237. Myös 
Tuorin mukaan voidaan perustellusti katsoa, että kunnallinen itseverotus-
oikeus on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan vapaaharkintaisten tehtävien ra-
hoitukseen: mitä suuremman osan verotuloistaan kunta joutuu käyttämään 
lakisääteisten tehtäviensä rahoitukseen, sitä rajoitetumpi on sen itsenäinen 
päätösvalta taloudestaan ja samalla itsehallinto. Kunnallinen itseverotus-
oikeus menettää merkityksensä, jos kunta ei voi itse päättää verotulojensa 
suuntaamisesta.1238 Kunnallisoikeudellisessa kirjallisuudessa kunnallisen 
verotusvallan ja kunnallisveron tuoton käyttöalaksi nähdään ensisijaisesti 
kunnan yleinen toimiala1239. Myös eduskunta on todennut kantanaan, että 
kunnan yleisen toimialan puitteissa hoidettavat tehtävät rahoitetaan kunnan 
verotuloilla tai muilla tuloilla, ja valtionosuusjärjestelmä turvaa kuntien 
voimavarat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen1240.

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja tähdentää kuntien omaa 
talouttaan koskevan päätösvallan merkitystä. Peruskirjan 9(1) artiklan mu-
kaan paikallisviranomaiset ovat kansallisen talouspolitiikan rajoissa oikeutet-
tuja riittäviin omiin taloudellisiin voimavaroihin, joiden käytöstä ne voivat 
vapaasti määrätä toimivaltuuksiensa rajoissa. Kunnalla tulee myös olla riittä-
vän laaja yleinen toimiala, joka ulottuu periaatteessa kaikkiin paikallishallin-
non tehtäviin; vain tällöin tuolla itsenäisyydellä on reaalista merkitystä1241. 
Paikallisviranomaisten omia taloudellisia voimavaroja ovat resurssit, joiden 
tasoa ne voivat vaihdella mahdollisesti ennalta määrätyissä rajoissa. Näitä 
varoja ovat esimerkiksi verotulot tai muut tulot, yksinomaisia tai jaettuja.1242 
Olennaista on se, että paikallisviranomaiset voivat päättää varojen käytöstä 
vapaasti kunnan sisällä. Valtiolta saadut valtionosuudet sen sijaan eivät ole 
kunnan omia varoja.1243

Kunnan yleisen toimialan rahoitustilanne on kuitenkin ristiriitainen. 
Tällä hetkellä tilanne on käytännössä se, että kunnat rahoittavat pääosan 

1236 PeVL 9/1994 vp s. 2, PeVL 13/1993 vp s. 2, PeVL 29/1992 vp s. 2, PeVL 18/1985 vp 
s. 5 ja PeVL 9/1984 vp s. 2.

1237 Mäenpää 2002: 12 – 13.
1238 Tuori 2001: 9. 
1239 Saraviita 2011: 977.
1240 HE 235/1990 vp s. 5.
1241 Mäenpää 1981: 31.
1242 Rec. 1 (2005) s. 3. 
1243 CLRAE 2000: 22.
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lakisääteisistä tehtävistään omilla verotuloillaan1244, vaikka nämä varat olisi 
tarkoitus käyttää pääosin yleisen toimialan tehtävien hoitamiseen. Kuten 
on jo todettu, kunnallisverontuotto on tarkoitettu kuntien omien tehtävi-
en rahoittamiseen, siis yleisen toimialan tehtäviin. Kunnille on kuitenkin 
säädetty niin paljon uusia lakisääteisiä velvoitteita ja laajennettu entisiä, että 
rahoitusta tuskin enää riittää muihin kuin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan 
peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee vuosi vuodelta1245, ja samaan 
aikaan kuntien veropohjaan tehdään vähennyksiä1246. Kuntien rahoituspohja 
kapenee, vaikka tarkoituksen ilmoitetaan olevan se, ettei kuntien koko-
naistuloihin tule muutosta. Kunnan oman toimialan tehtävät jäävät hyvin 
suppean rahoituksen piiriin. Tähän sektoriin kuuluvat kaikki kunnan vapaa-
ehtoiset kehittämistehtävät, kuten esimerkiksi kunnan elinkeinopolitiikka 
ja sen kehittäminen. Heuru toteaa, että mikäli lainsäätäjälle jätetään täysi 
vapaus säännellä kunnallisveron perusteet ja verovelvollisuus, kunnallista 
verotusoikeutta koskeva perustuslain lause saattaa jäädä pelkäksi julistuk-
seksi. Koska perustuslain tarkoituksena ei kuitenkaan ole jättää mitään pe-
rustuslain kohtaa pelkäksi julistukseksi, tulee kunnallista verotusoikeuttakin 
koskevalla lainkohdalla olla todellinen merkitys. Kunnallisveron perusteita 
ja verovelvollisuutta ei voi säätää sellaisiksi, että ne tekisivät asiallisesti kun-
nallisen itsehallinnon merkityksettömäksi.1247 Jos kunta joutuu nostamaan 

1244 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011 s. 1, HE 155/2006 vp s. 17. 
1245 17.9.2012 julkaistun valtion talousarvioesityksen mukaan kunnan peruspalvelujen 

valtionosuusprosentti alenee 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin vuonna 2013. 
0,46-prosenttiyksikön muutos johtuu pääosaltaan kehysriihen 22.3.2012 päätöksestä, 
jonka mukaan valtionosuusrahoitukseen kohdistetaan vuonna 2013 125 milj. euron 
lisäleikkaus jo aikaisemmin hallitusohjelmassa päätettyjen leikkausten lisäksi. Tämä 
kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen kohdennettu 125 milj. euron leikkaus vuonna 
2013 alentaa valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2013 voimaan 
tulevan vanhuspalvelulain myötä kunnille aiheutuvista kustannuksista valtio korvaa 54,3 
prosenttia. Tämän johdosta valtionosuusprosenttia korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä. 
Kuntatalous 3/2012 s. 13 – 14. 

1246 Kunnallisverotukseen vaikuttavia perusvähennystä ja työtulovähennystä korotetaan 
maltillisesti. Perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 30 eurolla ja työtulovähen-
nyksen enimmäismäärää 25 eurolla. Lisäksi työtulovähennyksen kertymäprosenttia ko-
rotettaisiin 0,2 prosenttiyksikköä 7,3 %:in. Näiden vähennysten korotuksien on laskettu 
alentavan kunnallisveron tuottoa yhteensä noin 30 milj. eurolla. Lisäksi on tehty tai 
esitetty tehtäväksi muutoksia jotka jossain määrin lisäävät kunnallisverontuottoa vuonna 
2013. Asuntolainan korkovähennyksen alentaminen edelleen 5 prosenttiyksiköllä kasvat-
taa kunnallisverotuottoa arvioiden mukaan noin 12 milj. eurolla. Kilometrikorvausten 
verovapaan osuuden alentaminen kasvattaisi kunnallisveron tuottoa noin 6 milj. euroa 
vuonna 2013. Yhteensä edellä mainitut veroperustemuutokset vuodelle 2013 alentavat 
kunnallisveron tuottoa noin 12 milj. euroa. Hallitus esittää kunnille kompensoitavan 
veroperusteiden muutosten aiheuttamana menetyksenä peruspalvelujen valtionosuuteen 
tehtävänä noin 12 milj. euron lisäyksenä, joten veroperustemuutoksilla ei ole vaikutusta 
kuntien kokonaistuloihin. Kuntatalous 3/2012 s. 9 – 10.

1247 Heuru 2006: 52.
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veroprosenttiaan voidakseen rahoittaa lakisääteiset tehtävänsä, se ei tällöin 
päätä itsenäisesti verotusoikeutensa käyttämisestä1248.

Ongelmia aiheuttaa myös se, että kuntien veropohjaan tehdyt vähen-
nykset kompensoidaan valtionosuuksilla kyseisenä vuonna. On huomattava, 
että kuntien verotusoikeus on turvattu perustuslailla, mutta kunnallisveron 
perusteista säädetään lailla (PeL 121.3 §). Valtiolla on siten oikeus tehdä 
muutoksia kuntien veropohjaan. Kunnan verotusoikeus on kuitenkin fak-
tisesti turvattu perustuslailla. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan 
on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Julkisella 
vallalla tarkoitetaan valtiota ja kuntia, kuten aiemmin on jo todettu. Valtion 
tehtävänä on siten huolehtia lainsäädännön säätämisestä ja säätämiensä teh-
tävien rahoituksesta. Tähän tarkoitukseen käytetään valtionosuuksia, joista 
puolestaan säädetään lainsäädännöllä. Valtionosuudet ovat osoittautuneet 
herkän poliittisen ohjauksen kohteeksi. Kuntien verotusoikeuden piiriin 
kuuluvien verotulojen perusteisiin säädetään yhä etenevässä määrin vähen-
nysoikeuksia. Näitä verotulopohjan kautta kunnille tulevia veromenetyksiä 
kompensoidaan valtionosuuksien muodossa, joita sitten leikataan julkisen 
talouden sopeuttamisen nimissä. 

Välillä on nostettu esiin myös kuntien verokatto. Ruotsista tästä on saatu 
kokemuksia. Vuonna 1990 Ruotsissa päätettiin kunnille asetettavasta vero-
katosta, jolla rajoitettiin kuntien oikeutta periä veroja. Verokatosta kuitenkin 
luovuttiin vuoden 1994 alusta lukien, jolloin kunnille annettiin taloudelli-
sia kannustimia hillitä veronkorotuksia.1249 Verokatto sen sijaan on käytössä 
Norjassa. Siellä kaikki kunnat ovat asettaneet veroasteensa korkeimpaan mah-
dolliseen tasoon. On myös todettu, että Norjassa kunnilla ei oikeastaan ole 
mahdollisuutta päättää veroasteestaan, kunnat voivat ainoastaan päättää asia-
kasmaksujensa tasosta.1250 Myöskään Tanskassa kunnat eivät enää nykyisin voi 
korottaa veroprosenttiaan ilman valtiovarainministeriön lupaa. Veroprosentin 
alentaminen on mahdollista, mutta näin ei käytännössä tehdä, koska myö-
hempi veron korotus saattaisi olla vaikeaa.1251 Euroopan neuvosto on ilmaissut 
huolensa ja todennut, että paikallinen itsehallinto ei toteudu, jos kunta ei voi 
päättää veroasteestaan1252. Mainitusta johtuen voidaan katsoa, että Tanskassa 
ja Norjassa kuntien talousautonomian tila on heikko. 

Ongelmia lisää vielä se, että valtion yksiköt ovat ottaneet toimintata-
poihinsa kilpailuttaa kuntia sijoittumispäätöksissä ja sitä kautta kunnat ovat 
joutuneet osaksi tahtomattaan, osaksi oma-aloitteisesti ottamaan vastuul-
leen varsinaisesti valtiolle kuuluvia tehtäviä usein rahoituksen tai muiden 

1248 Tuori 2001: 23.
1249 Dir. 1994:87 s. 2.
1250 SKL 2006: 3.
1251 VN 3/2010 s. 15.
1252 Rec. 1 (2005) s. 4.
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toimintaedellytysten luomisen muodossa. Kunnat ovat siten hiipien laajen-
taneet yleistä toimialaansa valtion tehtävien puolelle ja valtio on hivuttanut 
omia vastuitaan kunnille.1253 Sama koskee monia muitakin asioita, tietyn 
rahoitusosuuden saatuaan kunnille esimerkiksi saatetaan antaa tietyn tiestön 
ylläpito, joka aiemmin on ollut valtion vastuulla.

4 ERITYISEN TOIMIALAN RAHOITUS

Kuntalain 2.1 §:n mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ot-
tamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille on erityislainsäädännöllä 
säädetty suuri määrä lakisääteisiä tehtäviä, joiden rahoitusvastuu jakaantuu 
valtion ja kuntien kesken. Kunnille erityislainsäädännöllä säädetyt tehtävät si-
tovat lähes 80 prosenttia kunnan menoista. Nykyään tilanne on kuitenkin se, 
että kuntien peruspalvelut rahoitetaan pääosin kuntien omilla verotuloilla1254. 
Myös terveydenhuollon rahoitus hoidetaan pääasiassa verorahoitteisesti1255. 

Kunnan tehtävien lisääntyminen on merkinnyt sen orgaanien tehtä-
vien ja varallisuuspiirin käytön lisääntymistä. Valtion ja kuntien keskinäi-
nen asema kustannusten maksamisessa on periaatteellisestikin muuttunut. 
Valtionapujen asemasta on alettu puhua valtion osallistumisesta tehtävien 
aiheuttamiin kustannuksiin. Tätä valtion ja kunnan muodollisenkin vastak-
kaisuuden häviämistä ja muuttumista niiden rinnakkaisuudeksi on lisännyt 
vielä se, että valtion kustannettaviksi olivat kokonaisuudessaan siirtyneet 
tietyt menoerät, esim. virkamiesten palkkaus. Samaan suuntaan on vaikut-
tanut kuntien rahoitustehtävien lisääntyminen.1256

Kilpiön mukaan kuntien ja valtion välinen kustannustenjako kuntien 
tehtävistä aiheutuvien kustannusten jaon osalta on alun perin järjestetty nou-
dattaen sitä periaatetta, että kunnan ja valtion on kummankin kustannettava 
omat tehtävänsä; valtion tehtäviksi katsottiin myös erityislainsäädännöllä 
kunnille määrätyt tehtävät.1257 Kastari on todennut jo vuonna 1977, että valtio 
on vyöryttänyt kunnille niin paljon tehtäviä, että ne joissakin tapauksissa saat-
tavat lähennellä sitä kuormaa, joka kunnilla on kannettavanaan omia tehtäviä 
suorittaessaan. Valtion tulee tällaisten tehtävien suorittamista varten asettaa 

1253 Turkkila 2002: 37 – 38.
1254 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011 s. 1, HE 155/2006 vp s. 17.
1255 STM 2007:36 s. 20.
1256 Holopainen 1969: 166. Tätä kehityssuuntaa ei ole pystynyt estämään se, että itsenäisyy-

den aikana on erityislakien säätämisen yhteydessä voimakkaasti alettu korostaa valtion 
ja kuntien erillisyyttä ja vastakkaisuutta. Holopainen 1969: 166.

1257 Kilpiö 1956: 120. 
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varoja kuntien käytettäväksi. 1258 Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on 
turvata kuntien voimavarat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen1259.

Kunnan lakisääteiset palvelut tuotetaan kunnan asukkaille ilmaispal-
veluina, osittain maksullisina tai kokonaan maksullisina. Palvelujen järjes-
tämisestä jää huomattava määrä verovaroin rahoitettavaksi. Koska kuntien 
taloudellinen kantokyky samoin kuin kuntien asukkaiden veronmaksukyky 
vaihtelee suuresti ja koska toisaalta on yhteiskuntapoliittisesti merkittävää, 
kerätäänkö verovarat jakoverolla kuten kunnallisvero taikka progressiivi-
sella verolla kuten valtion tulovero, on kuntien palvelusten rahoittaminen 
järjestetty osittain finanssitasoituksella eli valtionosuuksilla.1260 Varsinainen 
finanssitasoitus suoritetaan yhteisöveron tuoton jakamisella sekä kuntien 
valtionosuusjärjestelmällä.1261 On arvioitu, että kunnille erikseen säädetyt 
tehtävät sitovat lähes 80 prosenttia kunnan menoista1262. 

Saraviita on todennut, että vuoden 2000 perustuslain voimassaolo-
kaudella kunnallisen itsehallinnon kardinaaliongelmaksi on muodostunut 
kunnan erityinen toimiala eli kunnalle säädetyt, taloudellisesti raskaat toi-
mintavelvoitteet1263. Euroopan neuvoston mukaan joidenkin kuntien talous 
on epätasapainossa ja ne ovat tästä syystä velkaantuneet raskaasti Suomessa. 
Näiden kuntien lukumäärä näyttää edelleen lisääntyvän tulevaisuudessa ter-
veydenhuollon-, koulutus- ja hyvinvointipalveluiden kustannustennousun 
vuoksi. Neuvosto suositti hallitusta varmistamaan yhdenvertaiset peruspalve-
lut koko maassa, ja tarvittaessa lisäämällä valtionosuutta alijäämän omaaville 
kunnille.1264 Tästä on helppo vetää se johtopäätös, että valtionosuusjärjes-
telmä ei takaa kaikkien kuntien rahoitusmahdollisuuksia yhdenvertaisesti 
kautta maan, ja että kuntien saama valtion rahoitusosuus on liian pieni.

Mikäli hyvinvointipalvelujen tarjonnassa pyritään valtakunnalliseen 
tasa-arvoon – ”samat palvelut asuinpaikasta riippumatta” – ja niiden järjes-
täminen hajautetaan, palvelujen rahoituksessa valtionavuilla ja sitä täyden-
tävällä kuntien veropohjan tasauksella tulee olla merkittävä rooli. Suomen 
kaksiportainen (valtio-kunnat) järjestelmä, jossa kuntatasolla on vastuu 
hyvinvointipalvelujen (ml. terveydenhuolto) tarjonnasta ja osin rahoittami-
sestakin, on kansainvälisesti verraten ainutlaatuinen. Lisäjännitettä järjestel-
mään tuo se, että valtionavut ovat pääosin könttäsummamuotoisia, minkä 
tuloksena kuntatason riskit ovat suuret eikä asetelma ole sopusoinnussa 
valtakunnallisen palvelutasa-arvotavoitteen kanssa. Tällaisessa asemassa mo-

1258 Kastari 1977: 239 – 240.
1259 HE 235/1990 vp s. 5.
1260 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 235.
1261 Heuru 2001: 381
1262 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 197.
1263 Saraviita 2011: 976.
1264 Rec. 311 (2011) s. 2 – 3.
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net kunnat eivät ole ”elinvoimaisia” ja suurkuntien tavoittelulle on tilausta, 
vaikka kuntakoon kasvattaminen ei ratkaise ongelmaa kuin rajoitetusti.1265

Oulasvirta on todennut erikoissairaanhoidon rahoitusongelmana olevan 
sen, että nykyisessä erikoissairaanhoidon kuntayhtymien jäsenkunta-
rahoitusmallissa on ongelmana palvelujen tilaajakuntien pienuus ja 
taipumus alibudjetointiin. Muissa Pohjoismaissa erikoissairaanhoito 
hoidetaan laajan väestöpohjan maakunnissa, joilla on oma verotusoikeus 
ja vaaleilla valitut äänestäjille/veronmaksajille tilivelvolliset valtuustot. 
Suomessa sairaalakuntayhtymät ovat tilivelvollisia jäsenkunnilleen – eivät 
niinkään alueensa ihmisille ja äänestäjille. Jäsenkunnat taas ovat valta-
osin liian pieniä kantamaan riskiä erikoissairaanhoidon kustannuksista. 
Riskinkannon kannalta erikoissairaanhoidossa malli ennen vuotta 1993 
olisi nykyistä parempi. Kuntayhtymät saivat ennen vuotta 1993 suoraan 
valtionavun toimintaansa ja jäsenkunnat tasasivat palvelutarveriskit 
keskimääräisiin hintoihin perustuvilla palvelujen ostomaksuilla.1266

Myllymäen mukaan väite siitä, että kunnan on mahdollista käyttää va-
paasti tehtäväkohtaiset valtionosuudet, alkaa kuulostaa yhä ontommalta. 
Ensinnäkin eduskunta on säätänyt lakeja, joissa tämä estetään lain säännök-
sin. Toiseksi perustuslakiin kuuluvien subjektiivisten perusoikeuksien ja lailla 
taatun subjektiivisen oikeuden toteuttaminen yhdessä muiden hyvinvointi-
palveluvelvoitteiden kanssa tosiasiassa sitoo tehtäväkohtaisten valtionosuuk-
sien käytön. Myllymäen mukaan tehtäväkohtaiset valtionosuudet eivät ole 
koskaan riittäneet, ja riittävät nykylainsäädännön perusteella yhä vähemmän, 
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoittamiseen. 
Kunnan muut tulonlähteet erityisesti verotulot, ovat muodostuneet tässä 
suhteessa ratkaiseviksi.1267 

5 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN 
FUNKTIOT

Valtionapu oli uusien kunnallisasetusten säätämisen ajoista aina maamme 
itsenäistymisen alkuajoille saakka keino, jolla pyrittiin tärkeinä pidettyjen 
uudistusten toteuttamiseen kunnissa. Sen ensisijainen merkitys oli kannus-
tava. Vain vähäisessä määrin sen avulla pyrittiin tasoittamaan kuntien välisiä 
taloudellisia eroja. Tosiasiallisesti valtionapu oli valtion hallintokoneiston 

1265 Loikkanen 2012: 281.
1266 Oulasvirta 2002: 94.
1267 Myllymäki 2007: 298.



 241

V Kunnan tehtävien rahoitus

 241

kannalta ainoa keino, jolla voitiin myötävaikuttaa uudistusten toteuttami-
seen. Näyttää kuitenkin siltä, että valtionapua ei enää 1900-luvun alkupuo-
lella pidetty riittävänä keinona uudistusten toteuttamiseksi. Se oli omiaan 
auttamaan niiden kuntien toimintaa, jotka olivat aktiivisia ja suhteellisen 
varakkaita. Nämä olivat luonnollisesti maan eteläisiä kuntia ja lisäksi use-
assa tapauksessa kaupunkeja. Niemivuo toteaakin, että kokonaisuutena 
katsoen valtionapuja ei käytetty yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
saavuttamisen keinona. Se ei myöskään ollut keino, jonka avulla olisi voi-
tu tuottaa yhdenmukaisia palveluksia kaikille maan kansalaisille.1268 Heti 
itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä alettiin kiinnittää huomiota kuntien 
varakkuudessa oleviin eroihin ja valtionapupolitiikan erääksi tavoitteeksi 
tuli kuntien taloudellisten mahdollisuuksien tasoittaminen. Tähän pyrittiin 
siten, että lainsäädännössä ja soveltamiskäytännössä valtionavut porrastet-
tiin kuntien kantokyvyn mukaan siten, että valtionavut olivat erisuuruisia 
eri kuntamuodoille. Lisäksi valtioneuvosto saattoi myöntää lisäavustusta 
köyhimmille ja harvaanasutuille kunnille.1269 

Kekkonen totesi puheessaan maalaiskuntien kunnallishallinnon 
100-vuotisjuhlassa 29.3.1965 seuraavasti: Sosiaalisen mielen vallalle pää-
sy yhteiskunnassamme on ollut erittäin ilahduttava ilmiö. Kunnalliseen 
itsehallintoon se on sovitettu siten, että kunnat on velvoitettu esimerkiksi 
koulutusasioissa, sosiaalihuollossa, terveydenhoidossa jne. järjestämään 
asiat samalla tavalla koko maassa, niin että eriarvoisuutta ei syntyisi 
esimerkiksi kunnan varattomuuden tai epäedullisen maantieteellisen 
aseman johdosta. Mutta yhteiskunnan omatunto ei ole vielä niin herk-
kä, että se reagoisi, kun köyhän kunnan varattomat asukkaat joutuvat 
maksamaan huomattavasti enemmän niistä palveluksista, joita hyvää 
tarkoittava valtio on yksityiskohtaisin ohjein määrännyt kunnan anta-
maan asukkailleen. En luule liioittelevani kun sanon, että edellä kuva-
tun arveluttavan kehityskulun oikaiseminen on kiireellinen kansallista 
suuruusluokkaa oleva tehtävä. Se ei kylläkään ole helppo. Yksistään 
lainsäädäntöteknisesti on kuntien valtionapusysteemin ja siihen liitty-
vien säädösten uusiminen valtava ja monisäikeinen tehtävä. Ja vanha 
kokemus on, että kun rikkaiden olisi luovuttava jostain köyhien hyväksi, 
joutuvat uudistuksen vetäjät alati tuntemaan olkapäissään näkymättö-
män kivireen painon. Enkä ihmettelisi, jos yksi ja toinen olisi päätynyt 
ajattelemaan, ettei edellä kuvaamastani noidankehästä ole ollenkaan 
ulospääsyä. Se, joka kokemusperäisesti on tullut tällaiseen käsitykseen, 
saattaa joutua – kunnallisen itsehallinnon ystävänäkin – asettamaan 
itselleen äärimmäisen kysymyksen: eikö näin epätasaisesti toteutuvasta 
kunnallisverojärjestelmästä olisi oikeudenmukaisuuden nimessä luo-
vuttava ja varat kuntien tehtävien täyttämistä varten koottava tulo- ja 

1268 Niemivuo 1976: 37 – 38.
1269 Niemivuo 1976: 44..
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omaisuusveron yhteydessä? Tällainen ajatus kuulostaa epäilemättä var-
sin yllättävältä. Mutta tasa-arvoisuuden aikaansaaminen kunnallisen 
itsehallinnon piirissä on myös siinä määrin vakava kysymys, ettei sitä 
ratkaistaessa pidä kaihtaa radikaalejakaan ajatuksia.1270 

Vaikka kuntien taloudellisten mahdollisuuksien tasoittaminen oli noussut 
verraten keskeiseksi tavoitteeksi valtionapupolitiikassa, oli lähtökohtana 
kannustusperiaate: kunnat pyrittiin saamaan uhraamaan omia varojaan 
kysymyksessä olevaa toimintaa varten.1271 Nykyään tilanne ei kuitenkaan 
ole enää tämä. Kunnat vastaavat hyvin laajasti erilaisista tehtävistä, jotka 
niille on säädetty lailla. Valtionosuusjärjestelmän tehtävänä ei ole enää kan-
nustaa kuntia ottamaan uusia tehtäviä, koska hyvinvointiyhteiskunta on jo 
rakennettu. Tällä hetkellä kunnilla on niin paljon lakisääteisiä tehtäviä, että 
käynnissä pitäisi ennemminkin olla tehtävien ylläpito- tai purkamiskausi. 
Kunnan talous -työryhmä katsoi, että kuntalaissa säädetyssä kuntien tehtä-
vien määrittelyssä tulisi ottaa huomioon jatkuvasti kasvanut paine kuntien 
tehtävien ja taloudellisen vastuun kasvattamiseen1272. Suomella ei ole ollut 
enää vähään aikaan edellytyksiä kasvattaa julkista sektoria. Tähän ei yksin-
kertaisesti ole taloudellisia voimavaroja. Onkin voitu havaita pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion, jos ei suoranaista purkamista, niin ainakin nakertamista 
monilla sektoreilla1273.

Kuitenkin edelleen kunnille suunnitellaan uusia tehtäviä. Esimerkiksi 
vanhuspalvelulaki hyväksyttiin tulemaan voimaan 1.7.20131274 ja se tulee 
aiheuttamaan kunnille sekä uusia että laajentuneita tehtäviä. Hallituksen 
esityksessä esitetään korotettua 54,3 valtionosuusprosenttia laista aiheutuvista 
kustannuksista. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut lakiehdotuksen 
taloudellisia vaikutuksia yhdessä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa val-
takunnallisella tasolla. Yhteinen näkemys oli, että kovin tarkkoja arvioita 
on vaikea tehdä.1275 On hyvä asia, että valtionosuusprosenttia esitetään ko-
rotettavaksi; eri asia kuitenkin on, miten pitkälle se käytännössä toteutuu 
valtion jatkuvasti leikatessa kuntien valtionosuuksia. Esityksen mukaan 
tulevassa kehyspäätöksessä on tarkoitus kohdentaa kuntien valtionosuus-

1270 Kekkonen 1965: 11 – 12.
1271 Niemivuo 1976: 45.
1272 VM 20/2012 s. 25. Työryhmän mukaan kunnille säädettyjen tehtävien lisäyspaineet ovat 

olleet pysyviä. Kunnilta valtiolle siirrettyjen tehtävien määrä on pitkällä aikavälillä ollut 
vähäinen, samoin kunnille säädettyjen tehtävien lakkauttaminen. Ns. toimeksiantotehtä-
vien, jossa valtio vastaa kustannuksista ja kunnat tehtävän järjestämisestä, taloudellinen 
merkitys ei ole koko kuntatalouden kannalta suuri. Lisäksi on valtion tehtäviä, kuten 
verotusmenettely, jonka kustannuksiin kunnat osallistuvat. VM 20/2012 s. 25.

1273 Turkkila 2002: 11.
1274 HE 160/2012 vp s. 2.
1275 HE 160/2012 vp s. 24.
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momentille edellä kuvatun mukaisesti 54,5 miljoonan euron lisäys vuodelle 
2014 ja 82 miljoonan euron lisäys vuodelle 2015. Lisäksi lain taloudellisia 
ja muita vaikutuksia on tarkoitus seurata suunnitelmallisesti.1276 Samaan 
aikaan kuntauudistuksen myötä on aloitettu valtion ja kuntien tehtävien-
jaon tarkistus. Kuntien tehtävien arvioinnin työryhmän tulee tehdä ko-
konaisarvio kuntien nykyisistä tehtävistä ja siitä, tulisiko kuntien tehtäviä 
vähentää ja muuttaa osana kuntauudistusta.1277 Tästä huolimatta vuoden 
2013 kehysriihessä päätettiin kunnille antaa laajempi vastuu työllisyyden 
hoidosta. Hallitus esitti työmarkkinatuen rahoituksen ja aktivointivastuun 
siirtämistä kunnille niiden pitkäaikaistyöttömien osalta, joiden työttömyys 
on kestänyt 300 päivää.1278 Tavoitteet ja todellisuus näyttävätkin kulkevan 
vastakkaisiin suuntiin.

Kuntien – tai eurooppalaisittain paikallisviranomaisten – oikeudesta 
taloudellisiin voimavaroihin on säädetty paikallisen itsehallinnon perus-
kirjassa. Peruskirjan säännöksen (9.1 art.) mukaisesti kunnilla tulee olla 
riittävät omat taloudelliset voimavarat, ja niiden käytöstä niiden tulee voida 
vapaasti määrätä omien toimivaltuuksiensa rajoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
valtuuston tulee voida päättää kunnan omien taloudellisten voimavarojen 
kohdentamisesta harkintansa mukaan. Artiklan 3 kohdan mukaan ainakin 
osan paikallisviranomaisten taloudellisista voimavaroista tulee muodostua 
paikallisista veroista ja maksuista, joiden suuruudesta niillä on oikeus päät-
tää lain asettamissa rajoissa. Tämä toteutuu Suomessa siten, että kunnat 
määrittelevät kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttinsa, jonka lisäksi kunnat 
voivat päättää, että kunnassa kerätään koiraveroa. Peruskirjan hengen mu-
kaisesti kuntien omia taloudellisia voimavaroja ovat nimenomaan kuntien 
verotulot, jotka on jo vanhastaan Suomessakin katsottu kuntien omiksi 
tulonlähteiksi. Verotulot on myös peruskirjan hengen mukaan tarkoitettu 
nimenomaan kuntien omien, eli yleisen toimialan tehtävien hoitamiseen, 
jonka periaatteen myös eduskunta on hyväksynyt1279.

Artiklan 5 kohdassa säädetään taloudellisesti heikompien paikallisvi-
ranomaisten suojelusta seuraavasti: taloudellisesti heikompien paikallisvi-
ranomaisten suojelu edellyttää sellaisten taloudellisten tasoitusmenetelmien 
tai vastaavien toimien käyttöönottoa, joiden tarkoituksena on mahdollisten 
rahoituslähteiden ja kustannusten epätasaisen jakautumisen vaikutusten 
korjaaminen. Nämä menetelmät ja toimet eivät saa kaventaa paikallisvi-

1276 HE 160/2012 vp s. 26.
1277 VM 2011c: 1.
1278 Kuntien rooli ja vastuu pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa korostuu. Osa 

yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen ra-
hoitusvastuusta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lukien. Siirto vähentää valtion 
menoja 150 milj. euroa. VM 2013c: 11 – 12, 36: Ks. myös Kuntaliitto 2013a.

1279 HE 235/1990 vp s. 5.



 244

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 244

ranomaisten harkintavaltaa, jota ne käyttävät toimivaltansa rajoissa. Tämä 
viittaa Suomessa käytössä olevaan verotulojen tasaus – järjestelmään. 

Edelleen 7. kohdan mukaan mikäli mahdollista, paikallisviranomai-
sille myönnettäviä taloudellisia tukia ei tule sitoa määrättyjen hankkeiden 
rahoittamiseen. Taloudellisen tuen myöntäminen ei saa poistaa paikallisvi-
ranomaisten periaatteellista harkintavapautta tehdä toimintaansa koskevia 
päätöksiä toimivaltansa rajoissa. Kunnan talous – työryhmä totesi vuonna 
2012 ilmestyneessä raportissaan, että viime vuosina on laajentunut käy-
täntö, jonka mukaan kuntien peruspalvelujen valtionosuutta on siirretty 
hankerahoitukseen. Työryhmän mukaan valtionosuus on kuitenkin tarkoi-
tettu pelkästään peruspalvelujen rahoitukseen. Hankkeiden hyöty rajoittuu 
yleensä vain osaan kuntia, vaikka kaikki kunnat osallistuvat rahoitukseen. 
Työryhmän mukaan tämä ei ole kuntien kesken tasapuolista. Kaikkien 
kuntien mahdollisuutta hyötyä hankkeesta ei pystytä välttämättä etukäteen 
varmistamaan.1280 Suomessa yleistynyt käytäntö onkin peruskirjan hengen 
vastainen eikä kohtele kuntia tasapuolisesti.

Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata kunnille riittävä 
rahoitus niille säädettyjen lakisääteisten tehtävien järjestämistä varten. 
Valtionosuusjärjestelmä mahdollistaa palvelujen – erityisesti hyvinvointi-
palvelujen – järjestämisen suurin piirtein samanlaisina kautta maan, kun-
nallisen itsehallinnon mahdollistaessa paikallisien olosuhteiden huomioon 
ottamisen. Yhdenvertaisuuden toteutumisen mahdollistaminen on eräs 
tärkeimmistä, ellei tärkein valtionosuusjärjestelmän tehtävistä. Perustuslain 
22 §:ssä säädetään perussoikeuksien turvaamisvelvoitteesta. Perusoikeuksien 
toteuttamisvastuu on säädetty laeilla kuntien järjestämisvastuulle ja siitä 
aiheutuu julkiselle vallalle kustannuksia. Kustannustenjaosta säädetään 
valtionosuuslainsäädännössä niin, että kustannukset jakaantuvat molem-
pien osapuolten – valtion ja kuntien – kesken. Valtionosuusjärjestelmän 
tarkoituksena on siten osaltaan toteuttaa julkisen vallan vastuuta perusoi-
keuksien toteutumista. Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu sille 
perustuslaissa säädetyn julkisen vallan turvaamisvelvoitteen toteuttamiseen.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteina on valtion kannalta turvata hy-
vinvointivaltion keskeisten peruspalvelujen tuottaminen. Koska kuntien 
käytettävissä olevat resurssit ja tuotantokustannukset vaihtelevat, on valtion 
rahoituksella tasattava palvelujen järjestämismahdollisuuksia. Toiseksi valti-
onosuusjärjestelmällä pyritään turvaamaan tasa-arvo eri alueiden ja kuntien 
kesken palvelujen ja verotuksen suhteen. Tämä voidaan ilmaista myös siten, 
että tavoitteena on toteuttaa kansalaisten perusoikeuksia oikeudenmukaisella 
ja tasapuolisella tavalla. Lisäksi järjestelmän tulisi tukea resurssien käytön 
tehokkuutta ja mahdollistaa resurssien säätely valtion budjetissa sekä suhdan-

1280 VM 42/2010: 44.
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nepolitiikka.1281 Valtionvarainministeriön laatimassa peruspalveluohjelmassa 
todetaan yksiselitteisesti nykyinen tilanne: Lähtökohdastaan huolimatta 
kuntien peruspalvelut rahoitetaan pääosin kuntien omilla verotuloilla1282. 

Valtionosuusjärjestelmältä edellytetään samanaikaisesti yksinkertaisuut-
ta, läpinäkyvyyttä, ennakoitavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Myös kuntien 
ohjausjärjestelmän tulisi olla selkeä. Järjestelmä ei voi täyttää samanaikaisesti 
kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia. Sen perustehtävänä on rahoittaa niitä 
palveluita, joita toiminnallinen lainsäädäntö yhdistettynä palvelutarpeisiin 
edellyttää kuntien järjestävän. Valtionosuusjärjestelmän sisälle ei tulisi ra-
kentaa sellaisia tavoitteita ja mekanismeja, jotka palvelevat muita tarpeita 
kuin palveluiden rahoitustarpeita. Valtionosuusjärjestelmään ei siten tule 
sisällyttää sellaisia tavoitteita, joita ei jostakin syystä haluta tai uskalleta 
toiminnallisella lainsäädännöllä toteuttaa.1283 Myös hallintovaliokunta on 
todennut kantanaan, että valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on kun-
tien järjestämien peruspalvelujen turvaaminen, minkä vuoksi järjestelmää 
ei voida rajoituksetta käyttää muiden yhteiskunnallisten päämäärien edis-
tämiseen1284. Voidaan kysyä, mitä hallitusohjelman kirjaus valtionosuus-
järjestelmää koskien tarkoittaa, kun siinä todetaan, että järjestelmän kan-
nustavuutta parannetaan1285? Kun edellä on hallintovaliokunnan kantana 
todettu, että valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on kuntien järjestä-
mien peruspalvelujen turvaaminen, on mielenkiintoinen kysymys mihin 
suuntaan – tai mitä tarkoitusperiä kohti – järjestelmän kannustavuutta 
on tarkoitus parantaa. Tuori on todennut, että perustuslaki ei salli valtion-
osuusjärjestelmän käyttämistä peukaloruuvina, jota vääntämällä nykyisiä, 
itsehallinnon suojaamia kuntia pyrittäisiin taivuttamaan ”vapaaehtoisiin” 
kuntaliitoksiin1286. Valtionosuusjärjestelmän tulee olla mahdollisimman 
pitkälle kuntaliitosneutraali.1287 

Nykyinen valtionosuuksien laskentamalli kannustaa kuntia taloudelli-
suuteen, sillä järjestelmä on laskennallinen ja kunta hyötyy keskimääräistä 
pienemmistä kustannuksista. Kunta on itse vastuussa tehottomista ratkai-
suistaan, mutta kunnalla on myös mahdollisuus järjestää asukkailleen kes-
kimääräistä parempi palvelutaso, silloin kuitenkin ilman valtion tukea.1288 
Valtion kannalta resurssien käytön tehokkuus merkitsee niiden allokointia 
muuttuvien tarpeiden mukaan, toiminnan tehokasta organisointia ja hal-
lintokustannusten minimointia. Tämän edellytyksenä on, että järjestelmä 

1281 Helin 2012a: 348.
1282 Peruspalveluohjelma 2007 – 2011 s. 1. 
1283 VM 42/2010: 43.
1284 HaVM 13/2012 vp – VNT 2/2012 vp s. 6.
1285 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2011: 76.
1286 Tuori 2012: 118.
1287 VM 42/2010: 43.
1288 KM 1996:16 s. 81.
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on joustava ja ei-menosidonnainen ja että se mahdollistaa keinojen valinnan 
kuntatasolla.1289 Tämä luo paineita kuntatasolle ja saattaa johtaa osittain 
siihen, että kunnasta tulee valtion tehokkuuden toteuttamisen väline.1290

1289 Helin 1991: 59.
1290 Turkkila 2002: 36.
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VI  
VALTION JA KUNTIEN 

NEUVOTTELU- 
MENETTELY

1 NEUVOTTELUMENETTELYN 
KEHITYS

Rahoitusperiaatteen toteutumisen kannata olennainen on valtion ja kuntien 
välinen neuvottelumenettely, jossa kustannustenjaon periaatteet muodoste-
taan. Myllymäen mukaan perinteinen valtionosuuslainsäädäntö on koettu 
kuntien taholta liian tiukasti lakisidonnaiseksi ja kuntien itsehallintoa ka-
ventavaksi järjestelmäksi. Tietynlaisena vastavoimana lakisidonnaisuudelle 
ovat olleet kuntien ja valtion väliset neuvontamenettelyt, ja alkujaan kuntien 
keskusjärjestöjen ja valtioneuvoston solmimat järjestelyasiakirjat. Nämä ovat 
keskeisin esimerkki uudesta hallinnon ylätason ohjausjärjestelmästä, jolta 
puuttuu juridinen sitovuus ja myös osapuolten velvoittavuus.1291

Valtion ja kuntien välisten suhteiden kehittymistä on käsitelty eri muo-
doissa 60-luvulta alkaen1292. 1970-luvun alkuun mennessä kunnallistalouden 
osuus julkisesta taloudesta oli noussut suureksi. Kunnallistalouden osuus 
julkisista kulutusmenoista oli liki 60 % ja osuus julkisen sektorin työvoi-
masta yli 50 %. Kuntien taloussuunnittelukomitea jätti mietintönsä vuonna 
1970, ja totesi, että niin kunnat kuin valtiokin voivat omilla ratkaisuillaan 
vaikuttaa suuresti toistensa menokehitykseen. Komitea piti välttämättömä-
nä tiivistää julkisen sektorin sisäistä yhteistyötä. Komitea ehdotti erityisen 
kunnallistalouden neuvottelukunnan perustamista, jonka tehtävänä olisi 
valtion ja kuntien taloudenhoidon koordinointi. Komitean ehdotukseen 
perustuen valtioneuvosto asetti 9.12.1971 kunnallistalouden neuvotte-
lukunnan. Sen asema vakiinnutettiin vuonna 1973 annetulla asetuksella. 

1291 Myllymäki 1994: 182 – 183.
1292 Mäki-Lohiluoma 2000:13.
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Neuvottelukunnan asemaa ja tehtäviä tarkistettiin asetuksilla vuonna 1977, 
1989 ja 1993.1293 Neuvottelutoimikunnan tulokset kiteytyivät ns. järjestely-
asiakirjasopimuksiin, joista ensimmäinen allekirjoitettiin vuonna 19751294 
ja viimeinen sopimus tuli voimaan 19911295. Kaiken kaikkiaan laadittiin 
kuusi erillistä järjestelyasiakirjaa1296. 

1.1 Järjestelyasiakirjamenettely

1990-luvun alkuun asti neuvottelumenettelyjärjestelmää leimasi niin sanottu 
järjestelyasiakirjamenettely, josta viimeinen allekirjoitettiin kesällä 19911297. 
Alkukesällä 1975 allekirjoitettiin valtioneuvoston ja eräiden kunnallisjär-
jestöjen välillä parlamentarismin teorian, eduskunnan valtaoikeuksien ja 
kunnallisen itsehallinnon kannalta kiinnostava asiakirja. Valtioneuvosto 
toiselta puolen sekä Suomen Kaupunkiliitto, Suomen kunnallisliitto ja 
Finlands svenska kommunförbundet toiselta puolen ilmaisivat ”olevansa 
valmiit valtioneuvoston istunnossa 11.3.1975 vaihtotaseen tasapainotta-
miseksi hyväksytyn, hallituksen talouspolitiikan yleislinjoja koskevan pää-
töksen toteuttamiseksi vuosien 1975 ja 1976 aikana” tiettyyn ”järjestelyyn”. 
Tässä järjestelyasiakirjassa osapuolet sitoutuivat määrättyihin velvoitteisiin 
asiakirjassa lueteltujen talouspoliittisten päämäärien toteuttamiseksi.1298 
Järjestelyasiakirjat valmisteltiin keskeiseltä osin silloisessa kunnallistalouden 
neuvottelukunnassa. Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 
asemasta ja tehtävistä säädettiin ensimmäisen kerran asetuksella vuonna 
1977. Tämä asetus oli ainut oikeusnormi, johon koko järjestelyasiakirja-
käytäntö perustui.1299 

1293 Laitinen 2000: 48.
1294 Ensimmäinen järjestelyasiakirja solmittiin vuonna 1975 talouspoliittisten toimenpiteiden 

vuoksi – vaihtotaseen tasapainottamiseksi. Tässä asiakirjassa valtioneuvosto ja kuntien 
keskusjärjestöt sitoutuivat tiettyihin konkreettisiin velvoitteisiin yleistä talouspolitiikkaa 
palvelevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Jo tuolloin keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin 
molemmin puolin kulutusmenojen kasvun hillintä sekä pidättyväisyys henkilöstölisä-
yksistä. Sanalla sanoen järjestelyasiakirjassa sovittiin eduskunnan budjettivallan alaan 
kuuluvista asioista samoin kuin jokaisen itsenäisen kunnan päätösvaltaan kuuluvista 
tehtävistä. Myllymäki 1994: 184 – 185, Myllymäki 2000b: 81 – 82.

1295 Mäki-Lohiluoma 2000:13.
1296 Laitinen 2000: 51. Kuntien keskusjärjestöt Kaupunkiliitto etunenässä katsoivat vuonna 

1983 syksyllä vuosiksi 1982 – 1985 tehdyn asiakirjan rauenneen, kun valtio oli kun-
tapuolen näkemyksen mukaan budjetissaan karkeasti rikkonut järjestelyasiakirjassa 
asetetut tavoitteet. Laitinen 2000: 51.

1297 Mäki-Lohiluoma 2000:15.
1298 Saraviita 1976: 152. 
1299 Myllymäki 2000b: 81  – 82. Asetuksen 3 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla neuvottelu-

kunnan tehtävänä oli nimenomaan valmistella julkisen talouden hoitoa ja kehittämistä 
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Järjestelyasiakirjat olivat keskeisin esimerkki uudenlaisesta hallinnon ylä-
tason ohjausjärjestelmästä, jolta puuttui juridinen sitovuus ja myös osapuol-
ten velvoittavuus. Järjestelyasiakirjojen avulla pyrittiin kytkemään julkisyh-
teisöjen talouden ohjaus kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Oikeudellisen 
sopimusvastuun puuttuminen aiheutti ennen muuta valtiosääntöoikeudel-
lisia ongelmia. Valtioneuvosto ei voi sopimusteitse – ilman lainsäädännön 
antamaa valtuutusta – sitoa eduskunnan budjettivaltaa. Kuntien keskusjärjes-
töt olivat yhdistysmuotoisia, vapaaehtoisia, välillisen hallinnon edunvalvon-
tajärjestöjä, joille lainsäätäjä on tietyn julkisoikeudellisen statuksen sinänsä 
tunnustanut. Näillä järjestöillä ei kuitenkaan ollut minkäänlaista toimivaltaa 
tehdä peruskuntia sitovia ja velvoittavia julkisoikeudellisia sopimuksia.1300 

Esimerkiksi vuoden 1975 järjestelyasiakirjassa kuntien aiemmin maini-
tut keskusjärjestöt sitoutuivat suosittelemaan kunnille ja kuntainliitoille 
sekä muutenkin myötävaikuttamaan siihen, että kuntien ja kuntain-
liittojen kulutusmenojen kasvu rajoitetaan enintään 4 prosentiksi; että 
kuntien henkilöstön lisäys pyritään rajoittamaan enintään 2 prosentiksi 
vuodessa; ja että vuoden 1976 ennakkoveroäyrin hinnan korotuksista 
pyritään pidättäytymään ja noudattamaan vuoden 1975 ennakkovero-
äyrin hintoja.1301

Järjestelyasiakirjoissa kuntien järjestöt sitoutuivat suosittelemaan kunnille 
ja kuntainliitoille toimenpiteitä sekä muutoinkin myötävaikuttamaan nii-
hin erinäisillä päätäntävallan aloilla, joissa ratkaisut kunnallislainsäädän-
nön mukaan tehdään kunnanvaltuuston tai -hallituksen päätöksillä1302. 
Kuntien keskusjärjestöillä ei ollut toimivaltaa sopia peruskuntien puolesta 
niiden budjettivallasta. Tuollainen toimivallan siirto kunnan ulkopuolisille 
oikeussubjekteille olisi ollut vastoin hallitusmuodon 51.2 §:n itsehallinto-
periaatetta.1303 Kuntainliitoista tai kuntien yhteistyöjärjestöistä ei hallitus-
muodossa säädetty1304. Koska järjestelyasiakirja ei oikeudellisesti sitonut 
kuntien keskusjärjestöjä, ei tuo asiakirja voinut olla – tiukan juridisesti 
tulkiten – itsehallintoperiaatteen vastainen sopimus. Tämän vuoksi järjes-
töt allekirjoittajina sitoutuivat ”suosittamaan” kunnille, että ne täyttäisivät 
järjestelyasiakirjojen velvoitteet.1305 On katsottava, että järjestelyasiakirja 

koskevia valtion- ja kunnallistalouden yhteisiä järjestelyjä. (A 585/1977)
1300 Myllymäki 1994: 183 – 184, Myllymäki 2000b: 81.
1301 Saraviita 1976: 153 – 154.
1302 Saraviita 1976: 154.
1303 Myllymäki 2000b: 84. 
1304 Saraviita 1976: 165.
1305 Myllymäki 2000b: 84. Kuvatussa järjestelyasiakirjamenettelyssä ankaran juridisesti 

tarkastellen oli ristiriita muodollisen valtiosäännön normien ja todellisen yhteiskuntake-
hityksen välillä. Todellisuus ikään kuin upotettiin muodon sisään. Jos ja kun muodolliset 
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on myös kuntien yhteistyöjärjestöjen osalta ohjelmajulistuksen luonteinen. 
Valtioneuvosto tuskin olisi voinut turvautua juridiseen sanktiojärjestelmään 
velvoittaakseen rikkomistapauksessa kuntain järjestön noudattamaan jär-
jestelyasiakirjaa. Voidaan kuitenkin kysyä, onko tarkoituksenmukaista ja 
hyvää kunnallishallintoa se, että järjestöt yrittivät sitoa kunnanvaltuustojen 
ja -hallitusten päätäntä- ja suunnitteluvaltaa tiettyyn veroäyri-, investointi- ja 
varainkäyttöpolitiikkaan?1306

Vuonna 1982 järjestelyasiakirjamenettelyä kehitettiin siten, että yleista-
voitteet ilmaisevan varsinaisen järjestelyasiakirjan lisäksi laadittiin vuosittain 
konkreettinen allekirjoituspöytäkirja. Järjestelyasiakirjat pyrittiin laatimaan 
neljäksi vuodeksi eteenpäin. Viimeisimmät järjestelyasiakirjat olivat voimassa 
vuoden 1993 loppuun. Järjestelyasiakirja saatettiin sen sitovuuden paran-
tamiseksi valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltä-
väksi. Ministerivaliokunta hyväksyi järjestelyasiakirjan omalta osaltaan.1307

Järjestelyasiakirjoilla valtioneuvosto sitoi vallankäyttöään sanonnan 
poliittisessa merkityksessä. Järjestelyasiakirjan luokittelemiseksi poliittiseksi 
haittaa se, että päätöksen asiassa teki virkamieshallitus. Virkamieshallitukset 
ovat olleet pidättyväisiä ohjelmajulistusten laadinnassa. Järjestelyasiakirjaa 
on myös saatettu pitää oikeudellisesti sitovana. Valtioneuvosto ei voi kuiten-
kaan sopimusteitse sitoa kompetenssiaan. On muistettava, että virkamies-
hallituksen päättäessä ensimmäisestä järjestelyasiakirjasta, eduskunta oli jo 
lopettanut toimintansa. Kärjistäen voidaankin todeta, että virkamieshalli-
tuksen päätös järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta oli parlamentaarisen 
vastuun katteen ulkopuolella. Parlamentarismin kannalta arveluttavaa oli 
myös se, että järjestelyasiakirjan voidaan sanoa sitovan myös allekirjoittajaa 
seuranneen enemmistöhallituksen toimintaa. Parlamentarismin kannalta ei 
voi olla hyväksyttävää, että hallitus on edes poliittisesti sidottu järjestelyasia-
kirjaan, jonka tarkoituksenmukaisuutta kansantalouden kokonaisuuden tai 
työllisyyden kannalta hallitus ei ole itse voinut harkita.1308 

Järjestelyasiakirjojen keskeinen ongelma liittyikin niiden oikeudelliseen 
asemaan. Järjestelyasiakirjoilla on aina pyritty keskeisesti vaikuttamaan enna-
kolta sekä eduskunnalle kuuluvaan budjettivaltaan että peruskunnille niiden 
talousautonomiaan kuuluvaan itsenäiseen oikeuteen päättää talousarvionsa 
sisällöstä.1309 Vaikka valtioneuvoston puolesta tehty järjestelyasiakirjasopimus 
ei voinut olla valtiosääntöoikeudellisesti sitova, sillä oli huomattavia yhteis-
kuntapoliittisia seuraamuksia. Asiakirja tosiasiallisesti kavensi eduskunnan 

päätöksentekofoorumit toimivat järjestelyasiakirjojen edellyttämällä tavalla, muoto 
selitettiin hyväksyttäväksi, toivottavaksi ja kokonaistaloudellisen edun mukaiseksi. 
Myllymäki 2000b: 84.

1306 Saraviita 1976: 156 – 166.
1307 Myllymäki 1994: 186, Myllymäki 2000b: 83.
1308 Saraviita 1976: 157 – 161.
1309 Myllymäki 2000b: 83.
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budjettivallan uskottavuutta entisestään. Sopimuksen yhteiskunnallinen 
ominaispaino ja valtioneuvoston ja kuntien keskusjärjestöjen välinen luot-
tamuksellinen neuvotteluyhteys olivat toimivaa valtiosääntötodellisuutta. 1310 

Järjestelyasiakirjamenettelyn keskeisin tavoite oli koordinoida asiat niin, 
ettei kokonaisveroaste nouse kestämättömälle tasolle. Keinoksi katsottiin 
se, että makrotasolla katsotaan kokonaisuus suurin piirtein. Pelkistäen 
voidaan sanoa, että valtio lupasi kunnille, että se ei säädä liikaa tehtäviä 
ja kunnat lupasivat, etteivät ne korota kunnallisverotusta liikaa. Tuohon 
aikaan yksittäisten lakien osalta kuntatalousvaikutuksia ei arvioitu.1311 

Järjestelyasiakirjat valmisteltiin kunnallistalouden neuvottelukun-
nassa, jonka yhteydessä toimi erityinen järjestelyasiakirjajaosto1312. 
Järjestelyasiakirjamenettely edelsi nykyisin käytössä olevaa neuvottelujär-
jestelmää. Järjestelyasiakirja oli eräänlainen poliittis-hallinnollinen suositus, 
eikä siihen siten liittynyt sitovia ohjeita. Sitoutumista pyrittiin lisäämään 
viemällä asiakirja talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja joissain tapa-
uksissa hallituksen käsiteltäväksi. Järjestelyasiakirjamenettelystä kuitenkin 
luovuttiin. Taloudellinen lama oli keskeinen syy, jonka vuoksi osapuolet 
eivät pystyneet sopimaan juuri mistään ja säästötoimenpiteet veivät lopulta 
pohjan järjestelmän uskottavuudelta.1313

Neuvottelumenettely on kehittynyt järjestelyasiakirjojen pohjalta. 
Sisältö ei kuitenkaan ole juurikaan muuttunut järjestelmän legalisoinnista 
huolimatta.1314 Vastakkainasettelu valtion ja kuntien kesken ei ole ollut 
omiaan lisäämään luottamusta julkiseen toimintaan. Käytännössä minis-
teriöiden ristiriidat ja keskinäinen kilpailu ovat lisääntyneet 1990-luvulla. 
Keskinäisessä neuvottelupelissä hyvinvointipalvelujen lisääntymisen finans-
sipolitiikasta on siirrytty supistavaan politiikkaan. Järjestelyasiakirjakauden 
tavat muuttuivat valtion yksipuoliseksi leikkauspolitiikaksi.1315

1310 Myllymäki 1994: 196 – 187, Myllymäki 2000b: 83.
1311 Kietäväinen 25.1.2013.
1312 Mäki-Lohiluoma 2000:15.
1313 Mäki-Lohiluoma 2000:15.
1314 Myllymäki 2000b: 86.
1315 Nummela 2003: 39.
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1.2 Kunnallistalouden ja -hallinnon 
neuvottelukunta

Kunnallisessa itsehallinnossa korostuu kunnan suhde valtioon ja kunnan 
asukkaisiin. Valtio vaikuttaa syvällisesti kunnalliseen itsehallintoon lain-
tasoisin säädöksin ja käyttämällä budjettivaltaa. Valtion ja kuntien välinen 
neuvottelutoiminta pyrkii etukäteen yhteen sovittamaan valtion ja kuntien 
taloutta sekä hallinnollisia toimia. Vuoden 1995 kuntalaissa neuvottelu-
menettely nostettiin lain tasolle (KuntaL 8.3 §). Kuntalain säännöksessä 
korostuvat seuraavat asiat: 1) kuntia koskeva lainsäädäntö, 2) linjaratkaisut 
kunnallishallinnosta ja -taloudesta sekä 3) valtion- ja kunnallistalouden 
yhteensovittamisongelmat. Kuntalain 8.3 §:n säännös muotoiltiin neu-
vottelumenettelyn tarpeellisuuden ja arvostuksen korostamiseksi valtion ja 
kuntien välisessä yhteistyössä.1316

Jo ennen kuntalain säätämistä neuvottelumenettelyjärjestelmän oikeu-
dellisia edellytyksiä vahvistettiin uudistamalla asetus kunnallistalouden ja 
-hallinnon neuvottelukunnasta (1314/1993). Kuntalain 8.3 § säännös toi 
myös kuntia koskevan lainsäädännön valmistelun neuvottelumenettelyn 
piiriin. Erityinen merkitys neuvottelukunnalla on ollut valtion ja kuntien 
välisessä kustannustenjaossa.1317 

Kuntien keskusjärjestöt yhdistyivät Suomen Kuntaliitoksi vuonna 1993. 
Tämä selkiytti kuntasektorin edustusta neuvottelumenettelyssä ja sen on 
arvioitu myös vahvistaneen sen asemaa neuvotteluosapuolena. Aikaisemmin 
keskusjärjestöt esittivät keskenään ristiriitaisia näkemyksiä, mikä lisäsi omalta 
osaltaan valtio-osapuolen painoarvoa neuvottelutilanteissa.1318 1319

Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan asema osana valtion 
ja kuntien välistä neuvottelujärjestelmää korostui kuntalain säätämisen yhtey-
dessä. Kuntalain 8 §:n säännös korostaa neuvottelumenettelyn tarpeellisuutta 
ja tärkeyttä julkisen hallinnon sisäisessä yhteistyössä. Kuntalain mukaan 
kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti laajakantoisia kunnallishal-
linnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnallistalouden yhteensovitta-

1316 Myllymäki 2000b: 84, HE 192/1994 vp s. 20.
1317 Myllymäki 2000b: 85. Myllymäen mukaan voidaan jopa väittää, että kuntia koskevan 

valtionapujärjestelmän merkittävä kehittämistyö on tapahtunut sivuelinorganisaatiossa. 
Sillä on myös ollut keskeinen merkitys valtion ja kunnallistalouden yhteensovittamis-
ongelmien ratkaisuyrityksissä. Myllymäki 2000b: 85.

1318 Mäki-Lohiluoma 2000: 15.
1319 Mäki-Lohiluoma 2000: 15. Tilanne on hyvin samansuuntainen Suomen Kuntaliiton 

suhteen, sillä sekään ei voi tehdä jäsenkuntia velvoittavia sopimuksia. Neuvottelujär-
jestelmän avulla on siten ollut toistaiseksi ollut mahdollista käytännössä sopia vain 
suosituksista, joiden poliittis-hallinnollinen sitovuus on täysin riippuvainen siitä, miten 
osapuolet ottavat ne huomioon omassa toiminnassaan. Mäki-Lohiluoma 2000:15. 
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mista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä, josta säädetään 
asetuksella. Hallituksen esityksen perusteluissa kuntalaiksi todetaan, että 
asetukseen kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta tulisi ottaa 
neuvottelutoimintaa koskevat tarpeelliset säädökset.1320

Kuntien ja valtion neuvottelusuhteissa pääpaino on viime vuosina ollut 
taloudessa. Valtion näkökulmasta kysymys on ollut julkisen talouden hallin-
nasta. Kunnille se on merkinnyt valtionosuuksien leikkauksia, valtion vetäy-
tymistä kuntien vastuulla olevien hyvinvointipalvelujen rahoitusvastuusta.1321 
Kuntien ja valtion suhteen uudelleenmäärittely ei ole rajoittunut pelkästään 
talouteen. 1990-luvun aikana on syntynyt uusi kunnan ja valtion välisten 
suhteiden oikeudellinen sääntelymalli. Sääntelymalli on syntynyt 1990-lu-
vulla vapaakuntakokeilun, normien purun, valtionosuusuudistuksen, kun-
talain ja perusoikeusuudistuksen yhteistuloksena.1322 Erityislainsäädännössä 
on pitkälti noudatettu näissä uudistuksissa hyväksyttyjä periaatteita1323. 

Kuntien kannalta on tärkeää, että kuntatalouden suhdannesääntelyä 
ja valtakunnallista julkistaloutta koskevan politiikan yhteensovittaminen ei 
ole poukkoilevaa ja ennakoimatonta. Muutoin kuntatasolla taloussuunnit-
telu ja pitkäjänteinen kehittäminen vaikeutuu ratkaisevalla tavalla. Valtion 
kannanotot kuntataloudesta, lainsäädännön valmisteluistituutio, johon 
kuuluu kuntaosapuolen osallisuus, lakiuudistusten kuntatalousvaikutusten 
ennakointi sekä jatkuva neuvottelumenettely aina budjettivuosikohtaisine 
sopimuksineen muodostaa kehyksen, jota Pohjoismaissa on sovellettu jo 
pitkään.1324 On muistettava, että kuntasektori muodostuu yksittäisistä, 
kovinkin erilaisista kunnista. Jäsenillä on kullakin olemassaolon oikeutuk-

1320 Laitinen 2000: 48.
1321 Prättälä 2000: 55, Harjula & Prättälä 2007: 5 – 6, Harjula & Prättälä 2012: 6.
1322 Prättälä 2000: 55, Harjula & Prättälä 2007: 5 – 6, Harjula & Prättälä 2012: 6.
1323 Prättälä 2000: 55.
1324 Oulasvirta 2000: 30. Kunnat itse suhtautuvat periaatteessa myönteisesti kokonais-

valtaiseen julkistalouden suunnitteluun ja yhteensovittamiseen. 1990-luvun alussa 
tehdyn tutkimuksen mukaan yli 60 % tutkimukseen osallistuneista kunnanjohtajista 
ja kunnanhallituksen puheenjohtajista oli sitä mieltä, että valtion ja kuntien talous on 
nähtävä yhtenä kokonaisuutena ja että pitkällä tähtäimellä on kuntien edun mukaista 
noudattaa valtion talouspoliittisia ohjeita. Toisaalta tästä periaatteellisesta yhteistyöasen-
teesta huolimatta kuntien edustajat olivat kriittisiä valtion käytännössä harjoittamaan 
politiikkaan. varsinkin kyselyhetkellä (1991) valtion suhdannepolitiikka näytti vastaajista 
epäonnistuneelta. vain 16 – 17 % kunnanjohtajista ja puheenjohtajista oli sitä mieltä, että 
valtion suhdannepolitiikka oli tasannut suhdanneheilahteluita kunnassa. Ylivoimainen 
enemmistö vastanneista kunnanjohtajista ja puheenjohtajista oli sitä mieltä, että valtio 
pyrkii säästämään kuntien kustannuksella ja yli 50 % oli sitä mieltä, että valtio kiristää 
kuntien taloutta, jotta pienet kunnat saataisiin hyväksymään kuntaliitokset. Samaises-
sa tutkimuksessa 57 % kunnanjohtajista ja 65 % hallitusten puheenjohtajista oli sitä 
mieltä, että kunnan on hyvin vaikea ennakoida tulevaa laskusuhdannetta kunnassaan. 
Oulasvirta 2000: 30 – 31.
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sena ja itsehallintonsa takeet. Sektorin rahoituksen tasapaino ei ole riittävä 
neuvottelutavoite kuntien edunvalvonnassa.1325

Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta säädetään nyky-
ään kuntalain 8 b §:ssä (21.12.2007/ 1375). Säännöksen mukaan valtion 
ja kuntien neuvottelumenettelyyn kuuluu peruspalveluohjelmamenettelyn 
lisäksi asioiden käsittely valtiovarainministeriön yhteydessä toimivassa kun-
nallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnassa (1 mom.). 2 momentin 
mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä 8 §:n 3 momentissa tar-
koitettuja asioita, valmistella peruspalveluohjelmaan liittyvä kuntatalouden 
kehitysarvio sekä seurata, että peruspalveluohjelma otetaan huomioon kuntia 
koskevan lainsäädännön ja päätöksien valmistelussa. Kunnallistalouden ja 
-hallinnon neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä sekä kokoonpanosta ja 
jaostoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen (1314/1993) 1 
§:n mukaan sisäasiainministeriön yhteydessä on periaatteellisesti tärkeiden ja 
laajakantoisten kunnallislainsäädännön sekä kunnallistalouden ja -hallinnon 
asioiden käsittelyä varten valtionhallinnon sekä Suomen Kuntaliiton yhteis-
työ- ja neuvotteluelimenä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. 

Asetuksen 2 §:ssä säädetään neuvottelukunnan jäsenistä. 2 §:n mu-
kaan neuvottelukunnassa on vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä, joista 
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto määrää puolet 
jäsenistä ja heidän varajäsenensä siten, että ainakin sisäasiainministeriö, val-
tiovarainministeriö, opetusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat 
neuvottelukunnassa edustettuina. Puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä 
nimeää Suomen Kuntaliitto. Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelu-
kunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten ja varajäsenten 
toimikausi on kolme vuotta. Näiden lisäksi sisäasiainministeriö voi 5 §:n 
mukaan antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoi-
hin jäseneksi (jaostojäsen) neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. 
Näillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä. 
Neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat valmistelee sisäasiainministeriö (7 §).

Kuntaliitto asetti tavoitteeksi valtio-kunta-suhteen rakentamisen perus-
palveluohjelmamenettelyä kehittäen, jossa edellä kerrotun KUTHANEK:in 
rooli oli keskeinen. Ajatus torjuttiin ensin valtion hallinnossa, mutta pikku 
hiljaa myös valtiovarainministeriössä tiedostettiin tarve kehittää kuntatalou-
den tehtävien ja tulojen tasapainotukseen uudenlaista välinettä. Lopullinen 
läpimurto saavutettiin, kun kaikki merkittävät puolueet hyväksyivät ajatuk-
sen peruspalveluohjelma ja -budjettimenettelystä vuoden 2003 eduskunta-
vaalien alla ja maininta siitä saatiin uuden hallituksen ohjelmaan. Menettely 

1325 Nummela 2003: 39.
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saatiin kirjatuksi kuntalakiin vuoden 2008 alusta voimaan astuneella muu-
toksella. Tätä ennen menettelyä oli jo sovellettu useamman vuoden ajan.1326

1.3 Peruspalveluohjelmamenettely

Nykyisellään kuntalaissa säädetään sekä peruspalveluohjelmamenettelystä (8 a §) 
että kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta (8 b §). Vuonna 2004 
sisäasiainministeriössä laadittiin ensimmäinen kunnan peruspalveluja ja 
niiden rahoitusta koskeva peruspalveluohjelma. Ohjelma laadittiin vuosille 
2005 – 2008. Peruspalveluohjelman tarkoituksena oli a) edistää peruspalve-
luiden saatavuutta, tehokasta tuottamista ja kehittämistä, b) selvittää keinoja 
peruspalveluiden rahoituksen kestäväksi ja tasapainoiseksi turvaamiseksi, c) 
toteuttaa rahoitusperiaatetta sekä arvioida toimenpiteitä kuntien velvoitteiden 
ja niiden rahoituksen tasapainottamiseksi, d) kehittää peruspalveluita koskevan 
lainsäädännön ja rahoitusjärjestelmien valmistelusta vastaavien ministeriöiden 
yhteistyötä sekä e) parantaa valtion ja kuntien yhteistyötä.1327

Joulukuussa 2007 peruspalveluohjelmamenettely lakisääteistettiin ja siitä 
tuli säännös kuntalakiin kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan 
rinnalle. Kuntalain 8 §:ssä säädetään yleisluontoisesti valtion ja kunnan suh-
teesta seuraavasti: kuntia koskevaa lainsäädäntöä, periaatteellisesti tärkeitä ja 
laajakantoisia kunnallishallinnon ja -talouden asioita sekä valtion- ja kunnal-
listalouden yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelume-
nettelyssä siten kuin 8 a ja 8 b §:ssä säädetään. 

Neuvottelumenettely pitää sisällään valtiontalouden kehyspäätöksen 
yhteydessä päätettävän peruspalveluohjelman neljälle seuraavalle vuodelle 
sekä vuosittaisen peruspalvelubudjetin. Kunnallistalouden ja -hallinnon 
neuvottelukunta on osa neuvottelumenettelyä ja neuvottelukunta valmis-
telee ohjelmaan ja budjettiin sisältyvät kuntatalouden kehitysarviot sekä 
huolehtii siitä, että peruspalveluohjelma otetaan huomioon kuntia koskevan 
lainsäädännön ja päätösten valmistelussa. 1328

Peruspalveluohjelmamenettelyllä tarkoitetaan kuntalain 8 a §:n (21.12.2007/ 
1375) 1 momentin mukaista peruspalveluohjelmaa sekä peruspalvelubudjet-
tia. Peruspalveluohjelmamenettely on osa valtion ja kuntien neuvottelume-
nettelyä ja valtion talousarvion valmistelua. Kuntalain 8 a §:n 2 momentin 
mukaan peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien toimintaympäristön ja 
palvelujen kysynnän muutokset, kuntatalouden kehitys ja kuntien tehtävi-
en muutokset sekä tehdään ohjelma tulojen ja menojen tasapainottamisen 

1326 VM 4/2013: 60 – 61.
1327 Peruspalveluohjelma 2005 – 2008: 8.
1328 VM 20/2012: 26.
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edellyttämistä toimenpiteistä. Kuntataloutta arvioidaan kokonaisuutena, 
osana julkista taloutta ja kuntaryhmittäin. Lisäksi peruspalveluohjelmassa 
arvioidaan kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja 
tuottavuuden lisäämistä. Lainsäädäntövaiheessa hallintovaliokunta katsoi, 
että peruspalveluohjelman laadinta osana valtiontalouden kehysmenettelyä 
on lisännyt ohjelman uskottavuutta ja sen sitovuutta. Se ei kuitenkaan tähän 
mennessä ole täysin sitouttanut tai ohjannut ministeriöitä noudattamaan 
ohjelman linjauksia. Tässä suhteessa tilanne on kuitenkin parantunut koko 
ajan vuosien varrella. Hallintovaliokunta tähdensi sitä, että säädettävä pe-
ruspalveluohjelmamenettelyä koskeva kuntalain säännös on ministeriöitä 
sitova. Sen pohjalta on arvioitava kuntien tehtäviä, rahoitusasemaa ja kunta-
talouden rahoitusedellytyksiä. Valiokunta korosti, että peruspalveluohjelma 
on ensisijainen suhteessa hallinnonalakohtaisiin kehittämissuunnitelmiin. 
Peruspalveluohjelma ja lakisääteiset kehittämisohjelmat on sovitettava yhteen 
tästä lähtökohdasta valtiotalouden kehysmenettelyssä.1329

Säännöksen 3 momentin mukaan peruspalvelubudjetissa arvioidaan 
kuntatalouden kehitys sekä valtion talousarvioesityksen vaikutukset kunta-
talouteen. Peruspalvelubudjetti laaditaan valtion talousarvioesityksen yh-
teydessä. 4 momentissa säädetään menettelystä: peruspalveluohjelman ja 
-budjetin laatii valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysminis-
teriön, opetusministeriön ja tarvittaessa muiden ministeriöiden kanssa. 
Suomen Kuntaliitto osallistuu pysyvänä asiantuntijana peruspalveluohjel-
mamenettelyyn. Myös lakiin peruspalvelujen valtionosuudesta on sisälly-
tetty säännös valtionosuutta koskevasta neuvottelusta. Lain 47 §:n mu-
kaan Valtiovarainministeriön on yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvoteltava valtion ja kuntien 
välistä kustannustenjakoa koskevista tarkistuksista Suomen Kuntaliitto 
ry:n kanssa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 
Edelleen valtiovarainministeriön on neuvoteltava osana kuntalain 8 a §:ssä 
tarkoitettua peruspalveluohjelmamenettelyä sosiaali- ja terveysministeriön, 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa siitä, 
miten valtionosuustehtävien muutoksista aiheutuvat kustannukset kehitty-
vät, miten valtionosuustehtävien muutokset vaikuttavat valtionosuuksien ja 
-avustusten määräytymisperusteisiin ja kustannuksiin sekä myönnettäviin 
valtionosuuksiin ja -avustuksiin1330. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt 
huomiota siihen, että rahoitusperiaatteen käytännön toteuttamisen kannalta 
keskeisessä asemassa ovat valtion ja kuntien välinen valtionosuutta koskeva 
neuvottelumenettely ja peruspalveluohjelmamenettely. Vaikka peruspalve-
luohjelmaa koskevassa kuntalain 8 a §:ssä ei tehtäväksi aseteta rahoitusperi-

1329 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3.
1330 Lakimuutos 29.12.2011/1510, voimaan 1.1.2012.
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aatteen toteutumisen arviointia, pykälän perusteluiden mukaan käytännössä 
arviointi on tehtävä (HE 129/2007 vp, s. 13/I). Olisi kuitenkin perusteltua, 
että rahoitusperiaatteen arviointi olisi selkeästi lakisääteistä.1331 

Peruspalvelumenettely antaa kokonaisvaltaisen ja systemaattisen kuvan 
kuntien mahdollisuuksista järjestää peruspalveluja. Ohjelmassa otetaan 
huomioon kunnallisten tehtävien ja kuntien voimavarojen riittävä suhde 
eli rahoitusperiaate. Lakisääteisen peruspalveluohjelman laadinta osana 
valtiontalouden kehysmenettelyä on lisännyt ohjelman uskottavuutta ja 
sen sitovuutta. Ohjelmaa valmistelevan ministeriryhmän työskentely on 
lisännyt eri ministeriöiden valmiuksia palveluiden ja niiden rahoituksen 
kokonaistarkasteluun. Peruspalveluohjelmamenettely on lisännyt ministe-
riöiden välistä yhteistyötä niiden valmistellessa peruspalveluvelvoitteita ja 
muutoksia palveluiden rahoitukseen.1332

Valtiovarainministeriö asetti 4.3.2011 Kunnan talous -työryhmän val-
mistelemaan taloutta koskevien kuntalain säännösten uudistamista liittyen 
kuntalain kokonaisuudistukseen. Työryhmän toimikaudeksi määrättiin 
4.3. – 30.12.2011.1333 Valtiovarainministeriö jatkoi myöhemmin työryhmän 
määräaikaa vuoden 2012 maaliskuun loppuun.1334 Kunnan taloustyöryhmä 
ei kuitenkaan selvittänyt valtiovarainministeriön1335 ehdottaman kuntatalou-
den menosäännön eikä kuntalain uudistamistarpeita selvittäneen työryhmän 
ehdottamia peruspalvelumenettelyn kehittämisehdotusten toteuttamismah-
dollisuuksia ja niistä mahdollisesti aiheutuvia kuntalain muutostarpeita. 
Myöskään hallitusohjelmassa mainittua peruspalveluohjelmamenettelyn 
pitkäjänteisyyden, sitovuuden ja ohjausvaikutuksen vahvistamista koske-
vaa selvitystyötä ei tehty. Työryhmä esitti ehdotuksessaan, että nämä asia-
kokonaisuudet selvitetään kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä.1336 
Työryhmä myös katsoi, että kuntalaissa säädetyssä kuntien tehtävien mää-
rittelyssä tulisi ottaa huomioon jatkuvasti kasvanut paine kuntien tehtävien 
ja taloudellisen vastuun kasvattamiseen. Kuntalain 2 §:n muutostarpeita 
tulisi arvioida kokonaisuutena myös valtion ja kunnan suhdetta säätelevän 
8 §:n muutostarpeiden arvioinnin yhteydessä.1337

Raportin mukaan peruspalveluohjelma on sidottu tiiviisti valtionta-
louden kehyspäätöksen valmisteluun ja ohjelma tehdään kehyskaudeksi. 
Kuntien tehtäviä koskevaa erityislainsäädäntöä valmistelevien ministeriöiden 
tulee arvioida esitystensä kunnallistaloudelliset ja -hallinnolliset vaikutuk-
set. Valtion menoihin vaikuttavat valtionosuuksien lisäykset tulee sovittaa 

1331 PeVL 34/2013 vp – HE 113/2013 vp s. 2.
1332 Laajala & Mäki-Lohiluoma 2011: 314.
1333 VM025:00/2011a
1334 VM025:00/2011b
1335 VM:n julkaisussa 42/2010
1336 VM 20/2012: 27, 41.
1337 VM 20/2012: 41.
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yhteen sektoriministeriöiden määrärahakehykseen. Valtio ei laskennallisessa 
järjestelmässä ole kehyspäätöksen tai talousarvion perusteella sidottu val-
tionosuuksien lisäämiseen sen johdosta, että kunnille säädetyn yksittäisen 
velvoitteen todelliset kustannukset kunnille on arvioitu liian alhaisiksi. 
Kehyspäätöksellä sidotaan valtionosuuksien taso, ja kunnat ovat vastuussa 
kokonaiskustannuksista, joista valtio rahoittaa noin kolmanneksen, siihen 
asti kunnes kustannustenjako tarkistetaan kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain mukaan ns. nelivuotistarkistuksessa. Kehyspäätös ja 
peruspalveluohjelma ovat valtionosuuksien osalta ministeriöiden lainvalmis-
telua sitovia ja edellyttävät palvelujen kehittämisen mitoittamista päätöksen 
ja ohjelman raamiin.1338

Edelleen raportissa todetaan, että nykyjärjestelmässä kuntien menojen 
kasvulle on vaikea asettaa mitään sitovaa rajoitetta, koska kunnat voivat it-
sehallintonsa puitteissa itsenäisesti päättää veroprosenttiensa korottamisesta 
sekä pääasiassa omilla verotuloillaan rahoittamiensa peruspalvelujen järjes-
tämisestä lainsäädännön asettamissa rajoissa.1339 Kuntatalouden vakauden ja 
ennakoitavuuden parantamiseksi peruspalveluohjelmamenettelyä voitaisiin 
raportin mukaan kehittää siten, että kuntien tulojen ja menojen kehitys 
saataisiin paremmin sovitettua tuleviin menotarpeisiin ja julkisen talouden 
kokonaisuuteen. Menettelyä voitaisiin kehittää siten, että siitä tulisi valtion 
kuntiin kohdistamia toimenpiteiden hallintaa ja ennakointia tasapainottava 
menettely. Peruspalveluohjelmassa määriteltäisiin katto valtion toimenpi-
teistä (uudet tehtävät, tehtävien laajennukset ja velvoitteiden vähennykset) 
kunnille aiheutuville menojen lisäyksille. Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
on 1.3.2011 antamassaan mietinnössä todennut, että valtiontalouden ke-
hyksiin tulisi asettaa rajoite, kuinka paljon valtio voi kehyskauden aikana 
osoittaa lainsäädäntö- ja muilla toimilla menoja kuntasektorille. Kannanotto 
sisältyy tarkastusvaliokunnan mietintöön valtiontalouden kehysmenettelyn 
vaikuttavuudesta finanssipolitiikan välineenä.1340 

1338 VM 20/2012: 26 – 27. Peruspalveluohjelman sitovuuden ja ohjausvaikutuksen lisäämi-
seksi valtionhallinnossa valtiovarainministeriön selvityksessä (VM:n julkaisu 42/2010) 
ehdotettiin hallitusohjelman ja peruspalveluohjelman suhteen vahvistamista siten, että 
hallitusohjelmaan otettaisiin valtion menosääntöä vastaava kuntatalouden kokonaisuutta 
koskeva menosääntö. Sen mukaan hallitusohjelmassa sovittaisiin enimmäismäärästä, jolla 
valtion toimenpitein voidaan lisätä kuntasektorin menoja. Hallitusohjelmaan tällaista 
kuntatalouden menosääntöä ei sisältynyt. Myös kuntalain uudistamistarpeita selvittänyt 
työryhmä arvioi hallituksen politiikka-asiakirjojen suhdetta kuntien säädösohjaukseen. 
Työryhmä (VM:n julkaisu 10/2011) piti ongelmallisena sitä, ettei hallitusohjelman 
yhteydessä arvioida kehittämistoimien vaikutuksia kuntatalouden kokonaisuuteen ja 
palvelujen rahoitukseen. Vaikutusarvioinnit tehdään vasta hallituksen ensimmäisessä 
kehyspäätöksessä ja sen yhteydessä hyväksyttävässä peruspalveluohjelmassa. VM 
20/2012: 27.

1339 VM 20/2012 s. 28.
1340 VM 20/2012 s. 29.
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Kuntien taloudella on tarkastusvaliokunnan mukaan keskeinen rooli 
julkisen talouden kestävyyden arvioinnissa. Kunnat vastaavat laajalti 
muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja sivistystoimen 
palvelujen järjestämisestä. Valtio vaikuttaa lainsäätäjänä merkittävällä 
tavalla kuntatalouden menoihin. Valtiolla on myös vastuu huolehtia siitä, 
että kunnille asetetut tehtävät ja palveluvelvoitteet voidaan rahoittaa. 
Valiokunnan mukaan ongelmana on, että erilaisten lainsäädäntöhank-
keiden vaikutuksia kuntien talouteen ei arvioida riittävän hyvin. Lisäksi 
valtion toimenpiteet ovat valtiontalouden kehysmenettelyn piirissä, 
mutta kunnille asetetut tehtävät ja velvoitteet eivät. Tästä syystä ke-
hysjärjestelmä sisältää nykyisellään riskin siitä, että julkisten tehtävien 
ja velvoitteiden laajennukset on helpompi säätää kuntien kuin valtion 
tehtäviksi.1341

Työryhmä on selvittänyt valtion menokehystä vastaavan valtuuston meno-
kehyksen käyttöönoton mahdollisuutta kunnissa. Työryhmä on kuitenkin 
todennut, ettei valtion menokehysmenettely sovellu sellaisenaan kuntiin, 
vaan edellyttää kuntatasolle soveltuvan kehysmenettelyn kehittämistä. 
Ongelmallisina kehyksen määrittelyn kannalta on nähty erityisesti sellaiset 
kuntien lakisääteiset menot, joihin kunta ei voi suoraan toimillaan vaikut-
taa, kuten erikoissairaanhoidon menot tai toimeentulotukimenot, sekä 
kehyskauden aikana kunnille mahdollisesti lainsäädännöllä osoitetut uudet 
tehtävät. Taloudellisesti merkittäviä menoeriä jouduttaisiin rajaamaan kehys-
menettelyn ulkopuolelle, mikä vähentäisi menettelyn merkitystä. Työryhmä 
totesikin, että kunnilla on valtiota rajoitetumpi keinovalikoima vaikuttaa 
kehykseen sisältyvien menojen suuruuteen, koska se ei voi muuttaa niiden 
perusteena olevaa lainsäädäntöä.1342 

1341 TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp s. 9, VM 20/2012 s. 29.
1342 VM 20/2012 s. 34. Raportin mukaan kunnan talouden tasapainoon ja erityisesti 

menojen kasvuun on periaatteessa mahdollista vaikuttaa myös sääntelemällä kunnan 
tulopohjaa eli erityisesti verotusta. Julkisessa keskustelussa yhtenä keinona hillitä kuntien 
tuloveroprosenttien nousua ja siten välillisesti menojen kasvua on ollut esillä kunnan 
tuloveroprosenttien ylärajan määrittäminen. Nykyisessä kuntalaissa tuloveroprosenttia 
ei ole rajattu. Verokatto merkitsisi sitä, että kunnat, joiden veroprosentti on jo ylärajalla, 
menettäisivät oikeuden käyttää keskeistä osaa taloudellista päätösvaltaansa. Tästä syystä 
sääntelymalli on perustuslain kannalta ongelmallinen. Velkaantumisen sääntelyn osalta 
työryhmä on alustavasti todennut, että lainakaton määrittelyyn lainsäädännössä liittyy 
ongelmia. Lainakattoa olisi suhteellisen helppo kiertää esimerkiksi tytäryhteisöiden 
kautta tai vuokrasopimuksin. Lisäksi kuntien investointitarpeet vaihtelevat ajassa, samoin 
kuntien kyky huolehtia velasta. Velka- ja veroprosenttikatot olisivat myös käytännössä 
sidoksissa toisiinsa. Jos veroprosenttia ei voitaisi korottaa, rahoitustasapainon hakemiseksi 
olisi esimerkiksi haettava uutta lainaa ja päinvastoin. Velan hallinnan ja veroprosenttien 
säätelyn tarvetta on kuitenkin syytä arvioida kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä. 
VM 20/2012 s. 34.
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2 NEUVOTTELUMENETTELYÄ 
KOSKEVAT EUROOPPALAISET 

VAATIMUKSET

Kuntia koskevassa neuvottelumenettelyssä on otettava huomioon myös 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa neuvottelumenettelyl-
le asetetut vaatimukset. Neuvottelumenettelystä säädetään muun muassa 
peruskirjan paikallista itsehallintoa koskevan 4 artiklan 6 kohdassa, jonka 
mukaan paikallisviranomaisia tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla hyvissä 
ajoin ja asianmukaisella tavalla niihin suoranaisesti liittyviä asioita koskevassa 
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Peruskirjan selitysosan mukaan neuvot-
telun menettelytavan ja ajankohdan tulee olla sellaisia, että paikallisviran-
omaisilla on tosiasialliset mahdollisuudet käyttää vaikutusvaltaa. Tällaisten 
neuvottelujen tulee tapahtua suoraan viranomaisen tai viranomaisten kanssa, 
taikka välillisesti niiden edunvalvojan välityksellä, jos kysymyksessä on useita 
viranomaisia.1343

Peruskirjan 5 artiklassa, jossa säädetään paikallisviranomaisten alue-
rajojen suojasta, todetaan seuraavasti: ”paikallisviranomaisten aluerajo-
ja ei saa muuttaa neuvottelematta ensin asianomaisten kuntien kanssa. 
Kansanäänestyksen käyttäminen on mahdollista, milloin se sallitaan lain-
säädännössä.” Peruskirjan selitysosan mukaan kuntien yhdistymiset ovat 
äärimmäisiä tapauksia ja siten perustavan tärkeitä paikallisviranomaiselle 
sekä sen asukkaille. Paikallisviranomaisille tulee varata tosiasiallinen neu-
vottelumahdollisuus ennen päätöksentekoa. Mikäli kansanäänestyksestä on 
säädetty jäsenvaltion lainsäädännössä, katsotaan sen olevan asianmukainen 
menettely.1344 

Edelleen peruskirjan 9 artiklan 6 kohdan mukaan paikallisviranomai-
sia tulee kuulla soveliaalla tavalla siitä, kuinka uudet voimavarat jaetaan 
niille.1345 Selitysosan mukaan tällä tarkoitetaan sitä, kun uusia voimavaroja 
osoitetaan tietyin perustein lainsäädännössä, säännöksen vaatimus täyttyy 
jos paikallisten viranomaisten kanssa on neuvoteltu asiaa koskevan lainsää-
dännön valmistelun yhteydessä.1346

Neuvottelumenettelyä on pidetty niin tärkeänä, että Euroopan neuvos-
ton ministerikomitea on antanut asiasta jäsenvaltioille laajan suosituksen 

1343 Explanatory Report, Article 4, paragraph 6.
1344 Explanatory Report, Article 5.
1345 Alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa myös tässä kohtaa tarkoitetaan neuvot-

telumenettelyä suomennoksessa käytetyn kuulemisen sijaan: art. 9:6 “Local authorities 
shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in which redistributed resources 
are to be allocated to them”.

1346 Explanatory Report, Article 9, paragraph 6.
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paikallisviranomaisten rakenteiden uudistuksista1347. Suosituksen II luvussa 
säädetään osallistumisesta. Siinä korostetaan päätöksenteon pohjautumista 
hyvälle institutionaaliselle dialogille osapuolten kesken. Tällaisen vuoropu-
helun tulee muun ohella tapahtua riittävän ajoissa, määrättyjen menettelyjen 
mukaan, tarjota osapuolille kaikki relevantti aineisto ja informaatio sekä 
olla läpinäkyvä ja riittävän julkinen.1348 Suosituksessa myös korostetaan yk-
siselitteisesti sitä, että kuntien rajoja koskevissa uudistuksissa täytyisi vallita 
mitä suurimmassa määrin yksimielisyys1349. Uudistusten valmistelu tulisi 
tapahtua alhaalta ylöspäin ollakseen onnistunut. Suosituksessa todetaan 
myös, että mikäli uudistusta valmistellaan ylhäältä alaspäin, onnistuneeseen 
lopputulokseen pääseminen edellyttää vapaaehtoista paikallistason osallistu-
mista.1350 Neuvottelumenettelyn tulee alkaa asian jo valmisteluvaiheessa1351.

Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut vuonna 2005 suo-
situksen, joka koskee jäsenvaltioiden paikallisviranomaisten taloudellisia 
voimavaroja1352. Tämän erittäin laajan suosituksen mukaan jäsenvaltioiden 
hallitusten on taattava kansallisen talouspolitiikan niin vaatiessa, että ryhdy-
tään toimiin sen varmistamiseksi, että paikallisviranomaisten rahoitusjärjes-
telmät ovat johdonmukaisia niille osoitettujen vaatimusten kanssa. Tällöin 
on varmistettava, että a) toimenpiteet eivät saa suhteettomia vaatimusten 
osalta; b) toimenpiteistä on neuvoteltava asianomaisten viranomaisten tai 
heidän edustajiensa kanssa; ja c) toimenpiteistä on säädettävä lailla.1353

Euroopan neuvosto on antanut neuvottelumenettelyä koskevia kan-
nanottoja useissa suosituksissaan. Suosituksen 171 (2005) mukaan paikal-
lisviranomaisten oikeus neuvotteluun on perustavaa laatua oleva periaate 
Euroopan oikeudellisessa ja poliittisessa toiminnassa, ja sen tehtävänä on 
edistää hyvää hallintoa. Hyvän neuvottelumenettelyn tulee pitää sisällään 
poliittisia ja hallinnollisia prosesseja, mahdollistaen paikallisviranomaisten 
kantojen tietoon saattamisen hyvissä ajoin ja kunnolla otetuksi huomioon 
keskushallinnon päätöksenteossa.1354 Myös jo aiemmin mainitussa Islantia 
koskevassa suosituksessa hallitusta kehotettiin luomaan järjestelmä, jossa 
kunnille annetaan todellinen mahdollisuus tulla kuulluiksi1355.

1347 Rec. 12 (2004) of the Committee of Ministers to member states on the process of reform 
of boundaries and/or structure of local and regional authorities.

1348 Rec. 12 (2004) s. 5.
1349 Rec. 12 (2004) s. 4
1350 Rec. 12 (2004) s. 4.
1351 Rec. 12 (2004) s. 4.
1352 Recommendation 1 (2005) of the Committee of Ministers to member states on the 

financial resources of local and regional authorities. 
1353 Rec 1 (2005) s. 2.
1354 Rec. 171 (2005) s. 1.
1355 Rec. 283 (2010) s. 1.
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Vuonna 1999 Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR)1356 
on antanut valkoisen kirjan monitasoisesta hallinnosta. Sen mukaan pie-
nemmillä tai alemmilla hallinnon tasoilla on oltava oikeus ja mahdollisuus 
vaikuttaa siihen päätöksentekoon, joka ylemmiltä tasoilta niihin kohdis-
tuu. Asiakirjassa annetaan suoraan jäsenvaltioille kehotus perustaa alue- ja 
paikallisviranomaisten kuulemisjärjestelmä, jonka avulla voidaan helpottaa 
yhteisön lainsäädännön saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. 
Sama vaatimus voidaan ulottaa myös muuta lainsäädäntöä koskevaksi. Meillä 
tällaista kuntien kuulemisjärjestelmää ei ole. Kuntaliiton edunvalvonta ja 
vuonna 2007 lakisääteistetty peruspalveluohjelmamenettely (kuntalain 8 a 
§) eivät tätä vaatimusta täytä. Myös Euroopan neuvosto on vaatimusta pi-
tänyt esillä suosituksissaan.1357 Kuitenkaan valkoisen kirjan arvion mukaan 
Suomessa ei ole tarvetta muuttaa valtion ja kunnan muodollista neuvot-
telumenettelyä. Se miten hyvin neuvottelumenettely käytännössä toimii 
valtion ja kuntien välillä riippuu ennemminkin kummankin osapuolen 
asenteista kuin lainsäädännöstä. Kirjan mukaan vilpitöntä ja   epävirallista 
vuorovaikutusta valtion ja kuntien välillä tulisikin lisätä.1358

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) on antanut vuonna 
2008 menettelysäännöstön neuvotteluille1359. Menettelysäännöstön 1 artiklan 
mukaan paikallisilla ja alueviranomaisilla on oikeus neuvottelumenettelyyn 
asianomaisen viranomaisen kanssa hyvissä ajoin ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla asian suunnittelu- ja päätöksentekovaiheessa kaikissa asioissa, päätök-
sissä ja lainsäädäntöhankkeissa, jotka koskevat niitä. Neuvosto on nostanut 
esiin neljä pääkohtaa, jolloin on erityisen tärkeää neuvotella paikallisviran-
omaisten kanssa. Näitä ovat a) esitykset, joissa esitetään muutoksia paikal-
lis- ja alueviranomaisten järjestelmään ja rakenteeseen, b) lakiesityksiin, 
jotka vaikuttavat paikallis- ja alueviranomaisten toimivaltaan tai etuihin, 
c) esityksiin, jotka koskevat paikallisviranomaisten rahoitusasemaa sekä d) 
muut ei-lainsäädäntöhankkeet, joilla on vaikutusta yksittäisiin tai useisiin 
viranomaisiin.1360 Paikallisviranomaisten rahoitusasemaan vaikuttava esitys 
voi olla joko sellainen, jolla näille viranomaisille annetaan uusia tehtäviä tai 
laajennetaan jo olevia tehtäviä. Tällaisissa tapauksissa paikallisviranomais-
ten kanssa tulee käydä laaja neuvottelumenettely, jolla varmistetaan se, että 

1356 Council of European Municipalities and Regions. CEMR on vuonna 1951 perustettu 
Euroopan maiden kuntaliittojen kattojärjestö. 39 maassa toimivan yli 50 jäsenliitton-
sa kautta CEMR edustaa noin 100 000 eurooppalaista kuntaa. CEMR on vahvasti 
poliittinen paikallishallinnon painostusjärjestö erityisesti EU:iin päin. Kuntaliitto on 
CEMR:in jäsen. (http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/eu-kv/kunta-alan-kv-
organisaatiot-ja-jarjestot/cemr/Sivut/default.aspx)

1357 Ryynänen 2011b: 142.
1358 CEMR 1999: 26
1359 CEMR’s Code of Good Practice in Consultation (CEMR 2008)
1360 CEMR 2008: 1 – 2, Article 5.
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paikallisviranomaisille siirtyy oikea määrä voimavaroja. Näitä ovat myös 
valtionosuuksien tasoon liittyvät vuosittaiset päätökset.1361 

Menettelysäännöstön 6 artiklassa on säädetty neuvottelumenettelyn 
vaiheista. 1 kohdan mukaan neuvottelut on käytävä kaikissa esityksen tai 
politiikan muotoiluvaiheissa, joilla on tai saattaa olla merkittävä vaikutus 
paikallis- tai alueviranomaisiin. 2. kohdan mukaan neuvottelu (mukaan 
lukien epävirallinen neuvottelu) on aloitettava jo esityksen alustavassa val-
misteluvaiheessa, niin että alustavassa muodollisessa esityksessä voidaan 
asianmukaisesti ottaa huomioon paikallis- ja alueviranomaisia koskevat 
todennäköiset vaikutukset. 3. kohdan mukaan paikallis- ja alueviranomais-
ten kanssa on neuvoteltava esityksestä asianmukaisesti ja riittävän ajoissa 
kaikissa muodollisen päätöksenteon vaiheissa, ja niillä tulee olla riittävät 
mahdollisuudet ja aikaa tehdä perusteltu kirjallinen vastaus tai sekä esittää 
vastaesitys taikka esittää muutoksia esitysluonnokseen. 4. kohdan mukaan 
paikallis- ja alueviranomaisilla tulee olla oikeus esittää muutoksia niiden 
toimivaltaan ja etuja koskevaan lainsäädäntöön. Edelleen 5. kohdan mu-
kaan paikallis- ja alueviranomaisten kanssa on neuvoteltava lainsäädännön 
ja päätösten seurannasta ja arvioinnista.1362

Menettelysäännöstön 8 artiklassa säädetään muodollisista neuvottelu-
menettelytavoista. Artiklassa todetaan, että neuvottelumenettelyn tulee en-
sinnäkin olla aina muodollinen (8:1). Toiseksi neuvottelumenettelystä tulee 
olla säännös lainsäädännössä (8:2), ja kolmanneksi neuvottelumenettelyn 
tulee sisältää tapaamisia ja vuoropuhelua asianomaisten välillä (8:3). Neljäs 
vaatimus on, että neuvottelumenettely ei saa koskaan rajoittua pelkästään 
vastaavaan ministeriin tai ministeriöön, vaan neuvotteluun on otettava mu-
kaan kaikki ne ministeriöt, joiden ehdotuksilla ja päätöksillä on merkittäviä 
vaikutuksia paikallis- ja alueviranomaisten tehtäviin ja toimivaltaan (8:4).1363

CEMR on arvioinut Euroopan laajuisesti neuvottelumenettelyä, ja 
Pohjoismaiden osalta todettiin kuntien ja valtion välillä olevan jatkuvan 
vuorovaikutussuhteen, sekä todettiin kansallisten Kuntaliittojen otettavan 
mukaan kuntia koskevaan lainsäädäntötyöhön. Tämä koettiin CEMR ar-
vioinnissa hyväksi tavaksi toimia. Kuitenkin Ruotsin ja Tanskan osalta to-

1361 CEMR 2008: 3. 
 Article 5 – The main subjects of consultation
 Consultation between the relevant authorities and the local and regional governments should 

take place on all significant issues that fall within Article 1(1), and in particular:
 (3) proposals in relation to the financing and resources of local and regional authorities, e.g. 

decisions on annual general grants to local governments, on the system and principles to be 
adopted for the equalisation and redistribution of resources, on relevant fiscal changes which 
may affect the resources of local or regional governments, on limitations on capital or revenue 
expenditure or budgets, on borrowing, or on significant changes in accountancy rules. 

1362 CEMR 2008: 7 – 8.
1363 CEMR 2008: 8.
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dettiin, että kansallisia Kuntaliittoja saatetaan konsultoida liian myöhäisessä 
vaiheessa, tai ei ollenkaan.1364 

Kuntaliiton ja valtion välisissä neuvottelumenettelyissä ei käydä läpi 
Euroopan neuvoston antamia suosituksia. Kuntaliiton mukaan sellaista 
systemaattista seurantaa saattaa olla ministeriön puolella, mutta kunti-
en ja valtion välisessä neuvottelumenettelyssä nämä suositukset eivät näy. 
Euroopan unionin direktiivit sen sijaan näkyvät, koska niistä aiheutuu 
konkreettista sitovaa lainsäädäntöä, kun direktiivejä implementoidaan ko-
timaiseen lainsäädäntöön.1365

Rahoitusperiaatteen kannalta tarkasteltuna erityisen mielenkiintoinen 
neuvottelumenettely on käytössä Itävallassa. Itävallan liityttyä EU:n jäseneksi 
julkisia tehtäviä on hoidettu neljällä tasolla: ylikansallisella tasolla, keskus-
tasolla (Bund), yhdeksässä (9) osavaltiossa (Bundesländer) ja 2 353 kun-
nassa1366. Federalistisessa järjestelmässä tunnusomaista on tehtävienhoidon 
ja rahoituksen jakamista koskeva sääntely. Itävallassa kaksi seikkaa johtivat 
eri hallinnontasojen välisen yhteistyön eli neuvottelumenettelyn käyttöön-
ottoon. Ensimmäinen syy oli kansallinen ja johtui jo pitkään lisääntyneestä 
kritiikistä keskustason (bund) liian merkittävää asemaa kohtaan. Tämä joh-
tui muun muassa sen yksipuolisesti tekemistä säästöohjelmista. Vastaavia 
ongelmia oli osavaltioiden ja kuntien välillä, sillä osavaltiot olivat voineet 
lainsäädäntövaltansa kautta osoittaa kunnille velvoitteita ilman asianmu-
kaisia voimavaroja. Toinen syy oli Itävallan liittyminen EU:n jäseneksi ja 
Euron käyttöönotto 1.1.1999. Tämä johti julkisten talouksien joutumisen 
Maastricht – kriteerien sitomiksi sekä Amsterdamin sopimuksen mukaisen 
stabiliteetti- ja kasvusopimuksen noudattamiseen.1367 

Mainituista syistä johtuen päätettiin niin sanotusta konsultaatiome-
kanismista1368, joka on Itävallan neuvottelumenettelystä käyttämä nimitys. 
Konsultaatiomekanismi on liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien välinen so-
pimus, joka on allekirjoitettu 10.3.19981369. Kuntia konsultaatiomenettelyssä 
edustavat Itävallan Kuntaliitto (the Austrian Association of Municipalities) ja 
Itävallan Kaupunkiliitto (the Austrian Association of Cities and Towns)1370. 
Sopimusjärjestelmä koskee sekä neuvottelumenettelyä uutta lainsäädäntöä 
annettaessa että talouden vakautusjärjestelmää. Järjestelmällä on lainsää-

1364 CEMR 2007: 234. 
1365 Kietäväinen 25.1.2013.
1366 Itävallassa 75 %:ssa kunnissa on alle 2500 asukasta, vuoden 2001 alussa Itävallassa oli 

2 359 kuntaa. Kuntien määrä on vuosien 1980 ja 1989 välillä lisääntynyt 60, kun tuona 
aikana on tapahtunut vain yksi kuntaliitos, jolloin kaksi kuntaa liittyi yhteen. Klammer 
2001: 35, 37 – 38.

1367 Bauer 1999: 121.
1368 Bauer 1999: 121.
1369 Bauer 1999: 121 – 122, Ryynänen 2000: 137.
1370 CEMR 2007: 17.



 265

VI Valtion ja kuntien neuvottelumenettely

 265

dännöllinen perusta, sillä se on vahvistettu kansallisneuvostossa 14.1.1999 
(BGBl. 35/1999 ja BGBl. 101/1999).1371

Sopimuksenmukaisella järjestelyllä pyritään estämään se, ettei yhden 
alueyhteisön (esimerkiksi osavaltion) säätämällä lailla kuormiteta talou-
dellisesti toista hallinnon tasoa vastoin sen tahtoa. Tätä ehkäistään muun 
muassa velvollisuudella selvittää lainsäädännön taloudelliset vaikutukset. 
Lakiehdotukset on saatettava kuntien keskusjärjestöille etukäteen tiedok-
si. Kukin hallintotaso, jota suunniteltu oikeudellinen toimenpide tulee 
kuormittamaan, on oikeutettu vaatimaan tietyn ajan kuluessa neuvotteluja 
erityisessä konsultaatiogremiumissa. Tämän elimen muodostavat liitto-
kansleri, varakansleri tai heidän edustajansa, sekä osavaltioiden ja kuntien 
edustajat. Kyseinen järjestelmä ei kuitenkaan koske sellaisia oikeudellisia 
toimenpiteitä, joiden perustana ovat sitovat yhteisöoikeuden normit.1372 
Erityinen vakautussopimus on hyväksytty lopullisesti eri alueyhteisöjen 
kesken. Sopimuksella on hyväksytty taloudenpidon eri hallinnontasot kat-
tavan koordinoinnin perusteet. Koordinointi tapahtuu erityisessä koordi-
nointikomiteassa, jossa edustettuna ovat keskushallituksen, osavaltioiden 
ja kuntien edustajat. Osavaltioiden ja kuntien kesken tapahtuvalle koordi-
noinnille asetetaan puolestaan osavaltiokoordinointikomiteat.1373 Menettelyn 
mukaan keskusjärjestöillä on oikeus solmia kuntien puolesta sopimuksia 
liittovaltion ja osavaltioiden kanssa konsultaatiomekanismista ja talouden 
vakautussopimuksesta. Lisäksi liitoilla on oikeus nostaa syyte sopimuksen 
mukaisten kustannusten jaosta.1374 

Taloudenhoidon koordinoinnin kohteena ovat erityisesti koko valtiota 
koskevien talouspäämäärien määrittäminen ja niiden arviointi keskusvaltion, 
osavaltioiden ja kuntien kesken, sekä suositusten ja toimenpiteiden valmis-
telu sitä varten, mikäli ilmenee kriteerit ylittävä vaje. Merkityksellinen on 
velvollisuus toteuttaa keskipitkän aikavälin taloussuunnittelua. Sopimuksessa 
myös säännellään vajetta koskevan kiintiön jakautumisesta ja mahdollisten 
sanktioiden jakautumisesta keskushallituksen, osavaltioiden ja kuntien 
kesken.1375 Näyttää siltä, että EMU-kriteerien täyttäminen näyttelee suur-
ta osaa Itävallan neuvottelumenettelyssä, eli julkisen talouden tasapainon 
saavuttaminen eri hallinnon tasojen yhteisessä konsultaatiomenettelyssä. 
Menettely olisi mahdollinen toteuttaa myös Suomessa nykyisen neuvotte-
lumenettelyn sisällä.

1371 Ryynänen 2000: 137.
1372 Ryynänen 2000: 137.
1373 Bauer 1999: 122.
1374 Ryynänen 2000: 137.
1375 Bauer 1999: 122.
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3 NEUVOTTELUMENETTELYN 
TOTEUTUMISEN ARVIOINTIA

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja edellyttää aktiivista ja ra-
kentavaa vuorovaikutusta valtiollisten valmistelijoiden ja kuntien kesken. 
Tavoitteena yhteisessä pohdinnassa pitää aina olla kunnallisen itsehallinnon 
kehittäminen ja vahvistaminen, ei pelkkä hallinnollinen rationalisointi. 
Suomi ei ole sitoutunut pelkästään tekstin sanamuotoon, vaan aktiiviseen 
eurooppalaisten periaatteiden mukaiseen itsehallinnon vahvistamiseen ja 
turvaamiseen. Suomessa onkin säädetty kattavasti valtion ja kuntien neu-
vontamenettelystä kuntalaissa. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon 
peruskirjan ja kuntalain säännösten mukaisesti kuntia koskevat lainsäädän-
töhankkeet sekä kuntien taloutta koskevat hankkeet tulisi käsitellä kuntalain 
8 a §:n mukaisessa peruspalveluohjelmamenettelyssä sekä 8 b §:n mukaisessa 
kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelumenettelyssä. Myllymäki arvioi 
vuonna 2000, että sen aikainen neuvottelujärjestelmä ei ollut kyennyt yhteen 
sovittamaan eriytyvää kunnallistalouden kehitystä1376. 

Kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaa koskeva kuntalain 8 
b §:n säännös on muuttanut neuvottelukunnan asemaa verrattuna aikaisem-
paan, jolloin siitä oli säädetty asetuksella. Sen kokoonpanosta ja jaostoista 
säädetään kuitenkin edelleen asetuksella. Neuvottelukunta on virkamiestason 
valmisteluelin1377, joten sillä ole poliittista mandaattia.

Kuntalakiin on lisätty säännös peruspalveluohjelmamenettelystä, mutta 
on todettava, että se ole toteuttanut tehtäväänsä niin hyvin kuin sen olisi 
pitänyt. Sen avulla ei ole riittävästi kyetty reagoimaan kuntien talouden 
epätasapainoon tai tehtäväkuormaan, jotka aiheuttavat kuntien talouksille 
yhä etenevässä määrin vaikeuksia. Kuntien valtionosuuksia on jatkuvasti 
leikattu kun kunnille on samaan aikaan jatkuvasti lisääntyvässä määrin 
säädetty uusia tai laajennettu entisiä lakisääteisiä tehtäviä. Tämä osaltaan 
on myös aiheuttanut keskeisen syyn vireillä olevaan kuntauudistukseen. 

Rahoitusperiaatteen toteuttaminen on peruspalveluohjelman ja -bud-
jettimenettelyn yksi keskeinen tavoite. Ennen peruspalveluohjelman ja 
-budjettimenettelyn lakisääteistämistä ohjelma otettiin käyttöön vuonna 
2004. Ohjelmaa oli kuntaliitossa valmisteltu pitkään, ja ennen vuoden 
2003 eduskuntavaaleja saatiin kaikki keskeiset puolueet hyväksymään aja-
tus ohjelmasta. Ohjelma otettiin käyttöön poliittisin päätöksin, vaikka se ei 
ollut lakisääteinen. Ohjelmalla on ollut sellainen käytännön merkitys, että 

1376 Myllymäki 2000b: 86.
1377 HE 129/2007 vp s.3. 
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niitä asioita, joita ei ole peruspalveluohjelmassa ja -budjetissa mainittu, ei 
ole sektoriministeriöstä enää nyttemmin saatu läpi.1378 

Neuvottelujärjestelmän kehittämisen este on se, että ministeriöiden 
kesken ei vallitse täysin yksiselitteistä näkemystä Kuntaliiton ja muiden 
ministeriöiden roolista, tehtävistä ja asemasta neuvottelujärjestelmässä. 
Valtiovarainministeriö asetti 4.3.2010 työryhmän selvittämään linjauksia, 
jotka ovat tarpeen kuntatalouden vakauden ja kestävyyden sekä julkisen 
talouden rakenteellisen ylijäämän turvaamiseksi. Työryhmään kuului edus-
tajia valtiovarainministeriöstä ja Suomen Kuntaliitosta. Raporttiin sisältyy 
joitakin Suomen Kuntaliiton eriäviä käsityksiä. Työryhmän raportissa on 
tarkasteltu kuntasektorin tuottavuutta, kuntien tulopohjaa ja rahoitusjär-
jestelmää, ohjausta kunta-valtio-suhteessa sekä kunnan sisäistä ohjausta.1379 

Raportissa todetaan, että palveluiden rahoituksen kannalta ongelma 
on, että päätettäessä hallitusohjelmaan sisällytettävistä kuntiin kohdistuvis-
ta velvoitteista eri sektoreilla toimenpiteiden kokonaisvaikutusta kuntien 
talouteen ja sen kestävyyteen ei juurikaan selvitetä. Tällainen poikkihallin-
nollinen tarkastelu sisältyy vasta hallituksen ensimmäisen kehyspäätöksen 
yhteydessä valmisteltavaan peruspalveluohjelmaan ja valtion talousarvio-
esitykseen sisältyvään peruspalvelubudjettiin. Tarkastelu peruspalveluoh-
jelmamenettelyssä on pitkälti toteava, koska menettelyssä ei käytännössä 
puututa hallitusohjelmassa päätettyihin valtiontalouden kehyksiin sovitet-
tuihin toimenpiteisiin, jotka liittyvät kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Tältä 
osin peruspalveluohjelman taloudelliset ohjausvaikutukset ovat rajoitetut. 
Tämän vuoksi raportissa ehdotetaan, että hallitusohjelmaan otetaan valtion 
menosääntöä vastaava maininta siitä, että valtion toimenpiteistä aiheutuvat 
kuntien kustannusten lisäykset yhteenlaskettuina eivät saa ylittää hallitus-
ohjelmassa sovittua enimmäismäärää. Jos menettely otettaisiin käyttöön, 
hallitusohjelmaan sisältyviä hallituksen esityksiä annettaessa seurattaisiin 
kuntia koskevan menosäännön toteutumista. Menokaton ylittyessä hallitus 
pidättäytyisi hallitusohjelmaan sisältyvien esitysten antamisesta. Kuntien 
menosäännön pitävyyttä valvottaisiin peruspalveluohjelmamenettelyssä.1380 

Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kattavassa neuvotte-
lumenettelyä koskevan säännöstö korostaa ajatusta, jonka mukaan neuvot-
telumenettelyn tulisi olla keskustelevaa vuoropuhelua keskushallinnon (val-
tion) ja paikallis- ja alueviranomaisten kanssa1381. On todettava, että vaikka 
Suomi täyttää säännöstön tavoitteen juridisesti ja neuvottelumenettelystä 
on kattavasti säädetty lain tasolla, ei säännöstön tavoitteet käytännön to-

1378 Kietäväinen 25.1.2013.
1379 Laajala & Mäki-Lohiluoma 2011: 315. Raportti on julkaistu ministeriön sivuilla, julkaisu 

42/2010, ”Finanssipolitiikan linja – Kuntatalouden vakaus ja kestävyys”. Emt. s. 315. 
1380 Laajala & Mäki-Lohiluoma 2011: 315
1381 CEMR 2008. 
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teutuksen tasolla toteudu. Neuvottelumenettelyn käytännön toteutumisessa 
on parannettavaa, kuten Kunnan talous -työryhmä ehdotuksessaan totesi 
ja ehdotti peruspalveluohjelmaan useita parannuksia, jotka tulisi selvittää 
kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä1382. Työryhmä ehdotti muun 
muassa, että kuntatalouden vakauden ja ennakoitavuuden parantamiseksi 
peruspalveluohjelmamenettelyä voitaisiin kehittää siten, että kuntien tulojen 
ja menojen kehitys saataisiin paremmin sovitettua tuleviin menotarpeisiin 
ja julkisen talouden kokonaisuuteen. Peruspalveluohjelmassa määriteltäisiin 
katto valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuville menojen lisäyksille.1383 
Euroopan neuvoston Suomelle antamassa raportissa todetaan kuitenkin, että 
Suomessa valtion ja kuntien viranomaisten kesken vallitsee esimerkillinen 
neuvottelumenettelyä koskeva kulttuuri1384.

Valtion ja kuntien väliseen neuvottelumenettelyyn viitattiin myös 
Suomen hyväksyessä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisä-
pöytäkirjan vuonna 2011, joka astui voimaan 1.6.2012. Asiaa koskevassa 
hallituksen esityksen mukaan 2 artiklan 4 kappaleessa määrätään, että suun-
niteltaessa ja tehtäessä päätöksiä toimenpiteistä, joilla paikallishallintoon 
osallistumista koskeva oikeus pannaan täytäntöön, on kuultava paikallis-
hallinnon viranomaisia mahdollisuuksien mukaan, oikea-aikaisesti ja asi-
anmukaisella tavalla. Tekstin sanamuoto on otettu Euroopan kunnallisen 
itsehallinnon peruskirjan 4 artiklan 6 kappaleesta. Tällä määräyksellä pyritään 
turvaamaan keskushallinnon asianmukainen yhteistyö paikallishallinnon 
yksikköjen kanssa valmisteluvaiheessa. Kuntien ja valtion välisestä neuvotte-
lumenettelystä on säädetty kuntalain 8a – 8b §:ssä. Niiden mukaan, jos muun 
muassa paikallishallintoon osallistumista koskevan oikeuden toimeenpano 
edellyttää kuntia koskevaa lainsäädäntöä tai muita periaatteellisesti tärkeitä 
ja laajakantoisia ratkaisuja, niistä on neuvoteltava etukäteen kunnallistalou-
den ja – hallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(28/2008) säätämällä tavalla. Hallituksen esityksessä todetaan, että Suomen 
lainsäädäntö on sopusoinnussa lisäpöytäkirjan 2. artiklan määräysten kanssa, 
eikä lisäpöytäkirja hyväksyminen edellytä lainsäädäntötoimia.1385 

Ministeriölle on osoitettu velvoite seurata kuntiin kohdistuvia muutok-
sia. Esimerkkinä voidaan todeta perustuslakivaliokunnan lausunto 12/2011 
vp, joka annettiin hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta 
muuttamisesta. Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomionsa hallituksen 

1382 VM 20/2012: 27, 41.
1383 VM 20/2012: 29, 41.
1384 CLRAE 2011, s. 3. Raportti on laadittu 30.11 – 2.12.2010 vierailun perusteella. CLRAE 

2011, s. 5.
1385 HE 26/2011 vp s. 11 – 12.
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esityksen perusteluiden kohtaan, jossa uudistusten vaikutukset kuntien 
toimintaan on lyhyesti sivuutettu toteamuksella, jonka mukaan kunnat 
”joutuvat sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuok-
si1386”. Perustuslakivaliokunta totesi, että se ei pidä tätä tyydyttävänä vaan 
katsoo, että hallintovaliokunnan on syytä ottaa mietintöönsä valtiovarain-
ministeriölle asetettava velvoite tarkoin seurata uudistusten tosiasiallisia 
vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palveluiden saatavuuteen. 
Tarvittaessa hallituksen on tehtävä alueellisen yhdenvertaisuuden vakavien 
vääristymien korjaamiseksi tarvittavat ehdotukset.1387 

Hallintovaliokunta totesi perustuslakivaliokunnan kritiikkiin, että 
edellä mainittu kuntauudistus on hallituskauden tärkeimpiä kysymyksiä. 
On itsestään selvää, että siihen kuuluu nyt ehdotettujen uudistusten vaiku-
tusten ja muunkin kuntakehityksen seuraaminen ja arviointi niin kunta-
sektorin kokonaisuuden kuin myös yksittäisten kuntien kannalta sekä sen 
perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Lisäksi eduskunta on 
jo aiemmin hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta edellyttänyt valtion-
osuusjärjestelmän uudistamisen jatkamista ja kiinnittänyt siinä yhteydessä 
huomiota kuntien erilaisiin olosuhteisiin ja palvelutarpeisiin sekä yksittäis-
ten kuntien mahdollisuuksiin hoitaa lakisääteisiä tehtäviään (EV 223/2009 
vp – HE 174/2009 vp, HaVM 19/2009 vp). Hallintovaliokunta tähdensi 
edelleen seurannan järjestämisen tärkeyttä viitaten perustuslakivaliokunnan 
lausuntoon PeVL 12/2011 vp.1388 Nyttemmin perustuslakivaliokunta on 
todennut kantanaan, että olisi perusteltua, että rahoitusperiaatteen arviointi 
olla selkeästi lakisääteistä 1389.

1386 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 3
1387 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 3.
1388 HaVM 7/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 4.
1389 PeVL 34/2013 vp – HE 113/2013 vp s. 2.
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VII  
RAHOITUSPERIAATTEEN 

TOTEUTUMISEN 
ARVIOINTIA 

1 RAHOITUSPERIAATTEEN 
TOTEUTUMINEN

Kuten aiemmin tutkimuksessa on todettu, rahoitusperiaate varsinaisesti 
nostettiin meillä esiin perusoikeusuudistuksen valmistelun yhteydessä vuon-
na 1993. Ajatuksena oli mitä ilmeisimmin varmistaa kuntien rahoituksen 
riittävyys tilanteessa, jolloin hallitusmuotoon otettiin useita uusia perusoi-
keuksia. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä esimerkiksi juuri terveyden-
huollon palvelut säädettiin jokaiselle kuuluviksi perusoikeuksiksi. Tämän 
lisäksi kunnille on lainsäädännöllä annettu uusia tehtäviä ja velvoitteita 
terveydenhuollon alalla, jotka ovat lisänneet kuntien menoja. 

Valtion ja kuntien väliset toiminnalliset ja taloudelliset suhteet konk-
retisoituvat valtionosuusjärjestelmänä. Valtionosuudet ovat panos, jolla 
valtio osallistuu peruspalvelujen toteuttamiseen.1390 Tällöin on merkitys-
tä siinä, millainen valtionosuusjärjestelmä käytännössä on. Ennen vuotta 
1993 voimassa oli kustannusperusteinen järjestelmä, jossa valtionosuutta 
maksettiin tiettyyn korvamerkittyyn tarkoitukseen tietyn kaavan mukaan. 
Nykyinen laskennallinen valtionosuusjärjestelmä ei ole sidottu tiettyyn 
tarkoitukseen, vaikka valtionosuudet lasketaankin määriteltyjen kriteerien 
pohjalta. Kustannusperusteinen järjestelmä takasi valtionosuuksien tietyn 
volyymitason, minkä lisäksi tiettyyn tarkoitukseen määrättyä valtionosuutta 
oli vaikea leikata1391. Nykyinen laskennallinen järjestelmä puolestaan mah-
dollistaa valtion puolelta valtionosuuksien leikkaukset huomattavan helposti, 
koska leikkauskohteita ei tarvitse ennakolta määritellä, ja kaiken lisäksi se 

1390 KM 1996:16 s. 135 – 136.
1391 Myllymäki 1994: 161.
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jää kuntien tehtäväksi. Kuntien rahoitusosuus tiettyyn tehtävään on jatku-
vien muutosten kohteena, kun valtionosuuksien tasoa leikataan jatkuvasti 
vuodesta toiseen. Tämä myös aiheuttaa sen, että kun valtio on määritellyt 
tietylle uudelle tehtävälle valtionosuustason, joka saattaa olla esimerkiksi 
puolet sen laskennallisista kuluista, niin seuraavana vuonna tehtävän koh-
distuva valtion rahoitusosuus on jo leikkausten vuoksi pienempi. Tämä 
puolestaan on ristiriidassa sen periaatteen kanssa, ettei johonkin tehtävään 
tai tehtäväryhmään kerran myönnettyä rahoitusosuutta saa alentaa, ellei 
olosuhteissa ole tapahtunut merkittävää muutosta1392. Valtio on vastuussa 
kuntien suoriutumisen edellytyksistä1393.

Rahoitusperiaatteessa on pohjimmiltaan kyse kunnan ja valtion välisestä 
kustannustenjaosta. Periaatteen tarkastelussa täytyy siten ottaa huomioon 
valtionosuuslainsäädäntö, joka määrittää myös vanhojen tehtävien rahoi-
tuksen kustannustenjakoa. Hallituksen esityksessä laiksi kunnan peruspal-
velujen valtionosuudeksi todetaan, että valtionosuuksia tulee tarkastella siitä 
näkökulmasta, kuinka niillä turvataan peruspalvelut ja kuinka ne toteuttavat 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä esille nostamaa rahoitus- ja 
kustannusvastaavuusperiaatetta1394. 

Hallintovaliokunnan mukaan nykyiseen peruspalveluohjelmamenet-
telyyn liittyy luonnollisesti kysymys rahoitusperiaatteesta, jota hallituksen 
esitykseen sisältyvä sääntely osaltaan ilmentää, vaikka rahoitusperiaatteen 
käsitettä ei laissa mainitakaan. Kuntien itsehallinto, kuntien suhde valtioon 
sekä kuntalaisen asema kunnassa ovat saaneet aikaisempaa vahvemman ja 
täsmällisemmän oikeudellisen perustan vuoden 2000 perustuslakiuudistuk-
sessa. Rahoitusperiaatteesta ei perustuslaissa kuitenkaan ole nimenomaisia 
säännöksiä, mutta se todetaan lain tasolla Euroopan paikallisen itsehallin-
non peruskirjassa. Rahoitusperiaate on ollut esillä perusoikeusuudistusta 
koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 309/1993 vp) ja siitä annetussa 
perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 25/1994 vp). Mainituissa 
asiakirjoissa on korostettu, että kuntien tehtävistä säädettäessä tulee myös 
huolehtia kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua tehtävistään. 

Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 artiklan mukainen rahoituspe-
riaate on meillä voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukainen vaatimus. 
Periaatteen voidaan sanoa olevan oikeudellisesti olemassa, mutta tosiasialli-
sesti se on vailla huomiota.1395 Rahoitusperiaatteen merkitys korostuu, kun 
otetaan huomioon kunnallistalouden pitkälle menevä sidonnaisuus. Kunnan 
vastuu lakisääteisistä tehtävistään on ensisijassa toiminnallista; kunnan on 

1392 Heuru 2002a: 254, Heuru 2006: 72.
1393 Nummela 2003: 40.
1394 HE 174/2009 vp s. 129 – 130
1395 Heuru 2001: 16 – 17, Ryynänen 2006: 45. 
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hoidettava tehtävänsä.1396 Kunnilla tulee olla mahdollisuus verotulojensa 
perusteella harjoittaa myös perustuslain edellyttämää itsehallintoa yleisen 
toimialansakin puitteissa. Tämä edellytys ei toteudu, jos kunnallisveron tuot-
to menee valtaosaltaan kunnan lakisääteisten tehtävien rahoittamiseen.1397 

Ruotsissa rahoitusperiaatetta sovelletaan, kun kunnille ja maakun-
nille annetaan uusia tehtäviä, tai vapaaehtoisista tehtävistä tulee pakolli-
sia. Rahoitusperiaate soveltuu myös silloin, kun tiettyjä tehtäviä otetaan 
pois tai kuntia ja maakuntia ohjaavaa säännöstöä poistetaan, sekä silloin 
kun kunnallisten tehtävien tasoa joko korotetaan tai lasketaan. Se soveltuu 
myös tilanteissa, joissa säännöstö muuttuu ja se vaikuttaa kuntien mahdol-
lisuuksiin ottaa maksuja tai mahdollisia muita tuloja.1398 Rahoitusperiaate 
ei sovellu, kun kyseessä on esimerkiksi muutokset välittömiin ja/tai suoriin 
veroihin, jotka vaikuttavat kunnalliseen veropohjaan, kuten esimerkiksi 
perusvähennyksiin tai muutokset epäsuoriin veroihin, kuten työnantaja 
maksuihin ja arvonlisäveroihin. Rahoitusperiaate ei sovellu myöskään tilan-
teissa, joissa muutetaan kuntien veropohjaa ja kunnallisia menoja koskevaa 
siirtojärjestelmää, tai demografisia ja teknisiä muutoksia joilla on vaikutusta 
kuntasektorin kuluihin. Yleiseen hinta- ja palkkakehitykseen ei myöskään 
sovelleta rahoitusperiaatetta, eikä liioin valtion päätöksiin, jotka koskevat 
kuntaa työnantajana.1399 

Norjassa rahoitusperiaatetta ei ole ollut tarpeellista erityisesti huomi-
oida, koska käytössä on pitkään olleet korvamerkityt valtionavustukset. 
Kehysrahoitukseen on alettu siirtyä vasta vuoden 2004 kunnallisesityksen 
jälkeen1400 ja vasta vuoden 2011 valtionosuusuudistuksen jälkeen voidaan 
sanoa, että Norjassa ei korvamerkityillä valtionosuuksilla ole merkittävää 
osuutta kuntien rahoituksesta. Nähtäväksi jää, tuleeko rahoitusperiaate 
saamaan huomiota myös Norjassa sen jälkeen kun hyvinvointipalveluiden 
rahoitusvastuu entistä enemmän jää kuntien vastuulle kehysrahoitukseen 
siirtymisen myötä1401 ja erityisesti kun kunnat on vuoden 2012 alusta luki-

1396 Heuru 2002a: 254, Heuru 2006: 72.
1397 Heuru 2002a: 255, Heuru 2006: 72. Kuntien rahoitusosuuden kasvun synnyttämiä 

valtiosääntöoikeudellisia, kunnallista itsehallintoa koskevia ongelmia ei poista kuntien 
oikeudellinen mahdollisuus säädellä tulorahoitustaan kunnallisveroprosenttia nostamal-
la. Jos kunta joutuu nostamaan veroprosenttiaan voidakseen rahoittaa lakisääteiset teh-
tävänsä, se ei tällöin päätä itsenäisesti verotusoikeutensa käyttämisestä. Tuori 2001: 23. 

1398 SOU 2007:11 s. 181. 
1399 SOU 2007:11 s. 182. Historiallisesti maakunnat ja valtio ovat Ruotsissa ratkaisseet 

terveyspalveluita koskevan rahoitusongelman veroja korottamalla ja valtionapua nosta-
malla. Ekonomirapporten 2007: 34. Verotulot kattoivat noin 80 prosenttia kuntien ja 
maakuntien tuloista vuonna 2006. Loput 20 % valtio rahoitti valtionapujen/avustusten 
muodossa. Ekonomirapporten 2007: 57.

1400 St.prp. nr. 66 (2002 – 2003) s. 14.
1401 Norjassa on tosin otettu käyttöön tulojärjestelmä vuonna 1986, jolloin edellytyksenä 

oli, että kuntasektorille otetaan käyttöön kehysrahoitus. Tästä huolimatta suuri osa kun-
tasektorin vuotuisista tulojen kasvusta johtuu korvamerkityistä valtionavuista. Niiden 
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en velvoitettu osallistumaan myös erikoissairaanhoidon kustannuksiin1402. 
Kehysrahoituksen siirtymisen tarkoituksena on ollut paitsi vahvistaa kunnal-
lista itsehallintoa, myös kuntien mahdollisuus ottaa paremmin huomioon 
paikalliset tarpeet ja kustannukset1403. 

Norjan kunnallisesityksen 2009 mukaan yksi hallituksen tärkeimmistä 
tavoitteista on vahvistaa hyvinvointipalveluja. Vahva julkinen sektori ja yh-
teinen hyvinvointisopimus ovat välttämättömät edellytykset parantamaan 
asukkaiden elinolosuhteita koko maassa. Hallituksen mukaan vastuu näiden 
yhteisötehtävien ratkaisemisesta kuuluu suuressa määrin kuntasektorille.1404 
Tilanne on sama kuin Suomessa ja Ruotsissa, joissa hyvinvointipalvelujen jär-
jestäminen on kuntien vastuulla. Suomessa erityisesti perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä tämä asetelma on korostunut, vaikkakin hyvinvointipalvelujen, ja 
erityisesti terveyspalveluiden, järjestäminen oli jo aiemmin kuntien vastuulla. 
Tuolloin tätä vastuuta kuitenkin laajennettiin. Ruotsissa terveyspalveluis-
ta ei ole säädetty perustuslain tasolla muuten kuin tavoitelainsäädäntönä. 
Yksityiskohtaista sääntelyä terveydenhuollon palveluista perustuslain tasolla 
ei ole. Tästä huolimatta rahoitusperiaatteelle on annettu Ruotsissa näkyvä 
asema. Rahoitusperiaatteen toteutuminen voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. 
Kunnat ja maakunnat eivät ole saaneet kompensaatiota valtionapuina niille 
määrättyihin tehtäviin. Esimerkiksi maksimimaksu-tasoa lastenhoidon osalta 
ei ole rahoitettu valtion toimesta rahoitusperiaatteen edellyttämällä tavalla. 
Rahoitusperiaatetta tulisi kuitenkin noudattaa tarkasti.1405 

Edelleen vuoden 2009 kunnallisesityksen mukaan kuntien tulee pys-
tyä tuottamaan laadullisesti hyviä palveluita tehokkaasti, olla palveluorien-
toituneita ja samaan aikaa oltava hyvä työympäristö. Onnistuakseen tässä 
kuntien on pidettävä yllä talouden tasapainoa ja tervettä talousohjausta, ja 
samaan aikaan edelleen panostaa uudistuksiin ja tehokkuuteen1406. Kehitys 
Norjassa näyttää hyvin samantapaiselta kuin Suomessa. Ensin tavoitteena 
Norjassa oli kehysrahoitukseen siirtyminen usean vuoden ajan vuodesta 2004 
saakka ja vuodelle 2009 keskiöön nostettiin hyvinvointipalveluiden vah-
vistaminen. Suomessa vastaava kehitys on tapahtunut jo aiemmin. Vuoden 
1993 valtionosuusuudistusten yhteydessä siirryttiin korvamerkityistä kus-
tannusperusteisista valtionosuuksista laskennallisiin valtionosuuksiin, jossa 
kunta voi päättää saamiensa valtionosuuksien käyttökohteen.1407 Ruotsissa 

avulla on rahoitettu muun muassa viimeisen 10 vuoden suuret hyvinvointipalvelujen 
satsaukset. St.prp. nr. 67 (2006 – 2007) s. 32.

1402 Prop. 110 S (2011 – 2012) s. 23.
1403 St.prp. nr. 66 (2002 – 2003) s. 41.
1404 St.prp. nr. 57 (2007 – 2008) s. 7.
1405 2002/03:FiU19 s. 57, 66 – 67.
1406 St.prp. nr. 57 (2007 – 2008) s. 7 – 8.
1407 Myllymäki 1994: 162, 171. Vaikka tehtäväkohtaiset valtionosuudet määräytyvät teh-

täväkohtaisten perusteiden mukaan, ei valtionosuutta tarvitse käyttää tähän tehtävään. 
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tämä tapahtui samaan aikaan kuin Suomessa, vuoden 1993 valtionosuus-
uudistuksen yhteydessä. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä hy-
vinvointipalveluiden vahvistaminen nousi erittäin tärkeäksi. Norjassa on 
ihmisoikeuksia vahvistettu lisäämällä perustuslakiin uusi 100 c artikla1408. 
Puheena olevassa vuoden 2009 kunnallisesityksessä ensisijaisena tavoittee-
na on hyvinvointipalveluiden vahvistaminen. Aiemmin näin ei ole ollut. 
Kehitys vastaa Suomessa ja Ruotsissa tapahtunutta kehitystä. Edelleen otta-
en huomioon Suomessa ja Ruotsissa tapahtunut kehitys, voisi olettaa, että 
rahoitusperiaate tulee saamaan huomiota osakseen myös Norjassa, kuten 
myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjakin.

Euroopan neuvosto on teettänyt raportin paikallisviranomaisten rahoi-
tuksesta vuonna 20001409. Euroopan neuvoston mukaan riittävää rahoitusta 
tulee arvioida suhteessa paikallisviranomaisten tehtäviin. Tämän vuoksi on 
erittäin vaikea arvioida paikallisen itsehallinnon taloudellista itsenäisyyttä 
tarkastelematta samanaikaisesti paikallisviranomaisten tehtäviä. Riittävän 
rahoituksen periaate on siten kaksiosainen. Ensinnäkin on oltava tarvittava 
tasapaino tehtävistä aiheutuvan toimivallan ja sitä vastaavan taloudellisen 
kompensaation välillä. Toiseksi verojärjestelmä on riittämätön tarvittavaan 
rahoitukseen, minkä vuoksi sitä on täydennettävä valtion rahoitusosuudel-
la.1410 Ei myöskään voi olla todellista tasapainoa, mikäli resurssit ovat rajatut 
ja ne poikkeuksetta kasvavat liian hitaasti, samaan aikaan kun tarpeet ovat 
jossain määrin epämääräiset.1411 

Raportissa todettiin muun muassa, että valtiot ovat haluttomia toimit-
tamaan paikallisviranomaisille säädettyjen tehtävien listauksia. Vaikka 
sellainen toimitettiin, paikallisviranomaisten liikkumavara ei tullut niissä 
todetuksi ja se täytyisi määritellä. Kun tehtävistä säädetään lailla, tar-
koittaa se, että tehtäviä ei voida määrittää suoraan käytännön tasolla.1412 

Ruotsissa perustettiin vuonna 2001 epävirallinen työryhmä parlamen-
tin valtiovarainministeriön ja Ruotsin kunta- ja maakuntaliiton kanssa 
(Svenska Kommunförbundet och Landstingförbundet) – nykyään Sveriges 
Kommuner och Landsting eli SKL – keskustelemaan rahoitusperiaatteen 

Myllymäki 1994: 171.
1408 Møse 2002: 171. Artiklan mukaan valtion viranomaisten on kunnioitettava ja turvat-

tava ihmisoikeuksien toteutuminen. Edelleen vuonna 1999 Norjassa voimaansaatettiin 
ihmisoikeuslaki (menneskerettsloven, engl. Human Rights Act), jolla tärkeimmät 
kansainväliset ihmisoikeussopimukset otettiin osaksi Norjan lainsäädäntöä. Näistä 
Yhdistyneiden Kansakuntien TSS-sopimuksen 12 artikla turvaa oikeutta terveyteen. 
Molven 2006b: 59 – 60.

1409 “The financial resources of local authorities in relation to their responsibilities: a litmus 
test for subsidiarity”, CLRAE 2000.

1410 CLRAE 2000: 24 – 25.
1411 CLRAE 2000: 121.
1412 CLRAE 2000: 66.
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soveltamiseen liittyvistä prosessikysymyksistä. Työn tuloksena syntynyt 
yhteinen informaatiomateriaali kunnallisesta rahoitusperiaatteesta on otettu 
käyttöön tarkoituksenaan helpottaa valtion ja kuntien sekä maakuntien 
välisten edustajien valmistelua.1413 Hallituksella on yhdessä SKL:n kanssa 
tärkeä rooli rahoitusperiaatteen soveltamisessa1414. Nykyisen tavan mukaan 
rahoitusperiaatteen soveltamisen arviointi tapahtuu konkreettisen ehdo-
tuksen yhteydessä virkamiestasolla hallituksen kanslian ja SKL:n välillä1415.

Vastuukomitean loppuraportin valmistumisen jälkeen helmikuussa 
2007, parlamentin valtiovarainvaliokunta teki lokakuussa 2007 päätöksen 
seurata ja arvioida rahoitusperiaatteen noudattamista. Valiokunta antoi teh-
tävän Göteborgin yliopiston hallintokorkeakoulun tehtäväksi.1416 Tavoitteena 
oli selvittää, ovatko eduskunnan päätösten mukaiset kunnille ja maakunnille 
maksettavat korvaukset toteutuneet rahoitusperiaatteen mukaisesti vuosina 
1998 – 2006 kansallisesta, alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta.1417 
Analyysien pohjalta tunnistettiin kolme ongelmaa rahoitusperiaatteen nou-
dattamisessa. Näitä olivat rahoituksen riittämättömyys, rahoitusperiaatteen 
rooli valtionosuusjärjestelmässä ja avoimuuden puute.1418

Selvityksen mukaan rahoituksen riittämättömyys liittyy rahoitusperiaat-
teen perusrakenteeseen, joka perustuu ensimmäisen vuoden kustannuksiin. 
Kustannuksia ei muokata kustannuskehityksen suhteessa, mikä aiheuttaa 
sen, että ajan myötä kuntasektorin vastuulle siirtyy yhä suurempi osuus 
tehtävän rahoituksesta. Tämän lisäksi jotkut uudistukset rahoitetaan erik-
seen kohdennetulla valtionavustuksella eikä tiettyihin tehtäviin myönnetä 
rahoitusosuutta lainkaan. Sitä, mitä rahoitusperiaate kattaa ei ole helppo 
selvittää. Ainoa tapa selvittää asia on jälkikäteen tutkia valtion talousarvion 
yleinen valtionosuuden luokka (luokka 25).1419

Analyysit osoittivat sen, että vaikka otettiin huomioon vain uudistuksen 
ensimmäinen vuosi, vahvisti se epäilyä riittämättömästä rahoituksesta. Tämä 
oli ilmeisintä laajan toiminnan yhteydessä, kuten esimerkiksi liikuntara-
joitteisille annettavat palvelut. Myös muissa tutkimuksissa havaittiin, että 
rahoitusperiaatteen mukaiset taloudelliset korvaukset eivät korvaa kuntien 
kustannusten nousua. Niillä uudistuksilla, jotka koskivat esimerkiksi mar-
ginaalimuutoksia, esiopetuksen ja vanhushuollon enimmäismaksua, ei ollut 
kuntiin samanlaista rahoitusvaikutusta kuin laajemmilla uudistuksilla.1420

1413 Prop. 2006/07:100 s. 221 – 222.
1414 2004/05:FiU8. s. 25. 
1415 SOU 2007:10 s. 118.
1416 Finansutskottets Direktiv 2007-10-23:1. 
1417 2008/09:RFR11 s. 5.
1418 2008/09:RFR11 s. 9.
1419 2008/09:RFR11 s. 9, 106, 111.
1420 2008/09:RFR11 s. 9, 111.
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Riittämättömästä rahoituksesta on kuntasektorille useita seurauksia. 
Yksi seuraus on se, että kuntien luottamus siihen, miten valtio rahoitus-
periaatetta tulkitsee, heikkenee. Samalla esiintyy tyytymättömyyttä siitä, 
että valtio ei ota huomioon päätöksiensä taloudellisia vaikutuksia rahoi-
tusperiaatteen edellyttämällä tavalla. Toinen seuraus on se, että voidakseen 
toteuttaa valtion päättämät uudistukset, on kuntien nostettava veroja tai 
sopeuttamalla toimintaansa. Rahoitusperiaatteen perimmäinen tavoite on, 
että kuntasektorin ei tarvitsisi nostaa veroja valtion päättäessä uusista pa-
kollisista tehtävistä.1421 Pidemmällä aikavälillä tämä saattaa lopulta johtaa 
siihen, että kunnat yhä suuremmassa määrin ovat vain valtion päättämän 
toiminnan toteuttajia. Tämä puolestaan vähentää mahdollisuuksia perus-
tuslain takaaman kunnallisen itsehallinnon toiminnalle.1422

Rahoitusperiaatteeseen liittyvistä kustannuksista löytyy tietoa valtion 
talousarvion luokassa 25 (yleinen valtionosuus), jossa kerrotaan kunkin 
uuden tehtävän valtionosuus sekä verotulontasaus (inkomstutjämning). 
Näissä jakoperusta on kunnan asukasmäärä. Yhteys uudistuksen ja kor-
vauksen välillä katkeaa, mikä aiheuttaa sekaannusta. Seuranta vaikeutuu, 
ja kustannustenjako tuo kuntasektorille voittajia ja häviäjiä, ja tämän 
myötä ymmärrys rahoitusperiaatteesta heikkenee.1423 Sen selvittämiseksi, 
mihin uudistuksiin rahoitusperiaatetta sovelletaan, tulee valtion talous-
arvio käydä läpi huolellisesti. Valtiovarainministeriön vastaus seuranta-
palaverien puutteeseen oli se, että ne ovat liian monimutkaisia, työläitä 
ja johtavat jatkuvaan keskusteluun siitä, onko sääntely rahoitusperiaat-
teen mukaan riittävää vai ei paikallisen itsehallinnon näkökulmasta. 
Raportoijat toivat esiin, että talousarvioesityksiä tulisikin täydentää 
selkeillä tiedoilla rahoitusperiaatteen vaikutuksista, ja siitä miten ne 
jakautuvat tiettyihin toimintoihin. Lisäksi liitteessä olisi oltava tiedot 
kutakin kuntaa koskevista vaikutuksista.1424

Myös sen ymmärtäminen, mitä rahoitusperiaate tarkoittaa on erittäin 
tärkeää. Ruotsissa suoritetun tutkimuksen mukaan kuntien edustajien 
kanssa käytyjen haastattelujen perusteella kävi ilmi, että kuntienkin 
edustajat olivat epätietoisia siitä, mitkä hallituksen päätökset koske-
vat rahoitusperiaatetta, eikä useimmilla ollut tästä aavistustakaan1425. 
Raportissa todettiin myös, että välttämätön edellytys ohjaukselle on 
seuranta. Jos valtio haluaa rahoitusperiaatteesta ohjausvälineen, täytyy 
sen suorittaa säännöllistä seurantaa sekä prosessista että määrästä.1426

1421 2008/09:RFR11 s. 9 – 10, 111 – 112.
1422 2008/09:RFR11 s. 10, 112.
1423 2008/09:RFR11 s. 10, 112.
1424 2008/09:RFR11 s. 11 – 12, 113.
1425 2008/09:RFR11 s. 9.
1426 2008/09:RFR11 s. 12, 114.
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Ruotsissa tehty tutkimus osoitti, että valtionosuudet eivät kata kuntien 
kuluja, ainakaan pitkällä aikavälillä. Rahoitusperiaate ei siten ainakaan 
pitkällä aikavälillä turvaa kuntasektorin taloutta niille lailla säädettyjen teh-
tävien suhteen. Tämä johtuu muun muassa siitä, että yleistä valtionosuutta 
korotetaan kiinteällä summalla, johon ei kuitenkaan myöhemmin tehdä 
kustannuskehityksen vuoksi (esimerkiksi inflaatio- tai palkankorotukset) 
tarkastuksia. Tämän vuoksi valtion rahoitusosuus tehtävästä ajan myö-
tä laskee.1427 Myös Euroopan neuvosto on kiinnittänyt huomiota tähän. 
Euroopan neuvoston Ruotsia koskevassa raportissa Ruotsia kehotettiin 
tuottamaan menetelmiä, joiden avulla voidaan laskea kunnille säädettyjen 
tehtävien todelliset kustannukset1428. 

Talousvaliokunta käsitteli selvitystä ja vaati hallitusta antamaan katta-
vamman kuvan rahoitusperiaatteen toteutumisesta esityksissään. Valiokunnan 
mukaan talousarvion selostuksen tulee sisältää viittaukset kyseessä oleviin 
erityisesityksiin. Yleisessä osassa eduskunnalle on lisäksi kussakin tapauksessa 
osoitettava, miten hallitus on päätynyt kyseiseen kustannukseen. Tämän 
lisäksi talousvaliokunta huomautti, että rahoitusperiaatteen toteutumisesta 
on keskusteltava uuden lukiolain osalta. Hallitus on todennut, että se seu-
raa kustannusten toteutumista. Valiokunta vaati, että hallitus esittää asiasta 
saamansa huomiot ja päätelmät eduskunnalle.1429 

Voimavarojen riittävyyden arvioimisessa on otettava huomioon kun-
nalliseen itsehallintoon kuuluva kuntien oikeus päättää itsenäisesti talo-
udestaan1430. Tuorin mukaan rahoitusperiaatteelle on mahdotonta mää-
ritellä täsmällisiä absoluuttisia tai suhteellisia tunnuslukuja. Sitä, milloin 
valtionosuudet alittavat ja vastaavasti kuntien rahoitusosuus ylittää rajan, 
jonka tuolla puolen kuntien itsenäisen päätösvalta taloudestaan on kaven-
tunut perustuslain edellyttämää itsehallintoa loukkaavalla tavalla, ei voida 
osoittaa kiinteisiin euromääräisiin tai prosentuaalisiin lukuihin nojautuen. 
Ongelmana perustuslain itsehallintosäännöksen edellyttämän itsenäisen ta-
loudellisen päätösvallan suojaamisessa on myös se, että taloudellisen itsenäi-
syyden aste ei määräydy vain jonkin yksittäisen lain säännösten seurauksena, 
vaan kysymys on monien lakien yhteisvaikutuksesta. Kun lakiehdotuksia 
käsitellään erikseen, kokonaisvaikutukset eivät esimerkiksi uusia tehtäviä 
koskevia yksittäisten lakiehdotusten yhteydessä tule arvioitaviksi.1431 Myös 
perustuslakivaliokunta on todennut kantanaan, että perustuslain kannal-
ta ei riitä, että asiaa tarkastellaan valtio- ja kuntasektorin kokonaisuuden 

1427 2008/09:RFR11 s. 66, 109. Tämä johtuu siitä, että yleistä valtionosuutta korotetaan 
kiinteällä summalla, johon ei kuitenkaan myöhemmin tehdä inflaatio- tai palkankoro-
tusten vuoksi tarkastuksia. 2008/09:RFR11 s. 109

1428 Europarådet 2005: 8, SOU 2007:93 s.32.
1429 2009/10:FiU19 s. 19 – 20.
1430 Tuori 2001: 10. 
1431 Tuori 2001: 18, 22.



 279

VII Rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointia

 279

tasolla.1432 Pöyhösen mukaan rahoitusperiaatteen mukaan kuntia ei saa 
rasittaa niin paljon, että ne eivät selviä velvoitteistaan ilman kohtuutonta 
veroasteen nostamista. Myös muihin voimavaroihin turvautumisen tulee 
olla suhteellista. Periaate merkitsee käytännössä sitä, että jos tulojen ja me-
nojen epäsuhde kasvaa eikä valtio voi myöntää lisävaroja, on joko uusista 
menoista pidättäydyttävä tai ryhdyttävä toimenpiteisiin olemassa olevien 
velvoitteiden vähentämiseksi. Tällaiseen tilanteeseen on Pöyhösen mukaan 
niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa jo jouduttu.1433

Perustuslakivaliokunta onkin yhteisöveron tuoton jako-osuuksien muut-
tamista koskeneessa lausunnossaan todennut, että ehdotettu kuntien 
uuden jako-osuuden heikentävä vaikutus yhdessä joidenkin aiempien 
toimien kanssa muodostuu joillekin kunnille varsin tuntuvaksi, ja vaikut-
taa kuntien mahdollisuuteen hoitaa niille lain mukaan kuuluvia tehtäviä 
sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisessa. Esityksessä 
korostuva näkökohta valtion ja kuntien välisestä kustannusneutraali-
suudesta yhteisöveron jako-osuuksissa on perustuslaissa turvatun kun-
nallisen itsehallinnon näkökulmasta ongelmallinen, koska asukkaiden 
itsehallinto on suojattu kussakin kunnassa. Perustuslain kannalta ei riitä, 
että asiaa tarkastellaan valtio- ja kuntasektorin kokonaisuuden tasolla.1434 
Kunnallisen itsehallinnon tilaa tulisi valtiosääntöoikeudellisessa tarkas-
telussa arvioida eri lakien ja lakiehdotusten kokonaisvaikutuksen eikä 
ainoastaan kunkin lakiehdotuksen erillisvaikutusten kannalta. Tämän 
lisäksi kunnallistaloudellisten vaikutusten valtiosääntöoikeudellinen 
arviointi tulee kiinnittää vaikeimmassa asemassa oleviin kuntiin.1435 

Rahoitusperiaatteen tasoa arvioitaessa merkityksellisiä ovat Valtava-uudistus 
sekä vuoden 1993 valtionosuusuudistus. Valtavauudistuksen aikaan valti-
onosuus vaihteli laeittain siten, että keskimääräinen valtionosuuksien taso 
oli noin 48 %, josta terveydenhuollon keskimääräinen valtion rahoitus-
osuus oli 57,3 %1436. Alun perin tarkoituksena oli valtionosuuden lisäys 330 
miljoonalla markalla1437. Hallituksen esitykseen mennessä valtionosuuden 
lisäyksen määrä oli jo laskenut huomattavasti, ja lopulta tarkoituksena oli, 
että uudistuksen myötä olisi suoritettu vähäinen valtionosuuden lisäys (100 
milj. markkaa), minkä jälkeen valtion ja kuntien välinen kustannustenjako 
olisi pysynyt entisellään1438. Myös vuoden 1993 valtionosuusuudistuksessa 

1432 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3.
1433 Pöyhönen 1996: 49.
1434 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3.
1435 Tuori 2001: 22 – 23.
1436 HE 101/1981 vp s. 13. Kansanterveystyö 57,1 % ja erikoissairaanhoito 57,4 %, kun 

puolestaan sosiaalitoimen rahoitusosuus oli ainoastaan 35 %. Emt.
1437 Ojala 1980: 75.
1438 HE 101/1981 vp s. 14.
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kunnan ja valtion kustannustenjako tuli säilyttää entisellä tasolla, eli vuoden 
1992 lopun tasolla1439. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksi-
en taso oli noin 48 %1440. Kuitenkin jo ennen valtionosuusuudistuksen voi-
maantuloa valtio esitti kunnille rahoitustehtäviä, jotka oleellisesti muuttivat 
tätä kustannustenjakoa1441. Tämäkin tavoite jäi kuitenkin toteutumatta1442. 

Mainituilla valtionosuusuudistuksilla tulee olla vaikutusta arvioitaessa 
sitä, millainen valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tulisi vastaisuudes-
sa olla. Rahoitusperiaatteella on yhteys myös kuntien verotuloihin. Verotulot 
muodostavat sen tulon, joilla kunnat valtionosuuksien lisäksi pääosin lailla 
säädetyt tehtävänsä rahoittavat. Rahoitusperiaatteessa on pohjimmiltaan kyse 
siitä, millainen on kuntien ja valtion välinen kustannustenjako eli kuinka 
suuren osan lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvista kustannuksista kunnat 
rahoittavat omilla verotuloillaan ja kuinka suuri on valtion osuus kustannuk-
sista. Valtion rahoitusosuus tulee maksaa valtionosuusjärjestelmän kautta.

Lakiesitysten kustannusvaikutusten arviointi on rahoitusperiaatteen 
kannalta erittäin tärkeä. Jo vuoden 1989 komiteanmietinnössä todettiin, 
että esitysten perusteluja tulee tarkentaa siten, että niissä selvitetään nykyistä 
tarkemmin kustannusten jaksottuminen eri vuosille ja kohdentuminen eri 
ikäryhmiin1443. Myös Euroopan neuvoston raportti toi esiin sen, että pai-
kallisviranomaisten tehtävien kustannuksia on vaikea määritellä. Raportin 
mukaan kustannukset lasketaan usein hyvin suurpiirteisesti lainsäädäntö-
vaiheessa. Kuitenkin tässä vaiheessa pitäisi laskea kustannukset tarkkaan ja 
suhteuttaa kustannukset talousarvioon sellaisina kuin ne ovat olleet valtion 
niistä vastuussa ollessa.1444 Tämä koskee siis valtiolta paikallisviranomaisten 
vastuulle siirtyvien tehtävien kustannuksia. 

1439 HE 214/1991 vp s. 8, HE 216/1991 vp s. 13, 27 – 28. 
1440 HE 216/1991 vp s. 27 – 28
1441 Perustuslakivaliokunnan mukaan kuntien ja valtion taloudellisten suhteiden tulee 

ensisijaisesti rakentua valtionosuuslainsäädännön varaan. Ensi vuoden alusta voimaan 
tulevan valtionosuusuudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on säilyttää valtion ja 
kuntien välinen kustannustenjako vuoden 1992 tasolla. Valiokunta kiinnittää valtio-
varainvaliokunnan huomiota siihen, että esityksen mukainen kuntien rahoitustehtävä 
muuttaa oleellisesti tätä kustannustenjakoa, ellei kunnilta tulevan tällaisen ulkopuolisen 
rahoituksen valtionosuusjärjestelmän kautta kertautuvaa vaikutusta estetä. Esityksessä 
ehdotettiin kuntien osuutta kansaneläkkeiden lisäosien rahoituksesta nostettavaksi 
1,47 penniin veroäyriltä vuonna 1993 sen ollessa 0,98 penniä veroäyriltä vuonna 1992. 
Perustuslakivaliokunta katsoi kuitenkin, että lakiehdotus ei ole ristiriidassa kunnallisen 
itsehallinnon periaatteen kanssa. PeVL 29/1992 vp s. 2.

1442 Myllymäki 1994: 193. Myllymäen mukaan Suomessa valtion näkökulmasta tehtävä-
kohtaiset valtionosuudet olivat muuttuneet kustannusautomaatioksi, joka oli saatava 
katkaistuksi talouslaman jyrketessä vuonna 1992. Myllymäki 1994: 162. Edelleen 
Myllymäen mukaan luopuminen lakiehdotuksen lepäämäänjättämisinstituutiolta 
on merkinnyt kuntien valtionosuuksien joutuneen kulloisenkin valtion talousarvion 
tasapainottamisen välineeksi. Myllymäki 1994: 193 (alaviite). 

1443 KM 1989: 56 s. 26.
1444 CLRAE 2000: 66.
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Suomessakin tilanne on se, että lainsäädäntövaiheessa kustannusarviot 
lähes systemaattisesti alimitoitetaan, jotta ne saadaan mukaan niin sanottuun 
kehysten mukaiseen menettelyyn. Käytännössä lähes kaikki kuntasektorille 
tulevat tehtävät on kustannusarvioltaan alimitoitettu, joka aiheuttaa sen, 
että eduskunta hyväksyessään tämän lakiesityksen hyväksyy sen sillä kus-
tannustasolla, mikä sille on arvioitu.1445 Näin siitä huolimatta, että oikeus-
ministeriö on vuonna 2007 antanut ohjeen säädösehdotusten vaikutusten 
arviointiin.1446

Tarkasteltaessa vaikutuksia kuntatalouteen eli kuntien ja kuntayhtymien 
tai niiden liikelaitosten tuloihin ja menoihin, tulee erityisesti ottaa huo-
mioon kuntien itsehallinnolliseen asemaan liittyvät periaatteet sekä ne 
erityistyyppiset menettelytavat, joita noudatetaan päätettäessä kuntata-
louteen vaikuttavista hankkeista. Kuntien itsehallinnollisen aseman tur-
vaamiseen liittyy erityisesti lainsäätäjälle asetettu velvoite huolehtia siitä, 
että kunnilla on myös tosiasialliset edellytykset huolehtia lakisääteisistä 
tehtävistään. Peruskysymyksenä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa 
on se, mitkä ovat ehdotuksen vaikutukset kuntien tuloihin ja menoihin 
sekä miten eri kuntaryhmissä on tosiasialliset taloudelliset mahdollisuu-
det vastata ehdotetuista velvoitteista. Tällöin on usein syytä analysoida 
lainsäädännön kunnille aiheuttamia velvoitteita ja niiden taloudellisia 
vaikutuksia syvemmin hyödyntämällä strategisessa laskentatoimessa 
ja taloustieteessä yleisesti sovellettavia menetelmiä. Kuntatalouteen 
kohdistuvat vaikutukset voivat olla merkittäviä esimerkiksi silloinkin, 
jos ne kohdistuvat vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaan kuntaan 
siten, että kunnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaikeutuu.1447

Myös edellä kuvattu oikeusministeriön ohje sisältää erityisen maininnan 
rahoitusperiaatteen huomioon ottamisesta: Kuntien itsehallinnollisen ase-
man turvaamiseen liittyy erityisesti lainsäätäjälle asetettu velvoite huolehtia 
siitä, että kunnilla on myös tosiasialliset edellytykset huolehtia lakisääteisistä 
tehtävistään. Periaate siten tulisi ottaa paremmin ja perusteellisemmin huo-
mioon lainsäätämisen yhteydessä. Kovinkaan syvällistä analyysiä – johon 
yllä olevassa ohjeessa viitataan – ei lakiesityksissä ole toistaiseksi nähty. 

1445 Kietäväinen 25.1.2013. Tästä myös aiheutuu väärä keskustelu, kun keskustellaan siitä, 
että kunnat on eläneet yli varojensa, liian löysästi, kun kysymys on siitä, että valtio on 
systemaattisesti aliarvioinut säätämiensä lakien kustannusvaikutukset. Ks. myös VM 
4/2013: 59: Kuntien näkökulmasta ministeriöt yrittävät saada läpi uudistuksia esittämällä 
niiden kustannusarviot epärealistisen alhaisina ja niin sanotusti ”kehyksen mukaisina”. 
Tämä tulee aina aikanaan näkyviin suurina valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon 
tarkistuksina.

1446 OM 2007: 6.
1447 OM 2007:6 s. 22.
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Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on kiinnittänyt huomiota 
siihen, että peruspalveluohjelmamenettelyn ongelmana on, ettei erilaisten 
lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia kuntien talouden kokonaisuuteen ja 
esimerkiksi sääntelyn kunnallisverotukselle aiheuttamiin paineisiin arvioida 
riittävästi. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksissa on havaittu, ett-
eivät lainsäädännön vaikutusarviointia koskevat ohjeet muutenkaan toteudu 
riittävässä määrin. Esimerkiksi lainsäädännön tuottavuusvaikutusten ja mui-
den kuin valtiontaloudellisten vaikutusten arviointi ovat huomattavankin 
vajavaisia. Valtion ja kuntien rahoitussuhteen osalta vaikutusarvioinneissa 
pulmana on tietojen epäyhtenäinen ja yhteismitaton esittämistapa, jolloin 
ei voida helposti hahmottaa eri säädöksistä kokonaisuuksina aiheutuvia 
vaikutuksia.1448 Peruspalveluohjelma ei tarkastuksessa saatujen havaintojen 
mukaan ole kuitenkaan riittävästi pystynyt koordinoimaan sektorikohtaista 
säädösvalmistelua ja eri hallinnonalojen omia suunnitelmia ja politiikka-
tavoitteita.1449

Samaan johtopäätökseen on päätynyt eduskunnan tarkastusvaliokunta. 
Tarkastusvaliokunnan mukaan peruspalveluohjelmamenettelyn ongelmana 
on, ettei erilaisten lainsäädäntöhankkeiden vaikutuksia kuntien talouteen 
arvioida riittävän hyvin. Kunnat kokevat ongelmalliseksi sen, että valtio lisää 
lainsäädännöllä kuntien tehtäviä ja kustannuksia alimitoitetulla budjetoin-
nilla, jolloin kustannukset jäävät kuntien maksettaviksi. Valtion ja kuntien 
rahoitussuhteen vaikutusarvioinneissa pulmana on tietojen epäyhtenäinen 
ja yhteismitaton esittämistapa, jonka vuoksi ei pystytä arviomaan säädösten 
kokonaisvaikutuksia.1450

Myös valtiovarainministeriön selvityksessä todetaan sama ongelma. 
Selvityksen mukaan rahoitusperiaatteella on kiinteä yhteys myös tehtävis-
tä lailla säätämisen vaatimukseen. Rahoitusperiaatteen toteutumista tulee 
arvioida säädettäessä kunnille uusia tai aikaisempaa laajempia tehtäviä ja 
velvoitteita. Nykyään hallituksen esityksissä rahoitusperiaatteen toteutu-
misen arviointi on jäänyt liian vähälle huomiolle. Hallituksen esityksissä 
kyllä arvioidaan esityksistä kuntasektorille aiheutuvat lisäkustannukset sekä 
valtion ja kuntien osuudet mainituista kustannuksista. Esitykset eivät sen 
sijaan sisällä arvioita kuntasektorin ja yksittäisten kuntien mahdollisuuksia 
suoriutua mainittujen tehtävien rahoituksesta kuntien muut tehtävät ja 
kuntatalouden kokonaisuus huomioon ottaen.1451 Selvityksessä tuotiin esiin 

1448 K 21/2010 vp s. 163 – 164.
1449 K 21/2010 vp s. 164.
1450 TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp s. 9. Tarkastusvaliokunta edellytti myös, että 

valtiontalouden kehysten tietoperustaa, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä selkeytetään ja 
parannetaan. Kehysten tietoperustan on annettava eduskunnalle nykyistä paremmat 
edellytykset kehyksiä koskevalle päätöksenteolle ja kehysten noudattamista ja tavoitteiden 
toteutumista koskevalle seurannalle. Emt. s. 9.

1451 VM 10/2011 s. 18 – 19.
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myös hallitusohjelmaa koskeva ongelma: Palveluiden rahoituksen kannal-
ta ongelma on, että päätettäessä hallitusohjelmaan sisällytettävistä kuntiin 
kohdistuvista velvoitteista eri sektoreilla toimenpiteiden kokonaisvaikutusta 
kuntien talouteen ja kantokykyyn ei juurikaan selvitetä. Tällainen poikkihal-
linnollinen tarkastelu sisältyy vasta hallituksen ensimmäisen kehyspäätöksen 
yhteydessä valmisteltavaan peruspalveluohjelmaan ja valtion talousarvioesi-
tykseen sisältyvään peruspalvelubudjettitarkasteluun.1452 

Myös vuoden 2017 kuntalakia valmistelevassa tausta-aineistossa to-
detaan kuntien menokehysjärjestelmän mahdollisuutta pohdittaessa, että 
nykyiseen järjestelmään sisältyy rakenteellinen ongelma: a) uudistuksista 
päätetään käytännössä hallitusohjelman yhteydessä puutteellisiin kustannus-
vaikutusarviointeihin perustuen, b) valtiontalouden menokehykset päätetään 
sitovasti olettamuksella, että uudistukset toteutetaan kehysten puitteissa, 
c) uudistukset toteuttavien lakiesitysten taloudellisten vaikutusten arviot 
pakotetaan kehyksiin ja taloudelliset vaikutukset aliarvioidaan, d) kuntien 
menot ovat alusta alkaen ennakoitua suuremmat ja e) lopulta myös valtio 
tulee maksumieheksi valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuk-
sen yhteydessä. Kuntien sisäinen kehysjärjestelmä voi toimia hyvin vain, jos 
tämä valtionohjausjärjestelmään sisältyvä vuotokohta saadaan tukittua.1453

Edellä todetusta johtuen perustuslakivaliokunta on joutunut ottamaan 
kantaa hallituksen esityksiin puutteellisin tiedoin. Näin tapahtui esimerkiksi 
peruspalvelujen valtionosuusmuutoksen yhteydessä vuonna 2011, jolloin 
kiinteistövero poistettiin verotulojen tasausjärjestelmästä, ja valtionosuuksiin 
tehtiin suuria leikkauksia. Perustuslakivaliokunnan kannanoton mukaan 
laskelman perusteella on käytännössä mahdotonta kattavasti arvioida, mikä 
merkitys ehdotetuilla muutoksilla on kuntien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin 
vastata niille kuuluvien palvelujen tuottamisesta. Tämä tulee arvioida kun-
tien verotulojen ja muiden tulojen sekä valtionosuuksien ja verontasausten 
muodostaman kokonaisuuden pohjalta.1454 Toisaalta jo hallituksen esityksissä 
on voitu todettu, että kustannusvaikutuksia ei ole voitu arvioida riittävällä 
tarkkuudella. Esimerkiksi hallituksen esityksessä, joka koski vanhuspalve-
lulakia, esitettiin korotettua 54,3 valtionosuusprosenttia laista aiheutuvista 
kustannuksista. Hallituksen esityksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö 
oli arvioinut lakiehdotuksen taloudellisia vaikutuksia yhdessä Kuntaliiton 
asiantuntijoiden kanssa valtakunnallisella tasolla. Yhteinen näkemys oli ollut, 
että kovin tarkkoja arvioita on vaikea tehdä.1455 Perustuslakivaliokunta sen 
sijaan ei ottanut kantaa mainittuun toteamukseen, vaan tyytyi toteamaan, 

1452 VM 10/2011 s. 25 – 26.
1453 VM 2013b: 91. Päätelmänä oli, että kunnissa ei ole mahdollista ottaa käyttöön valtion 

kehysmenettelyä vastaavaa menokehystä. Emt. 91.
1454 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 3.
1455 HE 160/2012 vp s. 24.
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että esityksen perusteluista selviää, että ehdotuksen kustannusvaikutukset on 
otettu huomioon eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä 
HE 96/2012 vp, jossa ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain muuttamista, sekä valtionosuuksien lisäyksinä 
valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2013. Perustuslakivaliokunta kuiten-
kin edellytti että uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille on seuratta-
va.1456 Mitä mainitut perustuslakivaliokunnan kannat tarkoittavat rahoitus-
periaatteen toteutumisen kannalta, kun perustuslakivaliokunta käytännössä 
hyväksyi sen, että lakiesitysten kustannusarviot saavat olla epärealistiset?

Rahoitusperiaatteen noudattamatta jättämisen ongelma ei koske pel-
kästään Suomea, vaan periaatteen noudattamisessa on ongelmia muualla-
kin Euroopassa. Euroopan neuvosto on antanut muun muassa Hollannille 
suosituksen muuttaa verojärjestelmäänsä, koska tuolloin kiinteistöverojen 
vähennyksiä koskeva uudistus olisi käytännössä siirtänyt kuntien verotusoike-
utta paikallistasolta valtion keskushallinnolle. Verohelpotuksia ei kuitenkaan 
ollut odotettavissa, vaan kuntien verotuloja olisi siirretty valtion hyväksi.1457 
Ruotsissa SKL:n arvion mukaan rahoitusperiaate on toteutunut kohtuulli-
sesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta1458. Eräs poikkeus oli muutos 
lukiokoulutuksen osalta, joka tuli voimaan syksyllä 2007. Lakimuutoksen 
kustannukset aliarvioitiin pahoin1459, mikä aiheutti kunnille suuria ongelmia, 
koska kustannuksia ei enää tarkisteta jälkikäteen. Kun lakiesitys annetaan, 
tulee siinä olla kuntien taloudelliset vaikutukset arvioitu oikein, koska se 
vaikuttaa kuntien saamaan valtionosuuteen tulevina vuosina1460. Kun kus-
tannus tiettyyn tehtävään on kerran arvioitu, arviota ei muuteta jälkikäteen, 
eikä kustannuksiin myöskään sovelleta indeksikorotuksia.1461 Samanlainen 
tapaus oli niin kutsuttu LSS-laki1462, jonka kustannukset ovat nousseet 
138 prosenttia lain voimaantulon jälkeen. Kuntien on miltei mahdotonta 
noudattaa lain tarkoitusta palveluiden järjestämisen suhteen. SKL onkin 
ajanut näiden palvelujen rahoitusvastuun siirtämistä valtiolle.1463 Ruotsissa 
tehty raportti osoitti sen, että periaatteen toteutumisella on parantamisen 
varaa myös Ruotsissa.

Euroopan neuvoston raportti osoitti, että vain muutamissa maissa 
rahoitusperiaatteesta on säädetty lain tai perustuslain tasolla. Jos asiasta on 
säädetty, periaatetta ei noudatettu yleisesti, vaan periaate koskee vain kun-

1456 PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp s. 3.
1457 Rec. 180 (2005) s. 1.
1458 Sedigh 14.2.2013.
1459 SOU 2007: 11 s. 181 – 183, 189.
1460 Prop. 1993/94:150 bil 7 s.33, SOU 1994:144 s. 150, Prop. 2006/07: 100 s. 221, 

2002/03:FiU25 s. 9, 2002/03:FiU3 s. 19 – 20, 2003/04:FiU3 s. 23.
1461 Sedigh 14.2.2013. 
1462 1994:67 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
1463 LSS. Kostnader och utjämningssystemet.
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nille säädettyjä tehtäviä. Raportin mukaan tämä osoittaa, että peruskirjan 
tarkoitusta ei ole ymmärretty.1464 Raportista selvisi myös, että talousvaikeudet 
monissa maissa ovat aiheuttaneet sen, että tehtäviä on siirretty paikallisvi-
ranomaisten vastuulle myöntämättä tehtäviin kuitenkaan riittävää rahoi-
tusta. Paikallisviranomaisille on myös säädetty helposti sellaisia tehtäviä, 
joiden kustannusten ennustaminen on ollut hankalaa, kuten esimerkiksi 
vanhustenhuolto.1465 

Euroopan neuvoston asiantuntijat ovat päätyneet siihen arvioon, että 
rahoitusperiaatteen mukainen riittävä rahoitus ei toteudu eikä paikallisviran-
omaisilla ole riittävää rahoitusta käytettävänään suhteessa tehtäviinsä. Ongelma 
aiheutuu siitä, että tehtävistä säädettäessä paikallisviranomaisille ei osoiteta 
riittäviä taloudellisia resursseja tehtävien hoitamiseksi1466. Rahoitusperiaatteen 
toteutumisen varmistamiseksi monissa maissa on viime vuosina suoritettu 
lainsäädäntötoimia, joilla periaate on ankkuroitu kansalliseen perustuslakiin 
tai muuhun lakiin, ja luotu riittävät oikeussuojakeinot. Näitä maita ovat 
muun muassa Itävalta ja Saksa.1467 Euroopan neuvoston raportin mukaan 
säätämällä rahoitusperiaatteesta lailla sekä säätämällä virallisista neuvottelu-
menettelyistä rahoitusperiaatteen turvaamiseksi sen toteutuminen voitaisiin 
parhaiten turvata1468. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta tunnustusta 
siitä, että rahoitusperiaate on tunnustettu vuonna 1993, mutta samaan 
aikaan neuvosto kyseenalaisti periaatteen toteutumisen käytännössä1469.

Ruotsissa rahoitusperiaatteen mukaan kunnille kompensoidaan muutok-
set kuntien tehtävien jaossa ja menot uusista tehtävistä. Samantyyppinen peri-
aate on Tanskassa kokonaistasapainoperiaate (DUT). Valtionapujärjestelmän 
sisäinen rakenne voidaan rakentaa sellaiseksi, että kuntien valtionapujen 
sääntely voidaan tehdä tavalla, joka ei vaikuta kuntien välisen tasoituksen 
tasapainoon. Muissa Pohjoismaissa, muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa on 
kuntien yleinen valtionosuus tehty tasoituksellisesti neutraaliksi. Tanskassa 
kuntien talouden suhdannesääntelystä ja valtionapujen vapauttamisesta 
sääntelyvälineen ominaisuudesta keskusteltiin intensiivisesti jo 1980-luvul-
la. Yleinen valtionapu jaetaan kunnille kruunu per asukas tai kruunu per 
veroäyri – periaatteella, jolloin valtionavun vähentäminen tai lisääminen 
kohtelee kaikkia kuntia samalla tavalla eikä vaikuta kuntien väliseen tasoi-
tukseen. Tasoitus hoidetaan valtionavusta erillisillä kuntien verotulojen ja 

1464 CLRAE 2000: 125, 127. Ruotsissa yrityksistä huolimatta parlamentti ei ole vahvistanut 
rahoitusperiaatetta lailla. Rahoitusperiaate on hyväksytty periaatteena valtion ja kuntien 
väliselle kustannustenjaolle, mutta sitä ei olla oltu valmiita saattamaan voimaan lailla. 
Emt. s. 122.

1465 CLRAE 2000: 128.
1466 CLRAE 2000: 120, 121, 127. Näin myös Rec. 79 (2000).
1467 Ryynänen & Telakivi 2006: 112.
1468 CLRAE 2000: 122 – 123.
1469 Rec 163 (2005) s. 1 – 2. Ks. myös CLRAE 2005a: 6.
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menotarpeiden tasausjärjestelyllä. Oulasvirran mukaan tämä Pohjoismainen 
menettely tulisi ottaa harkintaan myös Suomessa.1470

Huolimatta siitä, että rahoitusperiaate on vakiintuneesti hyväksytty, 
kysymys periaatteen voimassaolosta on kiistanalainen. Rahoitusperiaatteen 
voimassaolon hyväksyminenkään ei kuitenkaan vielä osoita, että periaatteel-
la olisi se vaikuttavuus, joka sille perustuslaillisena edellytyksenä kuuluisi. 
Nähtäväksi jää millainen vaikuttavuus rahoitusperiaatteen käytännön toteu-
tumiselle on valtioneuvoston vuodesta 2004 käyttöön ottamalla peruspalve-
luohjelmalla. Peruspalveluohjelman tarkoituksena ilmoitettiin olevan muun 
muassa rahoitusperiaatteen toteuttaminen.1471 Peruspalveluohjelmassa kirjat-
tiin alun perin otsikkotasolla rahoitusperiaatteen toteutuksesta seuraavasti: 
”Peruspalveluohjelmassa tarkastellaan peruspalveluita ja niiden kehittämistä 
poikki-hallinnollisesti ja kokonaisvaltaisesti siitä näkökulmasta, miten palve-
lujen toteutunut ja tuleva kehitys heijastuvat kuntien toimintaan ja talouteen. 
Peruspalveluita ja niiden rahoitusta tarkastellaan suhteessa kuntien talouden 
kokonaistilanteeseen, joka kattaa kaikki kuntien menot ja tulot.”1472 

Seuraavaksi tarkastelen kahta esimerkkiä terveydenhuollon alalta, jot-
ka ovat olleet kunnallistalouden kannalta merkittäviä. Näitä ovat kunnille 
vuonna 2001voimaan tullut velvoite järjestää hammashuolto kaikille kun-
nan asukkaille sekä maaliskuun 2005 alussa voimaan tullut hoitotakuu. 
Kumpikaan uudistuksista ei luonut potilaalle subjektiivista oikeutta hoi-
toon, mutta esimerkiksi osa hammashuollon tehtävistä kuuluu kunnan 
tosiasiallisen järjestämisvastuun piiriin. Uudistukset vaikuttivat siihen, että 
kuntien aiemmat priorisoinnit, erityisesti jonotusaikoihin liittyvät määräajat, 
aiheuttivat kunnille uusia velvollisuuksia tehtävän järjestämisen suhteen, ja 
näillä oli suuri taloudellinen merkitys. 

Hammashoidosta säädettiin ratkaisun antamisen aikaan kansanterveyslain 
14 §:n 1 momentin 4 kohdassa, nykyinen säännös suun terveydenhuollosta 
on terveydenhuoltolain 26 §:ssä1473. Entisen säännöksen mukaan kansanterve-

1470 Oulasvirta 2000: 31 – 32.
1471 Ryynänen & Telakivi 2006: 111. Peruspalveluohjelmassa vuosille 2005 – 2008 rahoitus-

periaatteen toteuttaminen mainittiin ensimmäisen pääotsikon alaotsikossa. Seuraavassa 
vuosille 2006 – 2009 annetussa peruspalveluohjelmassa rahoitusperiaatetta ei enää otsik-
kotasolla ollut, otsikoita oli muutenkin vähennetty alkuperäisestä. Vuosille 2007 – 2011 
ja 2008 – 2011 annetuissa peruspalveluohjelmissa alaotsikoita ei ole enää lainkaan, mutta 
rahoitusperiaatteen toteuttaminen ilmoitetaan yhtenä ohjelman tavoitteena.

1472 Peruspalveluohjelma 2005 – 2008: 9.
1473 26 § (30.12.2010/1326) Suun terveydenhuolto
 Kunnan on järjestettävä asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut. Hoidon jaksottai-

selle toteutukselle on oltava hammaslääketieteelliset perusteet. Suun terveydenhuollon 
palveluihin sisältyvät:

 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta;
 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;
 3) suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito;
 4) potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan 
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ystyöhön kuuluvina tehtävinä kunnan tulee ylläpitää suun terveydenhuoltoa, 
johon sisältyy väestön suun terveyden edistäminen sekä kunnan asukkaiden 
suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito; valtioneuvoston asetuksella voitiin 
tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun 
terveydenhuollosta. Hammashoidon laajennusta koskevassa hallituksen esi-
tyksessä todetaan, että järjestämisvelvollisuuden laajennus ei merkitse sitä, että 
kuntalaisille syntyisi erityinen subjektiivinen oikeus päästä kunnalliseen ham-
mashoitoon. Tämän vuoksi vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneillä henkilöillä 
ei olisi vastaisuudessakaan oikeutta saada kunnallista hammashoitoa vastoin 
potilaan asemasta ja oikeuksista annetunlain 3 §:n 1 momentissa säädettyä 
voimavararajoitetta.1474 Järjestämisvelvollisuus määräytyy samojen periaattei-
den mukaisesti kuin muussakin terveyskeskusten järjestämässä hoidossa1475 eli 
kyse on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta tehtävästä. 
Säännös tuli voimaan 1.4.2001lukien1476.

Oikeusasiamies kritisoi hallituksen esityksen kohtaa, jonka mukaan 
uudistuksen jälkeenkään potilailla ei ole oikeutta saada kunnallista ham-
mashoitoa vastoin potilaslain 3.1 §:ssä säädettyä voimavararajoitetta1477. 
Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan tällainen lähtökohta on virheellinen ja 
perustuu väärään laintulkintaan. Oikeusasiamiehen mukaan hammashuol-
lon lakisääteisten laajentuneiden velvoitteiden toteuttamisesta tarvittaessa 
voimavaroja lisäämällä edellyttävät muun muassa perustuslain säännökset. 
Voimavarojen kohdentaminen on keskeisiä keinoja, joilla julkisen vallan 
tulee toteuttaa perusoikeuksien turvaamisvelvollisuutensa.1478 Eduskunnan 
oikeusasiamiehen mukaan potilaslain voimavararajoitetta ei voida kytkeä 
kunnan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämisvelvollisuuteen, koska potilas-
lain 3 §:ssä oleva maininta voimavaroista ei rajaa terveyden- ja sairaanhoidon 

hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen.
 Kunnan perusterveydenhuollon on suun terveydenhuoltoa järjestäessään toimittava 

yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon hen-
kilöstön kanssa.

1474 HE 149/2000 vp s. 10.
1475 HE 149/2000 vp s. 12.
1476 21.12.2000/1219:Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Lain 14 §:n 

1 momentin 4 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001. Kunta ja kan-
santerveystyön kuntayhtymä voi päättää, että hampaiden tutkimus ja hoito järjestetään 
31 päivään joulukuuta 2001 saakka vain vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneille ja 30 
päivään marraskuuta 2002 saakka vain vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneille sekä 
lisäksi kunnan tai kuntayhtymän erikseen päättämille muille ryhmille. Hampaiden 
tutkimus ja hoito on kuitenkin järjestettävä iästä riippumatta kaikille pään ja kaulan 
alueen säde- tai sytostaattihoidon vuoksi tutkimusta ja hoitoa tarvitseville.

 Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

1477 HE 149/2000 vp s. 10.
1478 Eoa 1044/2002. Myös Eoa 959/2004, Eoa 1721/2003. 
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järjestämisvelvollisuutta kulloinkin käytettävissä oleviin voimavaroihin.1479 
Potilaslaki ei koske lainkaan kunnan velvollisuutta palvelujen järjestämiseen, 
vaan tätä velvollisuutta koskevat erikoissairaanhoitolain ja kansanterveys-
lain säännökset. Niiden mukaan hoitoa on järjestettävä niin, että kaikille 
järjestettävän kiireellisen hoidon lisäksi kunnan tulee järjestää tarpeellinen 
ei-kiireellinen hoito.1480 

Oikeusasiamies kritisoi hallituksen esitystä myös siitä syystä, että lain-
muutosten vaikutusten arviointi ei hänen käsityksensä mukaan osunut 
erityisen hyvin kohdalleen. Lainmuutosten vaikutusten ennakoinnilla on 
ollut merkitystä sille, miten hammashuollon järjestämisvelvollisuuden laa-
jennukseen on kunnissa varauduttu. Koska oikeusasiamiehen laillisuusval-
vontaan ei kuulu arvioida valtion ja kuntien väliseen rahoitusvastuuseen 
liittyviä kysymyksiä, hän ei ottanut kantaa valtionosuuksien lisäysten riit-
tävyyteen.1481 Perustuslakivaliokunta oli esityksen taloudellisia vaikutuksia 
koskien todennut, että esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevasta jaksosta 
selviää, että tämän uudistuksen kustannusvaikutukset on otettu huomioon 
valtionosuuksien lisäämistarpeena1482. Oikeusasiamiehen mukaan kunta 
ei voi rajata lakisääteisiä velvoitteitaan lakia laadittaessa esitettyihin näke-
myksiin vedoten1483. Alla on esimerkkinä oikeusasiamiehen kannanotto 
hammashuollon järjestämisestä Espoon kaupungissa.

Oikeusasiamiehen kannanotto 1780/2003:
Espoon kaupunki on selvityksissään todennut lakiuudistuksen perus-
teluissa lähdetyn siitä, että yksityisen hammashoidon ja kunnallisen 
hammashoidon suhteelliset osuudet pysyvät ennallaan. Kunnallisen ham-
mashoito mitoitettiin sitä silmällä pitäen, että väestö edelleen käyttäisi 
hyväkseen yksityisen hammashuollon palveluita entisessä laajuudessaan. 
Hammashuollon kohdentamispäätöstä sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
tehtäessä todettiin, että hammashoito ei ole subjektiivinen oikeus, vaan 
hoitoa tarjotaan voimavarojen rajoissa. Päätöstä pidettiin tarpeellisena, 
koska katsottiin, että kaikille hoitoon hakeutuville ei pystyttäisi tarjoa-
maan palveluita. Myös lainvalmistelun yhteydessä esitetyt kannanotot 
ovat antaneet tukea kaupungin menettelylle.

Lainmuutoksen vaikutusten arviointi
Hammashuollon järjestämisvelvollisuuden laajennusta koskevassa hal-
lituksen esityksessä lähdettiin siitä, että koska sairausvakuutusjärjestel-

1479 Eoa 1044/2002, Eoa 77/2004, Eoa 1721/2003.
1480 Eoa 959/2004, Eoa 192/2003, Eoa 1721/2003.
1481 Eoa 1044/2002, Eoa 1780/2003. Hallituksen esityksen mukaan uudistus aiheuttaisi 

kokonaisuudessaan 147 miljoonan markan lisäkustannukset, valtionosuus näistä lisä-
kustannuksista on 24,2 % eli yhteensä 36 miljoonaa markkaa. HE 149/2000 vp s. 7.

1482 PeVL 37/2000 vp – HE 149/2000 vp s. 2.
1483 Eoa 1721/2003 s. 24. 
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män laajennus toteutetaan samanaikaisesti kunnallisen hammashuollon 
järjestämisvelvollisuuden laajennuksen kanssa, merkittävää siirtymää 
ei tapahtuisi yksityisestä hammashoidosta kunnalliseen hammashoi-
toon. Uudistusta valmisteltaessa arvioitiin, että yksityissektorin po-
tilaat jatkavat pääsääntöisesti aikaisemmin syntyneitä hoitosuhteita. 
Myös sairausvakuutusjärjestelmän laajennuksen kustannuslaskelmat 
tehtiin sen mukaisesti, että yksityisen hammashoidon potilasmäärät 
eivät muutu. Kunnan järjestämisvelvollisuuden laajentuessa uusien 
ikäryhmien osuuden arvioitiin jäävän hieman alemmaksi kuin 30 pro-
senttia. Valtionosuus arvioiduista lisäkustannuksista määritettiin 24,2 
prosentiksi. Valtionosuuden lisäys toteutettiin korottamalla laskennal-
lisessa valtionosuusjärjestelmässä terveydenhuollon 7 – 64 -vuotiaiden 
laskennallisia kustannuksia 11 markalla asukasta kohden. Mm. profes-
sori Aimo Ryynänen on Suomen Hammaslääkäriliitolle 22.11.2002 
antamassa lausunnossa hammashuollon palvelujen järjestämisestä kos-
kevista kysymyksistä kiinnittänyt huomiota siihen, että valtionosuutta 
ei määrätty koko hammashuollon laajennuksen edellyttämää määrää.

Vuonna 2002 hammashuollon laajennuksen laskettiin aiheuttavan 
kunnille lisäkustannuksia 19,05 milj. euroa. Kuntien valtionosuuksiin 
suunnattiin 4,82 milj. euroa hammashuollon uudistuksen toteuttami-
seen korottamalla 7 – 64 -vuotiaiden ikäryhmän laskennallisia kustan-
nuksia 4,81 euroa/asukas. Vuonna 2003 hammashuollon laajennuksen 
laskettiin aiheuttavan kunnille lisäkustannuksia 13,750 milj. euroa. 
Kuntien valtionosuuksiin suunnattiin 3,714 milj. euroa hammashuollon 
uudistukseen korottamalla 65 – 74 -vuotiaiden ikäryhmän laskennalli-
sia kustannuksia 17,68 euroa/asukas, korottamalla 75 – 84 -vuotiaiden 
ikäryhmän laskennallisia kustannuksia 17,41 euroa/asukas ja 85 vuotta 
täyttäneiden ikäryhmän laskennallisia kustannuksia 17,40 euroa/asu-
kas. Oikeusasiamiehen laillisuusvalvontaan ei kuulu arvioida valtion ja 
kuntien väliseen rahoitusvastuuseen liittyviä kysymyksiä enkä siis ota 
kantaa valtionosuuden lisäysten riittävyyteen. Totean kuitenkin, että 
kanteluiden perusteella arvioiden lainmuutoksen vaikutusten arvioin-
ti ei ole käsitykseni mukaan osunut erityisen hyvin kohdalleen. Lain 
muutoksen vaikutusten ennakoinnilla on ollut merkitystä sille, miten 
hammashuollon järjestämisvelvollisuuden laajennukseen on kunnissa 
varauduttu.

Hoitotakuusta säädettiin aiemmin kansanterveyslain 15 b §:ssä ja erikois-
sairaanhoitolain 31 §:ssä, nykyään terveydenhuoltolain 51 ja 52 §:ssä. 
Hoitotakuun tarkoituksena on taata hoitoon pääsy tiettyjen laissa säädet-
tyjen määräaikojen sisällä.1484 Hoitotakuu koskee sekä lääketieteellistä että 
hammaslääketieteellistä hoitoa. Hallituksen esityksen mukaan hoitotakuulla 
ei luoda potilaalle subjektiivista oikeutta päästä hoitoon. Potilaalla ei myös-

1484 Hoitotakuuta on käsitelty tarkemmin IV pääluvun 5.2 kohdassa. 
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kään ole rajatonta oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa, vaan 
hänen terveydentilastaan johtuvan hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon 
ammattihenkilö.1485 Hallituksen esityksen mukaan välitön yhteydensaanti 
terveyskeskukseen tai terveydenhuollon ammattihenkilön hoidon tarpeen 
arviointi sekä kohtuullisessa ajassa järjestetty hoito vähentävät kokonais-
kustannuksia, joista hyötyvät potilaat itse, työnantajat, kunnat ja Kela.1486 

Hallituksen esityksen mukaan uudistuksesta aiheutuvat kustannukset 
oli huomioitu Kansalliseen terveyshankkeeseen vuosina 2003 – 2004 
osoitettujen ja valtion määrärahakehyksiin vuosille 2004 – 2007 sisälty-
vien voimavarojen puitteisiin. Vuonna 2005 kustannusten ennakoitiin 
lisääntyvät jonkin verran, mutta kehysten mukaiseen valtionosuuden 
lisäykseen vuodelle 2005 sisällytettiin hoitoon pääsyn toteuttamisesta 
aiheutuvat lisäkustannukset. Edelleen hallituksen esityksen mukaan 
hoitotakuulla ei ole muita valtion- tai kuntataloudellisia eikä muuten-
kaan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia1487. 

Merkille pantavaa on, että perustusvaliokunta otti asiassa kantaa myös kun-
nille aiheutuviin kustannuksiin, kun hammashuoltoa koskevassa lausunnossa 
kunnille aiheutuvista kustannuksista todettiin ylimalkaisesti. Valiokunta 
otti kantaa suoraan rahoitusperiaatteeseen, joka oli lausunnossa nostettu 
otsikkotasolle. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntely hoidon 
saatavuudesta lisää terveyspalveluiden järjestämisestä kunnille aiheutuvia 
kustannuksia. Valiokunta myös painotti, että uudistuksen kustannusvai-
kutuksia kunnille on seurattava.1488 

Hoitotakuun voimaansaattamisella on ollut merkittävä kunnallistalou-
dellinen vaikutus. Oikeusasiamies on ratkaisut useita kanteluita hoitotakuu-
seen liittyen, erityisen suuri osa niistä liittyy edellä mainittuun hammas-
huoltoon. Yhdistettynä laajentunut hammashuollon järjestämisvelvollisuus 
hoitotakuun voimaansaattamiseen kunnilla on kanteluiden määrä huomioon 
ottaen ollut hankaluuksia resursoida riittävä määrä henkilökuntaa lakimuu-
tosten vuoksi, etenkin ottaen huomioon että niiden vaikutukset oli enna-
kolta aliarvioitu1489. Mainitut tapaukset myös käytännön tasolla osoittavat 
rahoitusperiaatteen ydinongelman: lakiesitysten taloudelliset vaikutukset oli 
arvioitu epärealistisen alhaiseksi. Tästä aiheutuu se, että kun valtionosuus-
prosentti määrätään arvioidun mukaisena, ei valtion ja kunnan välinen kus-
tannustenjako tosiasiassa ole edes valtionosuuslainsäädännössä määritellyllä 
tasolla eli määritellyn valtionosuusprosentin mukainen; kustannukset ovat 

1485 HE 77/2004 vp s. 1.
1486 HE 77/2004 vp s. 31.
1487 HE 77/2004 vp s. 31 – 32.
1488 PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp s. 3, vrt. PeVL 37/2000 – HE 149/2000 vp s. 2.
1489 Esimerkiksi edellä kuvattu eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotto 1780/2003.
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todellisuudessa korkeammat. Kun lakiesityksiä tulee vuoden aikana useita, 
ongelma kertaantuu. Tämä aiheuttaa vakavia ongelmia kuntien taloudelle, 
kun ne yrittävät selviytyä lakisääteisistä velvoitteistaan, ja kuten tapaukset 
ovat osoittaneet, välillä se on mahdotonta. 

Edellä esitettyjen esimerkkien valossa on tullut selväksi, että valtio 
on vetäytynyt ja pyrkii edelleen yhä etenevässä määrin vetäytymään ra-
hoitusvastuustaan. Miten kävisi, jos valtio rahoittaisi säätämänsä tehtävät 
täysimääräisesti? Toimisivatko kunnat taloudellisesti? Rahoitusperiaate ei 
välttämättä tarkoita sitä, että valtion olisi rahoitettava tehtävät 100 %:sti. 
Kuntaliitto on vuonna 2013 todennut, että kuntatalouden kireys huomioon 
ottaen valtion rahoitusosuuden tulisi olla 100 %1490. Rahoitusperiaatteen 
kanssa sopusoinnussa on se, että kunnilla on kohtuullinen rahoitusosuus, 
jotta kunnilla on intressi huolehtia palvelutuotantojärjestelmänsä tehokkaas-
ta toteuttamisesta. Jos rahoitusperiaate toteutuisi, sen suurin vaikutus olisi, 
että julkisen talouden tasapainoa pystyttäisiin edistämään. Silloin olisi myös 
pakko puuttua vielä nykyistä peruspalveluohjelmaa ja -budjettimenettelyä 
voimakkaammin ministeriöitten haluun määrätä julkisia tehtäviä. Myös 
EMU-kriteerien valossa rahoitusperiaatteen korostaminen on keskeistä, 
koska sen kautta voitaisiin saavuttaa tasapaino. Nyt ongelmana on, että 
tehtäviä laajennetaan eikä ole entisiinkään varaa. Toisaalta mikäli rahoitus-
periaate toteutuisi, niin kuntien keskinäisten erojen kasvu ja kansalaisten 
eriarvoisuus veroprosenttien ja palvelujen saatavuuden kannalta todennä-
köisesti olennaisesti paranisi verrattuna nykytilanteeseen.1491 Kunnille olisi 
valtion toimesta myönnetty riittävä rahoitusosuus, eikä kuntien tarvitsisi 
kohtuuttomasti korottaa veroprosenttiaan palvelujen järjestämisen vuoksi. 
Tilanne on se, että matalan verotulon per asukas kuntien täytyy ylläpitää 
suhteessa korkeampaa veroprosenttia kuin korkeamman verotulon per asukas 
omaavien kuntien. On todettava, että valtionosuusjärjestelmä on rakentunut 
valtionosuuden ja kuntien omarahoitusosuuden varaan. On tuskin mah-
dollista – tai realistista – nykypäivänä odottaa, että valtio rahoittaisi kaikki 
kunnille säätämänsä tehtävät kokonaisuudessaan. 

1490 Kuntatalous 1/2013 s. 4
1491 Kietäväinen 25.1.2013.
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2 RAHOITUSPERIAATE JA 
KUSTANNUSVAIKUTUSTEN 

SEURAAMINEN 

Perustuslakivaliokunta on useita kertoja todennut, että uudistusten kustan-
nusvaikutuksia kunnille on seurattava1492. Annettu velvoite koskee ensisijai-
sesti valtiovarainministeriötä, jonka tehtävänä on kuntalain 8 §:n mukaan 
seurata yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtia, että kuntien 
itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. 
Miten tämä toteutuu käytännössä, vai toteutuuko se?

Hallintovaliokunta on kuntavaliokuntana pyytänyt perustuslain 47 
§:n 2 momentin nojalla sisäasiainministeriöltä kirjallisen selvityksen siitä, 
mitkä ovat kuntakentän – mukaan lukien yksittäisen kunnan – taloudelli-
set mahdollisuudet selviytyä asianmukaisesti tehtävistään ja velvoitteistaan. 
Selvityksessä tuli arvioida mainittua asiakokonaisuutta ainakin kuntien 
päätoimialoittain ja ottaen huomioon laskennalliseen valtionosuusjärjestel-
mään siirtymisen jälkeen kunnille annetut uudet ja muuttuneet tehtävät, 
nykyiset tehtävät, eri tehtävistä kunnille aiheutuneet todelliset kustannukset 
sekä kustannuskehitysnäkymät mukaan lukien kuntien rahoitustasapainon 
turvaaminen. Selvityksessä tuli arvioida myös kunnallisen itsehallinnon to-
teutumista tilanteissa, joissa kunta katsoi, että siltä puuttuivat tosiasialliset 
edellytykset hoitaa perusoikeusuudistuksessa tarkoitettuja tai muita tehtäviä 
ja velvoitteita. Lisäksi selvityksessä tuli arvioida kunta-valtiosuhteen yleistä 
kehittymistä ja peruspalveluiden rahoituksen lisäksi kokemuksia peruspal-
veluohjelman laadintaprosessista sekä siitä, miten eri hallinnonalat ovat 
sitoutuneet peruspalveluohjelman noudattamiseen.1493

Sisäasianministeriön selvityksen mukaan kuntien taloudellisiin mahdol-
lisuuksiin huolehtia asianmukaisesti tehtävistään ja velvoitteistaan vaikuttavat 
useat tekijät: kunnan omat päätökset, valtion päätökset koskien kuntien 
tehtäviä ja rahoitusta sekä näiden lisäksi yleinen taloudellinen toimintaym-
päristö. Sitä, mikä tekijä kulloinkin ratkaisevimmin vaikuttaa kuntien toi-
mintaedellytyksiin, on vaikea yksiselitteisesti arvioida. Kuntien taloudelliset 
mahdollisuudet huolehtia tehtävistään ja velvoitteistaan koostuvat rahoituk-
sen kokonaisuudesta. Verotulot kattavat koko tulorahoituksesta lähes puolet, 

1492 esim. PeVL 41/2010 vp – HE 90/2010 vp s. 5, PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp s. 
3, PeVL 39/2010 vp – HE 101/2010 vp s. 4. 

1493 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 1 – 2. PeL 47.2 §: Valiokunnalla on oikeus 
saada valtioneuvostolta tai asianomaiselta ministeriöltä selvitys toimialaansa kuuluvasta 
asiasta. Valiokunta voi selvityksen johdosta antaa asiasta lausunnon valtioneuvostolle 
tai ministeriölle.
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vuonna 2005 arviolta noin 47 prosenttia. Tästä johtuu, että verotuloilla on 
ratkaisevin merkitys kuntatalouden kokonaistasapainon kannalta. 

Ministeriön selvitys oli rajattu koko maan tasolla koskemaan kuntien 
tehtävien ja rahoituksen kehitystä vuodesta 1993 vuoteen 2004, josta 
oli käytettävissä viimeisimmät tilinpäätösten ennakkotiedot. Selvityksen 
mukaan ajanjakson pituus ja aihealueen laajuus ei mahdollistanut selvi-
tyksen kohdistamista yksityiskohtaiseen kuntien talouskehityksen tausta-
tekijöiden analysointiin. Vuoden 2004 ennakollisten tilinpäätöstietojen 
pohjalta on laadittu alueellinen ja kuntaryhmittäinen tarkastelu, jota on 
sisäasiainministeriön kuntaosaston kuntien talouden ennakointimallin 
pohjalta jatkettu vuoteen 2006. Tilinpäätöstiedot, joita selvityksen 
pohjana on pääasiassa käytetty, eivät kerro palvelujen tasosta, tarpeesta, 
laadusta, saavutettavuudesta tai palvelujen käyttäjien tyytyväisyydestä. 
Tilinpäätöstietojen ja taloutta koskevien tunnuslukujen perusteella on 
kuitenkin mahdollista päätellä, minkä tyyppisissä kuntaryhmissä tai 
alueilla palvelujen järjestämismahdollisuudet ovat heikoimmat tai par-
haimmat – taloudellisten edellytysten asettamissa rajoissa.1494

Hallintovaliokunnan lausunto ministeriön selvityksestä oli varsin 
ympäripyöreä, todeten että maamme kunnat ovat voimavaroiltaan, asu-
kasmääriltään, pinta-aloiltaan, toimintaympäristöiltään ja hoitamiltaan 
tehtäviltä erilaisia. Kuntayhtymissä ja seudullisen yhteistyön puitteissa 
hoidetaan myös monenlaisia tehtäviä. Lisäksi on kunnallisia liikelaitoksia 
ja kuntien omistamia osakeyhtiöitä. Moninaisesti organisoituneella kun-
takentällä on poikkeuksellisen suuri merkitys yhteiskunnassa, koska kun-
nallishallinto vastaa noin kahdesta kolmasosasta julkisen sektorin teh-
tävistä. Kaikkien kuntien tulee periaatteessa tuottaa asukkailleen samat 
peruspalvelut. Käytännössä kunnan toimintaympäristö ja olosuhdetekijät 
vaikuttavat siihen, minkä tasoisina palvelut kyetään tuottamaan. Kunnat 
ovat joutuneet ja joutuvat jatkuvasti etsimään uusia tapoja julkisten pe-
ruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Kuntahallinnon rooli on 
muuttunut ainakin osittain palvelujen tuottajasta niiden tuottamisesta 
vastaavaksi järjestäjäksi. Erityisesti hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi 
on jo pitkään tarvittu ylikunnallista yhteistyötä.1495 

Hallintovaliokunnan mukaan kuntatalouden tilan voidaan arvioida pysyvän 
vastaisuudessakin kireänä. Kuntien rahoitustasapainossa on huomattavia 
kuntakohtaisia, alueellisia ja kuntaryhmittäisiä eroja. Vuosikate näyttää 
jäävän kehyskaudella 2007–2009 nettoinvestointeja pienemmäksi, mikä 
lisää kuntien velkaantumista. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrä on 
korkealla tasolla. Huolestuttavinta on kuitenkin kuntien toimintamenojen 
kasvu, joka on vuonna 2005 ollut yli 5 prosentin tasolla. Menokehitys on 

1494 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 2. 
1495 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 3.
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kuntatalouden kestävyyden kannalta liian voimakasta, vaikka esimerkiksi 
viime vuonna verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kustannuspaineita lisää 
erityisesti väestön ikääntymisestä johtuva lisääntyvä palvelujen tarve. Samalla 
kuntaryhmittäiset ja alueelliset erot uhkaavat syventyä.1496 

Hallintoselonteon (VNS 2/2005 vp) mukaan tavoitteena on kunnallisten 
peruspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaaminen koko maassa koh-
tuullisella vero- ja maksurasituksella. Selonteon johdosta antamassaan 
mietinnössä valiokunta toteaa, että kunnallisten peruspalvelujen asian-
mukaiseksi järjestämiseksi on huolehdittava ainakin kuntien vastuulla 
olevien palvelujen palvelurakenteesta, toimintatapojen uudistamisesta, 
toimivasta kuntarakenteesta, tietojärjestelmien yhtenäistämisestä ja 
palvelujen kestävästä rahoituksesta (HaVM 2/2006 vp). Edelleen hal-
lintovaliokunnan mukaan valtaosa kuntatalouden menoista painottuu 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä opetustoimeen. Erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollossa korostuu saumattomien palveluketjujen ja sähköis-
ten tietojärjestelmien nykyistä olennaisesti laajempi hyödyntäminen. 
Esimerkiksi kansallisessa terveyshankkeessa on kehitetty suomalaista 
terveydenhuoltoa muun muassa näistä lähtökohdista. Hyvää kehitystä, 
joka palvelee nimenomaan terveyspalvelujen käyttäjää, on tapahtunut 
lyhyessä ajassa. Maaliskuussa 2005 voimaan tullut ns. hoitotakuulain-
säädäntö on parantanut hoidon saatavuutta ja lisännyt tasa-arvoa ter-
veyspalvelujen saamisessa. Osassa kansallisen terveysprojektin erillisiä 
hankkeita vaikuttavuus on kuitenkin jäänyt vielä vaatimattomaksi ta-
loudellisista panostuksista huolimatta. Lisäksi valiokunta toteaa, että 
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa myös ennalta estävän 
työn merkitys nousee entistä tärkeämpään rooliin.1497 

Valiokunta kiinnitti huomiota yleisemminkin hyvän ennakkosuunnittelun 
ja toteutuksen merkitykseen paikallistason uudistustyössä. Näin kustannus-
kehitys ja tulevaisuuden palvelutarpeet kyetään hoitamaan julkisen talouden 
sietokyvyn rajoissa. Menojen hallinta edellyttää eri toimijoiden vastuullista 
otetta tulosten aikaansaamiseksi.1498 

Valiokunta piti esittämänsä selvityspyynnön ja käsiteltävänä olevan 
sisäasiainministeriön selvityksen merkittävimpänä vaikutuksena sitä, että 
hallitus on päätynyt käynnistämään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 
(PARAS-hanke). Valiokunta korosti, että kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sen jatkotyöhön kuuluu olennaisena osana kunta-valtiosuhteessa ratkaista 
kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoitusvastuuseen sekä muutoinkin 
kestävän kuntatalouden kokonaisuuteen liittyvät rahoituskysymykset.1499 

1496 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 3.
1497 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 3.
1498 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 3.
1499 HaVL 28/2006 vp – MINS 1/2004 vp s. 3 – 4.
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Selvitys ei kuitenkaan pääosiltaan vastannut niihin kysymyksiin, joihin 
vastausta haettiin.

Hallintovaliokunta on arvioinut peruspalveluohjelmamenettelyn vai-
kuttavuutta menettelyn lakisääteistämisen yhteydessä. 

Peruspalveluohjelmamenettelyn säätämisen yhteydessä hallintovalio-
kunta totesi, että peruspalveluohjelma on jo tähän mennessä saanut 
vakiintuneen aseman. Peruspalveluohjelmamenettely on myös jatkuvasti 
kehittynyt antaen yhä kokonaisvaltaisemman ja systemaattisemman ku-
van kuntien mahdollisuuksista järjestää peruspalveluja. Ohjelmassa on 
voitu myös entistä paremmin ottaa huomioon kuntasektorin tehtävien ja 
käytettävissä olevien voimavarojen suhde (rahoitusperiaate). Hallituksen 
esityksessä ehdotettiin peruspalveluohjelman lakisääteistämistä. Samalla 
peruspalveluohjelman mukaisia taloudellisia ohjauskeinoja kehitetään 
entistä tehokkaammiksi (HaVM 31/2006 vp – HE 155/2006 vp). 
Peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien toimintaympäristön muu-
tokset, kuntatalouden kehitystä ja kuntien tehtävien muutokset sekä 
tehdään ohjelma tulojen ja menojen tasapainottamisen edellyttämistä 
toimenpiteistä. Kuntataloutta arvioidaan kokonaisuudessaan, osana 
julkista taloutta ja kuntaryhmittäin. Lisäksi peruspalveluohjelmassa 
tarkastellaan kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittä-
mistä ja tuottavuuden lisäämistä.1500

Valiokunta katsoi, että peruspalveluohjelman laadinta osana valtiontalouden 
kehysmenettelyä on lisännyt ohjelman uskottavuutta ja sen sitovuutta. Se ei 
kuitenkaan tähän mennessä ole täysin sitouttanut tai ohjannut ministeriöitä 
noudattamaan ohjelman linjauksia. Tässä suhteessa tilanne on kuitenkin 
parantunut koko ajan vuosien varrella. Hallintovaliokunta tähdensi sitä, 
että säädettävää peruspalveluohjelmamenettelyä koskeva kuntalain säännös 
on ministeriöitä sitova. Sen pohjalta on arvioitava kuntien tehtäviä, rahoi-
tusasemaa ja kuntatalouden rahoitusedellytyksiä. Valiokunta korosti, että 
peruspalveluohjelma on ensisijainen suhteessa hallinnonalakohtaisiin kehit-
tämissuunnitelmiin. Peruspalveluohjelma ja lakisääteiset kehittämisohjelmat 
on sovitettava yhteen tästä lähtökohdasta valtiotalouden kehysmenettelyssä. 
Lakiehdotuksen 8 a §:n 2 momenttiin sisältyy virke, jonka mukaan perus-
palveluohjelmassa kuntataloutta arvioidaan kokonaisuutena, osana julkista 
taloutta ja kuntaryhmittäin.1501 

1500 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3. Käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa 
peruspalveluohjelmamenettelyllä tarkoitetaan osana valtion talousarvion valmistelua sekä 
osana kuntien ja valtion välistä neuvottelumenettelyä laadittavaa peruspalveluohjelmaa 
ja peruspalvelubudjettia. HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3.

1501 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3
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Selvyyden vuoksi valiokunta kiinnitti erityistä huomiota siihen, ettei 
sanamuoto ”osana julkista taloutta” tarkoita kuntatalouden alisteista asemaa 
julkisen talouden tai valtiontalouden tavoitteisiin nähden. Kysymys on siitä, 
että kuntatalous on osa julkista taloutta eikä julkisen talouden kehityksen 
arviointia voida tehdä ilman kuntataloutta. Valiokunnan mukaan peruspal-
veluohjelmamenettelyyn liittyy luonnollisesti kysymys rahoitusperiaatteesta, 
jota hallituksen esitykseen sisältyvä sääntely osaltaan ilmentää, vaikka rahoi-
tusperiaatteen käsitettä ei laissa mainitakaan. Kuntien itsehallinto, kuntien 
suhde valtioon sekä kuntalaisen asema kunnassa ovat saanet aikaisempaa 
vahvemman ja täsmällisemmän oikeudellisen perustan vuoden 2000 pe-
rustuslakiuudistuksessa.1502

Hallintovaliokunta piti erittäin tärkeänä, että oikeusministeriössä käyn-
nistyneessä perustuslain toimivuuden selvittämistä ja mahdollisten muutos-
tarpeiden arviointia koskevassa hankkeessa selvitetään ja arvioidaan rahoi-
tusperiaate mukaan lukien myös kunnallisen itsehallinnon toteutumiseen 
liittyviä kysymyksiä.1503 Perustuslain toteutumisen arviointia suorittanut 
perustuslaki 2008 työryhmä kuitenkin totesi mietinnössään kantanaan, 
että kunnallista itsehallintoa koskevan perustuslakisääntelyn tarkistamiseen 
ei ole tarvetta1504.

Perustuslakivaliokunta edellytti yhteisöveron jako-osuuden muuttamista 
koskevassa lausunnossaan, että eduskunnan tulee vaatia hallitukselta selvitys 
yksittäisten kuntien taloudellisista mahdollisuuksista hoitaa niille laeissa ase-
tettuja velvoitteita sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toimeenpanossa. 
Selvityksessä piti arvioida myös kunnallisen itsehallinnon toteutumista ja 
kunnalla olevien oikeudellisten keinojen riittävyyttä tilanteissa, joissa kunta 
katsoo, että siltä puuttuvat perusoikeusuudistuksessa tarkoitetut tosiasialliset 
edellytykset hoitaa tällaisia tehtäviä1505. Valtiovarainvaliokunta yhtyi perus-
tuslakivaliokunnan kantaan ja edellytti mietinnössään, että hallitus selvittää 
lainmuutoksen vaikutuksia yksittäisten kuntien taloudellisiin mahdollisuuk-
siin hoitaa kunnille laeissa asetettuja sosiaalisia ja sivistyksellisiä velvoittei-
ta. Valtiovarainvaliokunta edellytti -perustuslakivaliokunnan tavoin– että 
selvityksessä tuli arvioida myös kunnallisen itsehallinnon toteutumista ja 
kunnalla olevien oikeudellisten keinojen riittävyyttä tilanteissa, joissa kunta 
katsoo, että siltä puuttuvat perusoikeusuudistuksessa tarkoitetut tosiasialliset 
edellytykset hoitaa tällaisia tehtäviä.1506

Perustuslakivaliokunnan saamien selvitysten mukaan ehdotetun kuntien 
uuden jako-osuuden heikentävä vaikutus yhdessä joidenkin aiempien toi-

1502 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3
1503 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3. 
1504 Työryhmämietintö 2008:8 s. 69.
1505 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3 – 4.
1506 VaVM 36/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 4 – 5.



 297

VII Rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointia

 297

mien kanssa muodostuu joillekin kunnille varsin tuntuvaksi. Tämän seikan 
suurin valtiosääntöoikeudellinen merkitys koskee kuntien mahdollisuutta 
hoitaa niille lain mukaan kuuluvia tehtäviä sosiaalisten ja sivistyksellisten 
oikeuksien toteuttamisessa. Kunnat voivat periaatteessa reagoida lainsää-
dännön muutoksiin kunnallisveron veroprosenttia korottamalla, mutta 
tähän turvautuminen ei ole sopusoinnussa perusoikeusuudistuksen edellä 
mainitun tarkoituksen eikä myöskään ennen pitkää kunnallisen itsehallin-
non kanssa.1507 

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt kuntien kustannusvaikutusten 
seuraamista useissa lausunnoissaan. Perustuslakivaliokunta totesi esimer-
kiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutoksia koskevasta sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan lausunnosta (PeVL 39/2010) ehdotetun sääntelyn voivan 
vaikuttaa vähintäänkin välillisesti kunnallisen itsehallinnon taloudelliseen 
lohkoon. Valiokunta piti kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutoksia 
sellaisina, että niiden vaikutus kuntatalouteen ei ainakaan yksinään vaa-
rantanut itsehallinnon taloudellista pohjaa. Uusien kunnille kustannuksia 
aiheuttavien lakiesitysten yhteydessä tämä taloudellista itsehallintoa koskeva 
kokonaistarkastelu on tehtävä aina uudelleen. Erityisen tärkeää se on kus-
tannusvaikutuksiltaan merkittävien lakiuudistusten yhteydessä.1508

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että nyt ehdotetuilla 
laeilla ei lisätä kuntien suoritusvelvollisuuksia valtiolle vaan säädetään 
kuntien välisen kustannusvastuun jakautumisesta. On selvää, että ehdo-
tettu sääntely johtaa jossain määrin taloudellisten rasitusten siirtymiin 
kuntien välillä. Jos lakiehdotuksissa tarkoitettua muuttoliikettä pois 
entisestä kotikunnasta kasautuu paljon yksittäisen kunnan kohdalle, 
se saattaa merkitä erityisesti pienelle kunnalle sen taloudellisen kan-
tokyvyn heikkenemistä jopa siinä määrin, että se vaikeuttaa kunnan 
mahdollisuuksia selviytyä tehtävistään. Siksi valiokunta katsoi ehdo-
tetun sääntelyn voivan vaikuttaa vähintäänkin välillisesti kunnallisen 
itsehallinnon taloudelliseen lohkoon.1509

Perustuslakivaliokunta edellytti, että uudistuksen kustannusvaikutuksia 
kunnille on seurattava (vrt. PeVL 20/2004 vp, s. 3/II). Jos entisen kotikun-
nan ajallisesti mahdollisesti pitkällekin ulottuvaa kustannusvastuuta toisen 
kunnan jäsenten saamasta hoidosta ja huollosta tulevaisuudessa lisätään, 
järjestelyn perustuslaillista ulottuvuutta on syytä etenkin vanhusväestön 
kasvavan määrän vuoksi arvioida kokonaisuutena.1510

1507 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3.
1508 PeVL 39/2010 vp – HE 101/2010 vp s. 4.
1509 PeVL 39/2010 vp – HE 101/2010 vp s. 4.
1510 PeVL 39/2010 vp – HE 101/2010 vp s. 4.
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Myös hoitotakuuta koskevassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
edellytettiin kustannusvaikutusten seuraamista. Kyseisessä lausunnossa 
rahoitusperiaate oli nostettu otsikkotasolle. Valiokunnan mukaan sääntely 
hoidon saatavuudesta lisää terveyspalvelujen järjestämisestä kunnille ai-
heutuvia kustannuksia. Kuntien tehtävistä säädettäessä on perusoikeusuu-
distuksen yhteydessä todetun mukaisesti huolehdittava siitä, että kunnilla 
on tosiasialliset edellytykset suoriutua niistä (HE 309/1993 vp, s. 26/II ja 
PeVM 25/1994 vp, s. 3/II). Esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevasta 
jaksosta selviää, että tämän uudistuksen kustannusvaikutukset on otettu 
huomioon valtionosuuksien lisäämistarpeena (samoin PeVL 37/2000 vp, 
s. 2/I). Valiokunta vaati, että uudistuksen kustannusvaikutuksia kunnille 
seurataan.1511

Myös terveydenhuoltolain säätämisen yhteydessä perustuslakivaliokunta 
edellytti kustannusvaikutusten seuraamista. Ehdotuksessa ei valiokunnan 
käsityksen mukaan ollut kysymys kunnille annettavista uusista tehtävistä, 
vaan kunnilla nykyisen lainsäädännön perusteella olevien tehtävien hoitamis-
tavasta (vrt. PeVL 20/2004 vp, s. 3/I). Sääntelyn katsottiin tältä osin olevan 
perustuslain 121 §:ssä turvatun kuntien itsehallinnon kannalta ongelma-
tonta. Terveydenhuoltolain yksittäisillä muutoksilla voi esityksen peruste-
lujen mukaan olla kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Tällainen muutos on 
esimerkiksi hoitopaikan valinnan mahdollistaminen. Perustuslakivaliokunta 
on käytännössään korostanut, että tehtävistä säädettäessä on huolehdittava 
kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan (PeVL 29/2009 
vp, s. 2, PeVL 50/2005 vp, s. 2/I, PeVL 20/2004 vp, s. 3/II). Esityksen ta-
loudellisia vaikutuksia koskevasta jaksosta selviää, että tämän uudistuksen 
kustannusvaikutukset on pyritty ottamaan huomioon valtionosuuksien 
lisäämistarpeena. Jälleen valiokunta totesi, että uudistuksen kustannusvai-
kutuksia kunnille on seurattava.1512 

Perustuslakivaliokunta edellytti kustannusvaikutusten seuraamista myös 
valtionosuuslakeja muutettaessa vuodelle 2012, elokuussa 2011 päätettyjen 
erityisen suurten valtionosuusleikkausten jälkeen. Hallituksen esityksessä 
ehdotettiin päätösten mukaisesti eräitä valtionosuusprosentteja muute-
tavaksi. Näistä merkittävimpänä valiokunta piti kunnan peruspalvelujen 
valtionosuusprosentin muuttamista siten, että kuntien omarahoitusosuus 
nousee. Esityksen toinen pääelementti oli ehdotus, jonka mukaan verotu-
loihin perustuvaa valtionosuuden tasauselementtiä muutetaan niin, että 
verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa ei oteta huomioon 
kiinteistöveroa. Kolmantena tärkeänä elementtinä voidaan pitää sitä, että 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja ehdotettiin määrä-

1511 PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp a. 3.
1512 PeVL 41/2010 vp – HE 90/2010 vp s. 5.
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aikaisesti alennettaviksi. Perustuslakivaliokunta totesi, että hallituksen esi-
tyksen perusteluissa uudistusten vaikutukset kuntien toimintaan on lyhyesti 
sivuutettu toteamuksella, jonka mukaan kunnat ”joutuvat sopeuttamaan 
toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi”. Perustuslakivaliokunta 
ei pitänyt tätä tyydyttävänä vaan katsoi, että hallintovaliokunnan on syy-
tä ottaa mietintöönsä valtiovarainministeriölle asetettava velvoite tarkoin 
seurata uudistusten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kun-
talaisten palveluiden saatavuuteen. Tarvittaessa hallituksen on tehtävä alu-
eellisen yhdenvertaisuuden vakavien vääristymien korjaamiseksi tarvittavat 
ehdotukset.1513

Perustuslakivaliokunta edellytti kustannusvaikutusten seuraamista myös 
vanhuspalvelulain säätämisen yhteydessä. Valiokunnan mukaan hallituksen 
esityksen perusteluissa käsitellään varsin tarkoin esityksen taloudellisia vai-
kutuksia kunnille. Niistä ilmenee muun muassa, että vuonna 2013 esityk-
sen johdosta kuntien kustannukset tulisivat lisääntymään 50,2 miljoonalla 
eurolla, josta valtion osuus olisi 27,3 miljoonaa euroa, ja vuonna 2015 kus-
tannuslisäykset olisivat 151 miljoonaa euroa vuodessa, joista valtion osuus 
olisi 82 miljoonaa euroa. Esityksen perusteluista selviää, että ehdotuksen 
kustannusvaikutukset on otettu huomioon eduskunnan käsiteltävänä ole-
vassa hallituksen esityksessä (HE 96/2012 vp), jossa ehdotetaan muutetta-
vaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamista, 
sekä valtionosuuksien lisäyksinä valtion talousarvioesitystä vuodelle 2013. 
Perustuslakivaliokunta edellytti, että uudistuksen kustannusvaikutuksia kun-
nille seurataan (vrt. PeVL 41/2010 vp, s. 5/II ja PeVL 37/2000 vp, s. 2/I).1514

Perustuslakivaliokunta on myös edellyttänyt kustannusvastuun turvaa-
mista lailla. Perustuslakivaliokunta on maahanmuuttajien kotouttamisesta 
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamista koske-
vassa lausunnossaan (HE 18/2001 vp) katsonut, että perustuslain 121 §:n 
mukainen kustannusvastuu on turvattava lailla. Valiokunta totesi, että kä-
siteltävänä olleen esityksen perusteluista saa sen kuvan, että kustannusten 
korvaamisesta päättää valtion talousarvion rajoissa valtioneuvosto antamansa 
asetuksen perusteella. Perusteluista välittyvän tarkoituksen mukaan valtio 
päättää yksipuolisesti, mitä kustannuksia ja missä määrin kunnille korvataan 
niiden uuden tehtävän hoitamisesta. Valiokunnan mukaan tämä ei vastaa 
lakiehdotuksen yksiselitteistä sanamuotoa eikä perustuslain 121 §:n nojal-
la kuntien uusien tehtävien säätämiseen liittyvää kustannusvastaavuuden 
periaatetta.1515

Kuten edellä on käynyt esiin, perustuslakivaliokunta on lausuntokäytän-
nössään edellyttänyt kustannusvaikutusten seuraamista. Seuranta toteutuu 

1513 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 1, 3.
1514 PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp s. 3.
1515 PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp s. 5.
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käytännössä valtionosuuksien nelivuotistarkastuksessa. Rahoitusperiaatteen 
kannalta tilanne on kuitenkin ongelmallinen, koska lainsäädännön valmis-
telussa kustannusvaikutusten arvioinnit systemaattisesti alimitoitetaan, jotta 
esitykset saadaan mukaan niin sanottuun kehysten mukaiseen menettelyyn.

Tähän on kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan tarkastusvalio-
kunta, joka on edellyttänyt mietinnössään, että kuntatalouden kestävyyden 
turvaamiseksi valtiontalouden kehyksiin tulisi sisällyttää pitävä rajoite sille, 
kuinka paljon valtio voi kehyskauden aikana osoittaa lainsäädäntö- ja muilla 
toimilla menoja kuntasektorille. Tarkastusvaliokunnan mukaan peruspalve-
luohjelmamenettelyn ongelmana on, ettei erilaisten lainsäädäntöhankkeiden 
vaikutuksia kuntien talouteen arvioida riittävän hyvin. Kunnat kokevat 
ongelmalliseksi sen, että valtio lisää lainsäädännöllä kuntien tehtäviä ja kus-
tannuksia alimitoitetulla budjetoinnilla, jolloin kustannukset jäävät kuntien 
maksettaviksi. Valtion ja kuntien rahoitussuhteen vaikutusarvioinneissa 
pulmana on tietojen epäyhtenäinen ja yhteismitaton esittämistapa, jonka 
vuoksi ei pystytä arviomaan säädösten kokonaisvaikutuksia. Valiokunta 
kiinnitti huomioita siihen, että peruspalveluohjelmaan ja siihen liittyvään 
peruspalvelubudjettiin kirjatut valtion toimenpiteet ovat pääsääntöisesti 
valtiontalouden kehysten asettamien rajoitteiden piirissä. Kunnille asetetut 
velvoitteet ja tehtävät taas eivät ole. Tästä syystä kehysjärjestelmä sisältää 
nykyisellään riskin siitä, että julkisten tehtävien ja velvoitteiden laajennukset 
on helpompi säätää kuntien kuin valtion tehtäväksi. Valiokunta edellytti 
kuntatalouden kestävyyden turvaamiseksi, että valtiontalouden kehyksiin 
sisällytetään pitävä rajoite sille, kuinka paljon valtio voi kehyskauden aikana 
osoittaa lainsäädäntö- ja muilla toimilla menoja kuntasektorille. Kehyksiin 
sisältyvässä peruspalveluohjelmassa on syytä paneutua nykyistä tehokkaam-
min niihin toimiin, joilla turvataan pitkällä aikavälillä hyvinvointivaltion ja 
aivan erityisesti terveys- ja hoivapalvelujen rahoituksen kestävyys.1516

Edellä esitellyt kannanotot kuvastavat rahoitusperiaatteen tilannetta. 
Teoriassa rahoitusperiaate tunnustetaan tärkeäksi, mutta käytännössä sen 
seuraamista pidetään hankalana. Aiemmin on esitelty eduskunnan oikeus-
asiamiehen kannanottoja niin hammashuoltoon kuin hoitotakuuseen liit-
tyen. Hammashuoltoa koskien oikeusasiamies kritisoi hallituksen esitystä 
esimerkiksi siitä syystä, että lainmuutosten vaikutusten arviointi ei hänen 
käsityksensä mukaan osunut erityisen hyvin kohdalleen. Lainmuutosten 
vaikutusten ennakoinnilla on ollut merkitystä sille, miten hammashuol-

1516 TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp s. 9. Tarkastusvaliokunnan mielestä kehysmenettelyllä 
julkisen talouden kestävyyttä ei ole pystytty riittävästi edistämään. Koko julkisen talou-
den kestävyyden turvaamiseksi pitkän aikavälin taloussuunnitteluun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Kehysmenettelyä ei ole kytketty asianmukaisesti pitkän aikavälin 
talouspoliittisiin tavoitteisiin. Kehysten finanssipoliittista vaikuttavuutta heikentää myös 
niiden suppea kattavuus. TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp s. 10.



 301

VII Rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointia

 301

lon järjestämisvelvollisuuden laajennukseen on kunnissa varauduttu.1517 
Hoitotakuuseen liittyen oikeusasiamies päätyi siihen, että uudistusten kus-
tannukset oli aliarvioitu, minkä lisäksi hän toi ilmi käsityksensä valtion-
osuuksien riittämättömyydestä1518. Eduskunnan oikeusasiamiehen kan-
nanottojen jälkeen niin Valtiontalouden tarkastusvirasto kuin eduskunnan 
tarkastusvaliokunta ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Nähtäväksi jää, 
onko näillä kannanotoilla vaikutusta. Ainakaan viimeisimmistä esityksistä 
vanhuspalvelulain tai kuntarakennelakiesityksen taloudellisia vaikutuksia 
ei ole perusteltu kuten oikeusministeriön ohje edellyttää. 

On selvää, että edellä esitetyissä tapauksissa valtion ja kuntien välinen 
neuvottelumenettely on päässyt pahasti pettämään, kuin myös valtiova-
rainministeriön (aiemmin sisäasiainministeriön) kuntalain 8 §:n mukainen 
velvollisuus seurata yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtia, 
että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön 
valmistelussa. Myös Ruotsissa on todettu, että rahoitusperiaate ei toimi 
tarkoitetulla tavalla. Ruotsissa asiaan on yritetty saada parannusta ja asiaa 
selvitetään.1519

3 RAHOITUSPERIAATE JA 
YHDENVERTAISUUDEN VAATIMUS

Rahoitusperiaatteen on katsottava turvaavan yhdenvertaisuusperiaatteen 
toteutumista. Riittävän rahoituksen turvin kunnan on mahdollista järjestää 
palvelunsa siten, että yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa mahdol-
lisimman pitkälle toteutuu. On muistettava, että yhdenvertaisuusperiaate 
koskee kunnassa kuntalaisia – kunnan on järjestettävä palvelut kuntalaisille 
yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti1520. 

Kansalaisella on kunnassa monta erilaista roolia. Hän on kunnan viras-
tojen, laitosten ja muiden toimintojen asiakas ja erilaisten kunnallisten pal-
velujen käyttäjä. Hän on myös kunnallisten toimintojen rahoittaja erilaisten 
verojen ja maksujen kautta. Samalla hän on kuitenkin itse myös osallinen ja 
päättäjä, jonka vastuulla on koko järjestelmän toimintakyky.1521 Kansalaisen 

1517 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003: 195. Hallituksen esityksen mu-
kaan uudistus aiheuttaisi kokonaisuudessaan 147 miljoonan markan lisäkustannukset, 
valtionosuus näistä lisäkustannuksista on 24,2 % eli yhteensä 36 miljoonaa markkaa. 
HE 149/2000 vp s. 7.

1518 Eoa 959/2004 s. 12, Eoa 192/2003, s. 11, Eoa 1721/2003 s. 11.
1519 2009/10:FiU19 s. 19 – 20.
1520 Matikainen 2009: 89.
1521 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 37.
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suhdetta julkiseen valtaan leimaa keskeisellä tavalla kunta. Moderni kunnal-
lispolitiikka on tänä päivänä aidossa merkityksessä kansalaisten palvelemista. 
Tätä korostaa myös kuntalain 1.3 §, jonka mukaan kunnan toiminnan tulee 
edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä kunnassa.1522

Sitä, että kansalaiset saavat yhdenvertaisia julkisia palveluja pidetään 
itsestäänselvyytenä hyvinvointivaltiossa. Palvelun saatavuus saattaa kui-
tenkin vaihdella jopa kunnan sisällä. Esimerkiksi keskustassa asuvat käyt-
tävät enemmän hoitopalveluita kuin kaupungin reuna-alueiden asukkaat. 
Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan koske ainoastaan palveluiden saatavuutta, 
vaan myös palvelujen sisältöä eli laatua.1523 Ongelmaa ei ole niin kauan kuin 
kuntalaisten tyytyvät niihin palveluihin, joita on vähimmäisvaatimusten 
mukaan tarjolla. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan koske pelkästään palveluita, 
vaan myös niistä käyttäjille aiheutuvia maksuja. Mikäli samasta palvelusta 
täytyy maksaa hyvin erilainen hinta eri kunnissa, se ei ole hyvinvointivaltion 
tavoitteen mukainen tila.1524

Yhdenvertaisuudesta ja syrjintäkiellosta säädetään perustuslain 6 § 1 ja 
2 momenteissa seuraavasti:

Suomen perustuslaki 6 §. Yhdenvertaisuus.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan suku-
puolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn pe-
rusteella.

Perustuslain 6 §:n 1 momentin yhdenvertaisuussäännös kohdistuu perus-
oikeusuudistuksen esitöiden perusteella myös lainsäätäjään. Lailla ei voida 
mielivaltaisesti asettaa kansalaisia tai kansalaisryhmiä toisia edullisempaan 
tai epäedullisempaan asemaan. Yhdenvertaisuussäännös ei kuitenkaan edel-
lytä kaikkien kansalaisten samanlaista kohtelua, elleivät asiaan vaikuttavat 
olosuhteet ole samanlaisia. Yhdenvertaisuusnäkökohdilla on merkitystä 
myönnettäessä lailla etuja ja oikeuksia kansalaisille. Toisaalta lainsäädän-
nölle on ominaista, että se kohtelee tietyn hyväksyttävän yhteiskunnallisen 
intressin vuoksi ihmisiä eri tavoin edistääkseen muun muassa tosiasiallista 

1522 Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 38. Kansalaisten yhdenvertaisuuden vaatimus on yksi 
oikeusjärjestyksemme kulmakivistä (PeL 6 §). Kunnallisen itsehallinnon toiminnassa ja 
kunnallisessa palvelutuotannossa yhdenvertaisuusperiaatteen asettamiin vaatimuksiin 
törmätään jatkuvasti. Yhdenvertaisuuden vaatimus on jopa yksi kunnan toimialasään-
nöksen (KuntaL 1.2 §) keskeisistä reunaehdoista. Sen mukaisesti kunnan asukkaita 
ei saa perusteettomasti asettaa keskenään erilaiseen asemaan. Tämä koskee erityisesti 
kunnallisia palveluita. Heuru-Mennola-Ryynänen 2001: 41. 

1523 Molander 2005: 14, 18.
1524 Molander 2005: 18 – 19.
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tasa-arvoa.1525 Kunnallistalouden näkökulmasta yhdenvertaisuusperiaa-
te edellyttää kunnan jäsenten ja kunnan eri osien yhdenvertaista kohte-
lua1526. Rahoitusperiaate koskee yhdenvertaisuutta myös kuntien kesken. 
Valtionosuusjärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla 
kunnilla on olosuhteista ja kuntien tulopohjan eroista huolimatta edellytykset 
selvitä erityisesti lakisääteisistä tehtävistään1527.

Perustuslakivaliokunta on todennut, että perustuslain kannalta ei riitä, 
että asiaa tarkastellaan valtio- ja kuntasektorin kokonaisuuden tasolla1528 
vaan on selvitettävä kuntien rahoituksen ja tehtävien suhdetta kuntakoh-
taisesti. Rahoitusperiaatteen toteutuminen näyttäisi saavan näin arvioituna 
moniselitteisempiä ja tulkinnanvaraisempia piirteitä kuin pelkästään kuntien 
uusia tehtäviä koskevissa sääntelytilanteissa1529.

Perustuslain seurantaryhmä tulkitsi perustuslakivaliokunnan lausuntoa 
41/2002 siten, että kuntien eri rahoitusmuotojen yhdenmukaisuutta 
kunnallisen itsehallinnon perustuslainturvan kanssa ei voida arvioida 
yksittäisinä kysymyksinä, vaan kuntien rahoitusjärjestelmää on tarkas-
teltava kokonaisuutena, johon nykyisin kuuluvat yleiset ja sektorikoh-
taiset valtionosuudet, kuntien verotulot eri muodoissaan sekä kuntien 
maksu- ja muut tulot. Kunnallisen verotusoikeuden perustuslainturvan 
keskeisenä sisältönä on se, että verotusoikeudella tulee olla reaalinen 
merkitys kuntien mahdollisuuksien kannalta päättää itsenäisesti talou-
destaan. Tämän vaatimuksen katsotaan toteutuvan nykyisessä järjestel-
mässä.1530 Seurantaryhmä totesikin kantanaan, että arvioitaessa kuntien 
rahoituksen tilaa yleisemmin kunnallisen itsehallinnon kannalta ei voida 
kiinnittää huomiota vain valtion ja kuntien välisen kustannusvastuun 
prosentuaaliseen tai rahamääräiseen jakautumiseen yleisesti, vaan on sel-
vitettävä kuntien rahoituksen ja tehtävien suhdetta kuntakohtaisesti.1531 

Kunnallisen itsehallinnon kannalta tarkasteltuna perustuslakivaliokunnan 
kanta merkitsee sitä, että kuntia ei voida säädettävän lainsäädännön vaiku-
tuksia arvioitaessa käsitellä ainoastaan kokonaisuutena – kuntainstituutiona 
– mitä institutionaalisen suojan käsite merkitsee, vaan myös yksittäisen 
kunnan tasolla. Perustuslakivaliokunnan lausunto merkitsee siten sitä, että 
yksittäisellä kunnallakin on tietty oikeus riittäviin taloudellisiin voimava-
roihin suhteessa sille osoitettuihin velvoitteisiin.1532 

1525 HE 309/1993 vp s. 42 – 43.
1526 Myllymäki 2007: 199.
1527 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 2.
1528 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3.
1529 Työryhmämietintö 2008:8 s. 66.
1530 Työryhmämietintö 2002:7 s. 81. Ks. tarkemmin PeVL 41/2002 vp s. 2.
1531 Työryhmämietintö 2002:7 s. 81.
1532 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3, Ryynänen 2012c: 59.
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Myös hallintovaliokunta on sittemmin todennut, että rahoitusperiaat-
teeseen voi liittyä tarve arvioida kuntien rahoituksen ja tehtävien suhdet-
ta kuntakohtaisesti1533. Valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa on myös 
otettava huomioon kuntien keskenään erilainen taloudellinen asema. Kun 
perustuslain suojaama itsehallinto kattaa kaikki kunnat, lähtökohtana tu-
lisi olla, että kunnallistaloudellisten vaikutusten valtiosääntöoikeudellinen 
arviointi kiinnitetään vaikeimmassa asemessa oleviin kuntiin.1534 Samoin 
on asian tulkinnut Pöyhönen, jonka mukaan kun uudet tehtävät annetaan 
kunnille yleensä kaikkia kuntia koskevina, on niiden rahoitusmahdollisuutta 
arvioitaessa pidettävä erityisesti mielessä köyhempiä kuntia, ja jos nämä eivät 
selviä rahoituksesta, valtion on se jotenkin järjestettävä. Poissa harkinnasta 
ei tietenkään ole sellainen, että samalla kun annetaan uusia tehtäviä, van-
hoja tehtäviä otetaan pois, jolloin tasapaino säilyy.1535 Rahoitusperiaatteen 
tehtävänä on siten myös turvata kuntien yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
järjestää palveluita asukkailleen.

4 RAHOITUSPERIAATE JA KUNNAN 
TALOUSAUTONOMIA

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on vakiintuneesti katsottu, 
että kuntien verotusoikeus ja siihen liittyen kuntien oikeus päättää omasta 
taloudestaan kuuluvat perustuslailla suojatun itsehallinnon keskeisiin omi-
naispiirteisiin (PeVL 29/1992 vp, 9 ja 17/1994 vp).1536 Rahoitusperiaatteen 
tarkoituksena on turvata kunnille riittävä rahoitus niille säädettyihin laki-
sääteisiin tehtäviin, ja periaatteen on katsottu ilmentyvän juuri valtion-
osuuslainsäädännön kautta. Rahoitusperiaatteen on katsottu koskevan eri-
tyisesti perusoikeusuudistuksesta johtuvia kansalaisille säädettyjä oikeuksia. 
Rahoitusperiaate tarjoaa kunnallisen itsehallinnon tarkastelussa konkreettisen 
kipukohdan: siinä yhdistyvät kaikki valtion ja kuntien välisten suhteiden 
ongelmallisuudet. Monet tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota rahoitusperi-
aatteen oikeudelliseen voimassaoloon ja noudattamisen välttämättömyyteen. 
Tutkijoiden näkemykset eivät kuitenkaan juuri ole saaneet vastakaikua.1537

Rahoitusperiaatteen merkitys kunnallisen itsehallinnon taloudellisen 
riippumattomuuden toteuttajana on erittäin suuri. Valtion puolelta riittävän 

1533 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3.
1534 Tuori 2001: 23.
1535 Pöyhönen 1997: 10.
1536 HE 1/1998 vp s. 176.
1537 Ryynänen 2006: 46. 
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rahoituksen turvaaminen kunnille niiden lakisääteisiin tehtäviin turvaa pal-
velujen saatavuuden yhdenvertaisesti perustuslain 6 §:n vaatimalla tavalla. 
Yhdenvertaisuuden lisäksi perustuslain 22 § edellyttää, että julkinen valta 
turvaa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Hallituksen esityksen 
mukaan tämän turvaamisvelvoitteen keskeisiin keinoihin kuuluvat perusoi-
keuden käyttöä turvaavan ja täsmentävän lainsäädännön säätäminen sekä ta-
loudellisten voimavarojen kohdentaminen1538. Valtion tehtävänä on huolehtia 
riittävän rahoituksen järjestämisestä kunnille niille lailla säädettyihin tehtäviin. 

Paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaisesti paikallisviranomaisille on 
turvattava riittävä rahoitus tehtäviinsä. Peruskirjaa koskevan selitysosan mu-
kaan peruskirja on kolmiosainen, joista ensimmäinen osa sisältää kunnallisen 
itsehallinnon periaatteita koskevat aineellisoikeudelliset säännökset. Selitysosan 
mukaan näissä säännöksissä on mukana kaksi tärkeää artiklaa, joista toisen 
tarkoituksena on turvata paikallisviranomaisten käyttöön riittävät taloudelliset 
voimavarat tavalla, joka ei heikennä niiden riippumattomuutta olennaisella 
tavalla.1539 Paikallisviranomaisten taloudellinen riippumattomuus valtiosta 
on siten Euroopan neuvoston piirissä katsottu erittäin tärkeäksi periaatteeksi 
paikallisen itsehallinnon kannalta. Neuvosto on todennut, että peruskirjan 
allekirjoittaneen tai ratifioineen valtion tulee noudattaa peruskirjan 9 artiklan 
säännöksiä kokonaan1540. Valtion tehtävänä on turvata kuntien lakisääteisten 
tehtävien riittävä rahoitus valtionosuusjärjestelmän kautta siten, että kunnilla 
on mahdollisuus myös yleisen toimialan tehtäviinsä.

On syytä kiinnittää huomiota siihen, että perustuslakivaliokunta on 
katsonut ainoastaan kolmen seikan kuuluvan kunnallisen itsehallinnon pii-
riin. Näitä ovat kuntien verotusoikeus, kuntalaisten oikeus itse valitsemiinsa 
hallintoelimiin ja kunnan oikeuden päättää henkilöstönsä palkkausehdoista. 
Viimeisin näistä on ollut historiaa jo vuodesta 1970 lähtien. Esimerkiksi 
verotusoikeutta ei ole katsottu loukatun enempää uusia lakisääteisiä tehtäviä 
kunnille säädettäessä kuin vaikkapa kunnallisveron määräytymisperusteita 
muutettaessa. Muutokset verotusoikeuteen heijastuvat välittömästi kunnan 
talouteen ja tätä kautta kunnallisen itsehallinnon sisältöön.1541 Kunnan nyky-
tilan vahva velvoitteiden ja tulopohjan valtiosidonnaisuus syrjii itsehallintoon 
kuuluvia omavastuisuuden ja yhteisöllisyyden piirteitä. Kansalaisille hyvää 
tarkoittava puuttuminen itsehallinnon ehtoihin ei ole enää kokonaisuuteen 
katsoen oikeassa suhteessa sille turvattuihin oikeuksiin. Kuntien tulisi voida 
omilla päätöksillään säädellä suurinta osaa voimavaroistaan.1542

1538 HE 309/1993 vp s. 75.
1539 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report, B. General remarks. 

Toinen tärkeä artikla koskee paikallisviranomaisten tehtävien hallinnollisen valvonnan 
vähentämistä (artikla 8). Emt. B. General remarks.

1540 Rec. 90 (2001) s. 2.
1541 Ryynänen 1994: 910.
1542 Nummela 2003: 40 – 41.



 306

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 306

Kunnallinen itsehallinto edellyttää, että kunnilla on tietyt taloudelliset 
resurssit tehdä itsenäisiä päätöksiä. Mikäli resursseja ei ole, kunta muistuttaa 
valtion tilivirastoa ilman itsenäistä päätösvaltaa.1543 Periaatteessa kunnan 
taloudellista liikkumavaraa voidaan hahmottaa seuraavasti. Liikkumavara 
on yhtäältä kunnan omien päätöksentekijöiden päätösten ja toisaalta val-
tion toimenpiteiden seuraus. Valtio vaikuttaa kuntien talouteen päättämällä 
veropohjaan liittyvistä asioista, valtionosuuksista, kuntien tehtävistä sekä 
säätelemällä maksujen suuruutta. Merkittävä osa kuntien palveluista on 
asiakkaille maksuttomia tai maksut kattavat vain pienen osan kustannuksis-
ta.1544 Poikkeuksena on liiketoiminta, jonka vaikutus eräiden suurten kau-
punkien talouteen on merkittävä. Liikelaitosten maksujen suuruutta seuraa 
Kilpailuvirasto. Näiden taustalla ovat kuntien erilaiset lähtökohdat, kuten 
sijainti sekä erilaiset rakennetekijät, sekä kansantalouden ja kansainvälisen 
talouden kehitys. Valtio tasaa kunnittaisia eroja kuntien tulopohjassa ja pal-
velujen järjestämisessä. Toisaalta kunnan sijainti ja rakenne, mm. väestöra-
kenne ja elinkeinorakenne, vaikuttavat kunnan omaan päätöksentekoon.1545

Seuraavaksi esitettävä kuvio kuvaa sitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut on rahoitettu vuosien 1990 – 2009 välisenä aikana1546.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveystoimen 
toimintamenojen rahoitus 1990-2009, %
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Lähde: Kuntaliitto

1543 Helin 2012a: 340.
1544 Helin 2012a: 340.
1545 Helin 2012a: 340.
1546 Teknisistä syistä johtuen ei ollut mahdollista saada kuviota, josta olisi ilmennyt valti-

onosuuksien kehitys vuoteen 2015 saakka, jotta olisi voitu kuvata hallituksen kehys-
riihen 2012 vaikutus kuntien valtionosuuksiin. Tämä johtui siitä, että vuodesta 2010 
on siirrytty ns. yhden putken malliin, josta alkaen valtionosuuksia ei ole enää eritelty 
sektoreittain. Tästä syystä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien kehitys oli mah-
dollista saada vain vuoteen 2009 saakka, koska tuohon saakka näistä valtionosuuksista 
säädettiin erillisessä laissa (STVOL).
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1) Vuosina 1990 – 1996 käyttömenot (ml. sisäiset menot) – käyttö-
omaisuuden korot ja poistot. Vuosina 1997 – 2009 toimintamenot (ml. 
sisäiset menot) + vyörytyserät.
2) Vuosina 1990 – 1996 käyttötulot (ml. sisäiset tulot). Vuosina 
1997 – 2009 toimintatulot (ml. sisäiset tulot) + vyörytyserät.

Valtionosuudet sisältävät vuodesta 1997 lähtien vain laskennalliset 
valtionosuudet ml. verotulotasaus.

Vuosina 2003 – 2005 verovähennysten korotus on kompensoitu 
kunnille lisäämällä STM:n valtionosuutta (v. 2003 113 milj. €, v. 2004 
359 milj. €, v. 2005 121 milj. €)

Vuoden 2008 valtionosuus sisältää verotulomenetysten kompensaa-
tiota 119 milj. € ja palkkaratkaisujen valtionosuuslisäystä 150 milj. €

Vuoden 2009 valtionosuus sisältää verotulomenetysten kompen-
saatiota 374 milj. €. 

Kuviosta selviää vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen vaikutus kuntien 
valtionosuuksiin. Prosentuaalisesti vuosien 1990 – 1992 valtionosuudet 
ovat hyvin samaa luokkaa, ja kuten aiemmin on todettu, valtionosuuksien 
tason oli tarkoitus säilyä jatkossakin samalla tasolla kuin ennen uudistusta. 
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan vuodesta 1993 alkaen valtionosuuksien 
tasoa on jatkuvasti vähennetty. Tämän seurauksena kuntien rahoitusosuus 
on kasvanut. Viime vuosina valtionosuuden tasoa ovat kasvattaneet ve-
rotulomenetysten kompensaatiot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
verotulojen osuus kuntien tuloista on vastaavasti vähentynyt.

Toimintatuloilla tarkoitetaan muun muassa terveydenhuollon asi-
akkaiden palveluista maksamia maksuja. Asiakasmaksutulot maksetaan 
kunnille tai sairaanhoitopiirille, ja niillä kunnat osittain kattavat palveluista 
aiheutuvia menoja. Toimintatuloihin sisältyy myös muita palveluiden jär-
jestämisestä aiheutuvia tuloja kunnille ja sairaanhoitopiireille, mutta kuten 
kuvio osoittaa, tämä osuus on kuitenkin pienin. Kun nämä kaksi pylvään 
osaa yhdistetään, nähdään selkeästi, miten pieneksi valtion rahoitusosuus 
sosiaali- ja terveydenhuollon menoista supistunut.

Kuviosta selviää myös se, että verotulojen menetystä on kompensoitu 
lisäämällä valtionosuuksia. Seuraavien vuosien valtionosuusleikkaukset 
kuitenkin syövät tämän hyödyn, minkä vuoksi onkin kyseenalaista korvata 
veropohjan vähennyksiä valtionosuuksien lisäyksinä. Kokonaistilanne on se, 
että valtionosuuksien leikkausten ja kuntien veropohjaan tehtyjen muutosten 
vuoksi kuntien tulopohja on kaventunut vuosi vuodelta. Näin on käynyt 
erityisesti vuosien 2012 ja 2013 hallituksen kehysriihien yhteydessä, jolloin 
kunnilta päätettiin leikata vuosien 2012 – 2017 välisenä aikana valtion-
osuuksia jää saamatta yhteensä 6,6 miljardia euroa. Seuraavasta Kuntaliiton 
kuviosta käy selkeästi ilmi viime vuosien valtionosuusleikkaukset ja niiden 
vaikutus kuntatalouteen.
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Lähde: Kuntaliitto

Kuviosta käy konkreettisesti ilmi, miten suuresta leikkauksesta on kysy-
mys. Tilanne on vaikea kuntien kannalta. Kuntien on joka tapauksessa 
hoidettava lakisääteiset tehtävänsä, vaikka valtion rahoitusosuus pienenee 
rajusti tulevien vuosien aikana. Tämä aiheuttaa sen, että muiden tehtä-
vien – kuten yleisen toimialan tehtävien – rahoitus ja toteutus tulevat 
supistumaan kunnissa tulevien vuosien aikana. On myös muistettava se 
tosiasia, että samaan aikaan kunnille on taas annettu uusia tehtäviä, ku-
ten vanhuspalvelulain mukaiset uudet vaatimukset. Nummelan mukaan 
kustannustenjaonperiaate sortui vuonna 1993, kun ensimmäisen lama-
leikkauksen yhteydessä valtionosuuksia leikattiin merkittävästi, jolloin 
kustannustenjako valtion ja kuntien välillä merkittävästi muuttui1547. On 
todettava, että nyt päätetyt valtionosuudet ovat yhä etenevässä määrin 
heikentävät kuntien talousautonomiaa, ja samalla kuntalaisten oikeudet 
saada palveluita heikkenevät oleellisesti. Tärkeää olisi, että kuntien tehtäviä 
vähennettäisiin samassa suhteessa kuin valtion rahoitusosuus pienenee.

1547 Nummela 28.2.2013.
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5 RAHOITUSPERIAATE JA JULKISEN 
TALOUDEN TASAPAINO 

Suomi aloitti jo 1960- ja 1970-luvun kauppapoliittisten ratkaisujen (EFTA-
jäsenyys, ETY-lähentyminen) myötä yhdentymisen läntisen Euroopan talous-
integraatioon. Suomi liittyi Euroopan talousalueeseen (ETA) vuoden 1994 
alusta lukien.1548 Euroopan talousyhteisö puolestaan perustettiin Rooman 
sopimuksella vuonna 1957. Sopimusta muutettiin Euroopan unionin perus-
tavalla Maastrichtin sopimuksella vuonna 1991 – Suomi sitoutui viimeksi 
mainittuun vuonna 1994.1549 

Säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta on lisätty kuntalakiin vuon-
na 2000 (lakimuutos 352/2000). Säännöksellä on suora yhteys Suomen 
liittymiseen Euroopan talous- ja rahaliittoon (European Monetary Union, 
EMU). Unionin näkökulmasta kunnat ovat osa julkista taloutta1550. Myös 
hallintovaliokunta on viime aikoina entistä voimakkaammin liittänyt kun-
tatalouden osaksi julkista taloutta1551. 

5.1 Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) 
vaatimukset

Euroopan talous- ja rahaliittoon liittyminen oli suunnitelmissa jo Suomen 
liittyessä Euroopan unionin jäseneksi. Tämä käy ilmi lainvalmisteluaineis-
tosta. Valtiovarainvaliokunnan mukaan liityttäessä Euroopan unioniin oli 
keskeistä uskottavuuden kannalta luottamus siihen, että Suomi sitoutuu 
noudattamaan kolmannen vaiheen talous- ja rahaliiton konvergenssikritee-
reitä. Niitä olivat matala inflaatio, alhainen korkotaso sekä valtiontalouden 
alijäämän ja velkaantumisen rajoittaminen. Näillä Maastrichtin sopimuksessa 
olevilla kriteereillä valtiovarainministeriö katsoi olevan keskeinen kansan-
taloutemme vakautta lisäävä merkitys riippumatta siitä, liitymmekö EU:n 
jäseniksi vai emme. Edelleen valiokunnan mukaan Suomi oli hyväksynyt 
jo jäsenyyshakemuksessaan EU:n talous ja rahaliittoon tähtäävän politii-
kan, jonka tavoitteena oli yhteinen rahapolitiikka ja yhteinen rahayksikkö. 

1548 Inha 2005: 139. Euroopan talousalue oli muodostettu 1990-luvun alussa Euroopan 
yhteisöjen jäsenvaltioiden ja niitä integraatiokehityksessä lähenevien muiden valtioiden 
eräänlaiseksi yhteismarkkina-alueeksi. Emt. 139.

1549 Heuru 2006: 93.
1550 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 173.
1551 HaVM 22/2012 vp – HE 96/2012 vp s. 2, HaVM 7/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 2.
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Valiokunta katsoi, että edettäessä kohti rahaliiton seuraavaa vaihetta oli 
eritystä huomiota kiinnitettävä siihen, että kansantaloutemme ja valtion-
taloutemme valmiudet ovat riittävät yhteiseen rahapolitiikkaan osallistumi-
seen ja yhteisen rahayksikön toteuttamiseen ja ettei siitä aiheudu vakavia 
tasapainohäiriöitä Suomen kansantaloudelle.1552 

Erityisen mielenkiintoinen tässä yhteydessä on valiokunnan toteamus 
siitä, että hallituksen esitys ei sisällä yksityiskohtaisia laskelmia Euroopan uni-
onin jäseneksi liittymisen vaikutuksista julkiseen talouteen.1553 Tämän suu-
ruusluokan asian ollessa kyseessä olisi ehdottomasti tullut vaatia tarkkoja 
laskelmia siitä, mitä jäsenyys valtiolle tulee maksamaan. Näyttää myös siltä, 
että Suomen valtion tuleva nettomaksajan rooli oli tiedossa ainakin valtio-
varainvaliokunnalla, joka selkeästi kirjasi asian lausuntoonsa. Valiokunnan 
mukaan EU:lle suoritettavien maksujen määräytymisperusteen vuoksi 
Suomen kansantalouden kehittyessä myönteisesti Suomesta tulee valtion 
budjettitalouden kannalta tulevina vuosina nettomaksaja EU:lle1554.

Myös hallintovaliokunta arvioi mainitun esityksen vaikutuksia kunnal-
lishallintoon ja -talouteen. Valiokunta totesi, että kunnallishallinto ei kuulu 
unionin toimivaltaan, ja jäsenvaltionakin Suomi päättää itse paikallisen 
itsehallinnon järjestämisestä ja kunnallisista palveluista. Valiokunta arvioi, 
että Maastrichtin sopimukseen sisältyvän subsidiariteettiperiaatteen voidaan 
arvioida vahvistavan paikallisen itsehallinnon asemaa. Hallintovaliokunnan 
mukaan EU-jäsenyydellä ei sinänsä ole suoranaisia vaikutuksia kunnallista-
louteen, vaikkakin verotusta jouduttaisiin yhtenäistämään lähinnä välillisen 
verotuksen puolella.1555 Hallintovaliokunta ei lainkaan arvioinut jo etukä-
teen jäsenyyshakemuksessa sitouduttuun talous ja rahaliittoon tähtäävän 
politiikan vaikutuksiin kunnallistalouden kannalta. Sen sijaan vakaus- ja 
kasvusopimusta koskevassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan, 
että vakaussopimuksen mukainen vakausohjelmamenettely kattaa koko 
julkisen talouden ja sillä on näin ollen merkitystä myös perustuslainmu-
kaisen kunnallisen itsehallinnon kannalta1556. Kuntaliitto sen sijaan arvioi 
EU-jäsenyyden vaikutuksia paikallis- ja aluehallintoon, ja totesi, että kes-
keistä kunnallistalouden kannalta on julkista taloutta koskevat vaatimukset. 
Suuret alijäämät ja julkinen velka on saatava joka tapauksessa hallintaan. 
Sitoutuminen rahaliittoon saattaisi nopeuttaa prosessia, joka puolestaan 
merkitsisi julkisen talouden kovempia leikkauksia. Kuntaliiton mukaan jul-
kisen talouden tasapainottamiseksi ja kunnallisten palvelujen turvaamiseksi 

1552 VaVL 6/1994 vp – 1994 vp – UaVM 9 – HE 135/1994 vp s. 110. 
1553 VaVL 6/1994 vp – 1994 vp – UaVM 9 – HE 135/1994 vp s. 110. 
1554 VaVL 6/1994 vp – 1994 vp – UaVM 9 – HE 135/1994 vp s. 111.
1555 HaVL 3/1994 vp – HE 135/1994 vp s. 9 – 10, HaVL 3/1994 vp – 1994 vp – UaVM 

9 – HE 135/1994 vp s. 128 – 129. 
1556 PeVL 46/1996 vp – U 73/1996 vp s. 2.
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olisi jo tullut heti tehdä ratkaisut siitä, miten julkisen talouden tasapaino 
tulevaisuudessa haetaan.1557

Talous- ja rahaliiton toiminta-alue voidaan jakaa talouspolitiikkaan ja 
rahapolitiikkaan, jolloin talouspolitiikan käsitteellä tarkoitetaan ennen 
muuta finanssipolitiikkaa eli vaikuttamista julkisiin tuloihin ja menoi-
hin. Rahapolitiikka on EMU:ssa keskitetty Euroopan keskuspankin 
hoidettavaksi, kun taas finanssipolitiikka on jätetty harjoitettavaksi 
jäsenvaltioiden hallitusten ja parlamenttien päätöksin. Jäsenvaltioiden 
finanssipolitiikkaa koskevalle päätöksenteolle on silti haluttu unionissa 
asettaa tiettyjä reunaehtoja ja velvoitteita, jotka koskevat erityisesti ta-
lous- ja rahaliiton yhteisvaluuttavaiheeseen osallistuvia jäsenvaltioita.1558

Liittyessään EU:n jäseneksi Suomi sitoutui Euroopan talous- ja rahaliiton 
kolmannen vaiheen toteuttamiseen, johon liittyvät lähentymis- eli konver-
genssikriteerit kieltävät julkiselta sektorilta yli 3 % budjettialijäämän sekä 
yli 60 %:n bruttovelan; kummatkin suhteessa bruttokansantuotteeseen1559. 
Tämän vakaus- ja kasvusopimuksen edellyttämä budjettikuri on merkittävä 
reunaehto Suomen valtiontalouden päätösvallan käyttäjälle. Budjettikuri ja 
kunnallistalouksien tasapaino korostuvat talous- ja rahaliiton toteuttamises-
sa.1560 Vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti budjettikurivelvoite kohdistuu 
julkiseen talouteen kokonaisuudessaan eli valtiontalouteen, kuntatalouteen 
ja työeläkerahastoihin1561.

Sittemmin kriteereitä on tarkennettu. Julkisen talouden rakenteellinen 
eli suhdannekorjattu alijäämä rajoitetaan kuitenkin nyt käsillä olevassa so-
pimusluonnoksessa enintään 0,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta, kun 
se nykyisen vakaus- ja kasvusopimuksen mukaan saa olla enintään 1 pro-
sentti bruttokansantuotteesta. Valtioneuvoston mukaan tämä ei kuitenkaan 
merkinnyt Suomen osalta olennaista tiukennusta nykyiseen verrattuna.1562 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 126 artiklan mukaan jäsenvaltion 
on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä, minkä lisäksi komissio val-
voo jäsenvaltioiden talousarviotilanteen ja julkisen velan määrän kehitystä 
vakavien virheiden tunnistamiseksi. Se tarkastelee erityisesti talousarviota 
koskevan kurinalaisuuden noudattamista seuraavilla kahdella arviointipe-
rusteella: a) ylittääkö ennakoidun tai toteutuneen julkistalouden alijäämän 
osuus bruttokansantuotteesta viitearvon, paitsi – jos tämä osuus on pienen-

1557 Kuntaliitto 1994: 173.
1558 Wacker 2009 :1. 
1559 Heuru 2006: 93.
1560 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 70.
1561 PeVL 24/2011 vp – E 122/2011 vp s. 2.
1562 PeVL 24/2011 vp – E 122/2011 vp s. 2.



 312

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 312

tynyt merkittävästi ja jatkuvasti tasolle, joka on lähellä viitearvoa, taikka 
– jos viitearvon ylittäminen on vain poikkeuksellista ja väliaikaista ja osuus 
pysyy lähellä viitearvoa; b) ylittääkö julkisen velan osuus bruttokansantuot-
teesta viitearvon, ottamatta lukuun tapauksia, joissa tämä osuus pienenee 
riittävästi ja lähestyy riittävän nopeasti viitearvoa. Viitearvot täsmennetään 
perussopimuksiin liitetyssä, liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä teh-
dyssä pöytäkirjassa. (SEUT 126 artikla).1563

Kunnallisen ja alueellisen itsehallinnon oikeutusta tulee tarkastella Suomen 
perustuslain lisäksi unionijäsenyys huomioon ottaen, koska unionin toiminta 
vaikuttaa yhä enemmän alue- ja paikallistasolla. Yhteisölainsäädännön vai-
kutus kunnissa on erityisen suuri Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa 
kuntien toimiala on laaja. Ylikansallisella lainsäädännöllä ja päätöksillä on 
myös huomattavia vaikutuksia kuntien toimintaan.1564 Alueiden ja kuntien 
itsehallintoa on syytä tarkastella myös perustuslakiehdotuksen valossa (UPL 
1 – 5 art.) Sen mukaisesti unioni kunnioittaa olennaisena valtiosääntöisenä 
ja poliittisena rakenteena jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka pitää 
sisällään myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon. Alue- ja paikallishallin-
tojen autonomia ilmaistiin näin myös unionin primaarioikeudessa. Toinen 
unionin oikeuden tarjoama suoja alueelliselle ja kunnalliselle itsehallinnolle 
on Rooman sopimuksen toissijaisuusperiaate (subsidiariteettiperiaate).1565 
Joulukuussa 2009 voimaan tullut perustuslaillinen sopimus (Lissabonin so-
pimus) vahvisti juridisesti alueiden komitean asemaa ja aikaansai kuntien ja 
alueiden paremman huomioon ottamisen EU:n päätöksentekoprosessissa. 
Lissabonin sopimus myös korostaa subsidiariperiaattetta1566 ja siten vahvistaa 
paikallisen itsehallinnon asemaa. 

5.2 Kuntia koskeva alijäämän 
kattamisvelvollisuus

Unionin näkökulmasta kunnat ovat osa julkista taloutta. Entistä kiinteämpi 
kytkentä valtiontalouteen on korostunut talous- ja rahaliiton aikakaute-
na.1567 Tämä näkyy konkreettisesti kuntalain 65.2 §:n muutoksena (laki-
muutos 352/2000), jolloin kunnille säädettiin alijäämän kattamisvelvolli-
suus. Muutosta perusteltiin erittäin teknisin sanakääntein ja tietoisesti tai 

1563 Euroopan unionin virallinen lehti (2010/C 83/49) s. 99 – 100.
1564 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 170.
1565 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 171.
1566 Ryynänen 2011: 156, 162, 167.
1567 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 173.
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tiedostamatta oivaltamatta säännöksellä olevan yhteys EMU:sta johtuviin 
julkistalouden alijäämävelvoitteisiin1568. Myös Heurun mukaan kuntalain 
alijäämän kattamisvelvollisuutta koskevan lainmuutoksen julkilausumaton 
motiivi on EMU-kytkennässä1569. Aiemmin kuntalaissa alijäämän katta-
misvelvollisuutta ei ollut. Alijäämän kattamisvelvollisuus sisältyy nykyisin 
kuntalain 56 §:n 3 momenttiin1570. Kunnan on laadittava tasapainossa oleva 
tai ylijäämäinen taloussuunnitelma, jos sillä on taseessa kertynyttä alijäämää. 
Taloussuunnitelma voi olla enintään neljän vuoden pituinen. Kunnalla on 
velvollisuus laatia yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, 
jos taseen alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa.1571 Alijäämän 
kattamisvelvollisuus ei sen sijaan koske kuntayhtymiä. Tämä perusteltiin 
sillä, että jäsenkunnat vastaavat perussopimuksessa sovittavalla tavalla kun-
tayhtymän taloudesta.1572.

Hallituksen esityksen mukaan kunnan talouden tasapainottamisvaati-
muksia koskevat ehdotukset ohjaavat ensisijaisesti kunnan toimintaa 
talouden tasapainottamisessa eikä esitetyillä muutoksilla tältä osin ole 
suoranaista vaikutusta valtiontalouteen. Talouden tasapainotus ehdotet-
tujen säännösten mukaisesti edellyttää todennäköisesti kuntien palvelu-
rakenteiden uudistamista, millä on taloudellisia seurannaisvaikutuksia 
sekä kuntien että valtion taloudenhoidon kannalta.1573

Myös Ruotsin kuntalaissa on säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta. 
Alijäämän kattamisvelvollisuus tuli lainsäädäntöön vuonna 1998, ja sitä 
sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2000 talousarvioon.1574 Ruotsin 
kuntalain 8 luvun 4 §:n mukaan talousarvion tasapainolla tarkoitetaan, että 
talousarvio on laadittava siten, että tulot ylittävät menot. Jos kunnan tulos 
on alijäämäinen, päätös alijäämän kattamisesta on tehtävä talousarviossa 
viimeistään kolmantena vuonna sen vuoden jälkeen, jolloin alijäämää on 

1568 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 174.
1569 Heuru 2002b: 73, Myllymäki 2000a: 358.
1570 65.3 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään 

neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen 
ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukau-
tena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi-
menpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä 
kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). (29.6.2006/578) Tämän lain 65 
§:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun laaditaan kunnan talousarvio 
ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 sekä sitä seuraaville vuosille. (Muutossäädösten 
voimaantulo ja soveltaminen)

1571 HE 8/2006 vp s. 16.
1572 HE 157/1999 vp s. 2, Heuru 2006: 377.
1573 HE 8/2006 vp s. 17.
1574 Per Sedigh 14.2.2013, 
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syntynyt. Kunnan tai maakunnan talousarviopäätöksestä tai päätöksestä, 
jonka mukaan alijäämä jätetään kattamatta, ei voi hakea muutosta valit-
tamalla. Ruotsissa katsotaan, ettei tuomioistuin voi ottaa kantaa, onko 
kunnalla erityinen syy olla kattamatta alijäämää. Tässä katsotaan olevan 
kyse paikallisesta poliittisesta arvioinnista eikä päätöksen laillisuudesta.1575

Alijäämän kattamisvelvollisuudella pyritään estämään merkittävien 
alijäämien syntyminen samoin kuin kuntien hallitsematon velkaantuminen. 
Vaatimus toisin sanoen tähtää siihen, ettei kunnallistalous saisi vaikuttavaa 
asemaa EMU-kytkennän mukaisten raja-arvojen ylittymisessä sen paremmin 
julkisen talouden alijäämän kuin velkaantumisenkaan osalta.1576 

Alijäämällä tarkoitetaan tuloslaskelman mukaista alijäämää, joka muo-
dostuu, jos toiminnalliset menot lisättyinä investointien rahoittamiseksi 
laskettavilla poistoilla, ovat toiminnallisia tuloja suuremmat. Asiallinen 
tasapaino toteutuu, mikäli alijäämä katetaan vastaisella ylijäämällä, me-
nojen vähennyksillä taikka tulojen lisäyksillä. Laki sallii myös muodol-
lisen tasapainotilanteen, joka muodostuu, jos alijäämä katetaan kunnan 
vapaata omaa pääomaa tai peruspääomaa vähentämällä.1577

Heurun mukaan alijäämän kattamisvelvollisuuteen kytkeytyy rahoitusperiaatetta 
koskeva perustuslaillinen ongelma. Rahoitusperiaatteen mukaanhan valtion on 
huolehdittava kunnille säätämiensä tehtävien rahoitukselta. Tähän nähden ali-
jäämän kattamisvelvollisuus on Heurun mukaan teennäistä. Kunnallistalouden 
säännöksiä on tulkittava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon myös kunnal-
lishallinnon perustuslaillinen asema. Kuntien velvollisuus taloutensa alijäämän 
kattamiseen on kohtuuton, mikäli valtio ei täytä rahoitusperiaatteen mukais-
ta velvollisuuttaan.1578 Hallituksen esityksen mukaan yksittäisessä kunnassa 
esityksen taloudelliset vaikutukset riippuvat niistä kunnan päätöksistä, joilla 
alijäämä katetaan. Päätökset voisivat koskea esimerkiksi menojen karsintaa ja 
uudelleenajoitusta tai tulojen lisäämistä esimerkiksi veroprosenttia nostamalla. 
Hallituksen esityksessä edelleen todetaan, että tällaisilla toimenpiteillä voi olla 
vaikutusta kunnan palvelujen laatuun ja määrään.1579

Kunnallistalouden vakaudella on suora yhteys kunnan rahoitusasemaan, 
ja sitä kautta eri peruspalvelujen toteuttamismahdollisuuksiin. On huo-
mattava, että samoin kuin EMU:n vakausvelvoitteet koskevat koko julkista 
taloutta, myös kansallisen perustuslain 22 §:n mukainen velvoite turvata 

1575 HE 8/2006 vp s. 13 – 14.
1576 Heuru 2002b: 73.
1577 Heuru 2006: 377.
1578 Heuru 2006: 379. Myös perustuslakivaliokunta on todennut yhteisöveron valtion jako-

osuutta koskevassa lausunnossa kantanaan, että esitystä on arvioitava myös yleisemmin 
kunnallisen itsehallinnon kannalta. PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 2

1579 HE 157/1999 vp s. 2 – 3.
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perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen on osoitettu julkiselle vallalle, ilman 
yksilöintiä valtion ja kuntien välillä. Käytännössä kuitenkin Suomessa ni-
menomaan kunnat ovat suurelta osin peruspalvelujen toteutusvastuussa.1580

Sinervon mukaan kunnan talouden tasapainossa on ensisijaisesti kyse 
kunnan resurssien riittävyydestä pitkällä aikavälillä. Tuloslaskelman 
alijäämä tai ylijäämä on kuvaus menneestä tilikaudesta, ja samoin ta-
seeseen kumuloitunut ali- tai ylijäämä on tietoa menneiltä tilikausilta. 
Tasapainoiseen kuntatalouteen kuuluu kuitenkin tasapainon saavutta-
minen ja ylläpitäminen pitkällä aikavälillä. Käytännössä tämä tarkoittaa 
ensinnäkin sitä, että tulkinnassa ei voi keskittyä yhden tilikauden anta-
maan tietoon kunnan talouden tasapainosta. Ali- ja ylijäämien osalta 
on tarkasteltava kumulatiivisia tunnuslukuja, jolloin voidaan nähdä 
pidemmän aikavälin kehitystä. Toiseksi kumulatiivisten tilinpäätöstie-
tojen huomioimisen lisäksi on tulkinnassa otettava huomioon myös ne 
muutokset, joita on tapahtunut kunnan velvollisuuksissa esimerkiksi 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tällöin voidaan arvioida 
sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta. Kunnan talouden tasapainon 
edellytys on kuntalaisten välisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. 
Kunnan tilinpäätös ei anna työkaluja palvelujen oikeudenmukaisuuden 
selvittämiseen, joten on olennaista selvittää myös palvelun käyttäjien 
tyytyväisyyttä ja kokemusta oikeudenmukaisuudesta.1581

Alijäämän kattamisvelvollisuutta koskeva säännös onkin ristiriitainen valtion 
kunnallistalouteen kohdistamien toimenpiteiden kanssa. Tosiasiallisesti 
kunnilla ei ole perustuslain tulkinnan mukaista oikeutta päättää omasta 
taloudestaan. Näin ollen niillä ei yleensä ole reaalisia mahdollisuuksia täyt-
tää alijäämän kattamisvelvollisuutta. Kysymys kuuluukin, tuleeko kuntien 
hoitaa tehtävänsä vai pyrkiä kaikin tavoin kattamaan taloutensa alijäämä1582 
Oikeuskansleri Nikula on todennut, että perustuslain turvaamat kansalaisten 
subjektiiviset oikeudet menevät kuntalain alijäämän kattamisvelvoitteen 
edelle. Kunta ei voi jättää lakisääteisiä velvoitteitaan täyttämättä missään 
tilanteessa.1583 Heurun mukaan asialliseen kunnallistalouden tasapainoon 
pyrkimiseen kunnilla on velvollisuus vasta sen jälkeen, kun rahoitusperiaate 
on valtion taholta toteutettu valtionosuusjärjestelmän kautta1584. 

Alijäämän kattamisvelvollisuus on saamassa uusia ulottuvuuksia val-
tion tekemien valtionosuusleikkausten ja kriisikuntakriteerien kiristyessä. 

1580 Wacker 2009: 206.
1581 Sinervo 2011: 235.
1582 Heuru 2002b: 73. Heurun mukaan vastausta on haettava luonnonoikeusopillisesta 

käsityksestä, jonka mukaan lait eivät saa vaatia objektiivisesti katsoen mahdottomia 
asioita; jos ne näin tekevät, sellaiset lait jäävät vaille vaikutusta. Emt. s. 73.

1583 Kuntalehti 5/2002, s. 6.
1584 Heuru 2006: 279.
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Hallituksen kuntarakennelakia koskevassa esityksessä kuntien talouskri-
teereitä esitetään kiristettäväksi entisestään, jolloin kunnille esitetään kun-
taliitoksen selvitysvelvollisuutta. Hallituksen esityksen mukaan kunnan 
taloudellisen tilanteen perusteella tarve selvittää kuntien yhdistymistä olisi 
ensinnäkin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevilla kunnilla (niin 
kutsutut kriisikunnat), joiden rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta 
kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut alittavat kunnan peruspalvelujen 
valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n perusteella annetun valtioneuvoston 
asetuksen raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin. 

Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä 
raja-arvoista (205/2011)

2 §. Tunnuslukujen mukaiset raja-arvot
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:ssä tar-
koitetut raja-arvot alittuvat, jos kunnan tilinpäätöksen mukainen taseen 
kertynyt alijäämä asukasta kohti oli viimeisessä selvityksen käynnistä-
mistä edeltäneessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa 
ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa.

Raja-arvot alittuvat myös jos edellä 1 momentissa tarkoitettujen 
kunnan tilinpäätösten mukaan kunnan taloudessa täyttyvät kaikki seu-
raavat edellytykset:
1) kunnan vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtion-
osuuden korotusta negatiivinen;
2) kunnan tuloveroveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tulove-
roveroprosentti;
3) asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien 
keskimääräisen lainmäärän vähintään 50 prosentilla;
4) kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää;
5) kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia; sekä
6) kunnan suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

Lisäksi edellytys täyttyisi niissä kunnissa, joissa talous on kriisiytymässä ja 
tunnusluvut lähestyvät edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen mukaisia 
raja-arvoja. Tässä tapauksessa arvioinnissa otettaisiin huomioon asetuksen 
raja-arvot kolmena vuonna peräkkäin. Selvitystarvetta osoittaisi, jos kunnan 
taloudessa alittuu neljä kuudesta tunnuslukujen mukaisesta raja-arvosta 
tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 euroa asukasta kohti vii-
meisessä tilinpäätöksessä sekä alijäämää toiseksi ja kolmanneksi viimeisessä 
tilinpäätöksessä.1585 

1585 HE 31/2013 vp s. 44, 75 – 76.
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Entisten kriisikuntakriteerien lisäksi otettiin käyttöön kriisiytymässä 
olevan kunnan termi, jota aiemmin ei ole ollut. Onkin kysyttävä, miten rea-
listinen alijäämän kattamisvelvollisuus nykytilanteessa ylipäänsä on ottaen 
huomioon jo esitetyt valtionosuuksien leikkaukset? Nykyisessä tilanteessa, 
jossa on nähtävissä, että rahoitusperiaate ei toteudu missään muodossa, ei 
valtio voi odottaa kunnilta sitä, että nämä täyttäisivät alijäämän kattamis-
velvollisuutensa. Esitetyn kuntarakennelain talouskriteerien tiukennukset 
eivät myöskään ole realistisia, koska on ennustettavissa, vaaditun kaltaisia 
”vahvoja” peruskuntia ei hallituskauden jälkeen ole enää edes olemassa.

Heuru on tuonut esille Eurooppa-oikeuden luottamuksensuojaperi-
aatteen. Luottamuksensuojaperiaatteesta johtuu, että kuntien on voitava 
luottaa erityisesti perustuslain luomien oikeusperiaatteiden toteutumiseen. 
Kuntien on siis voitava luottaa siihen, että ellei kustannusvastaavuus – tai 
rahoitusperiaate – toteudu reaaliajassa, se toteutuu jälkikäteen. Tästä seu-
raa, että kuntalain alijäämän kattamisvelvollisuutta koskeva säännös on 
kuntia velvoittava vasta sen jälkeen, kun kustannusvastaavuuden periaate 
on toteutunut.1586 

Kuntalain muutoksin voidaan edistää tasapainoisen kunnallistalou-
den hoitoa ja tätä kautta vaikuttaa koko julkisyhteisöjen talouden tasa-
painoon. Sen sijaan ei ole yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän vastuulla, 
onko Suomen julkistalouden tila vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen. 
Tästä kokonaisvastuun kantaa valtio.1587 Valtiontalouden tarkastusviraston 
mukaan Suomen kuntasektorilla on nykykäytäntöjen valossa kansainvälisesti 
verrattuna heikko valmius myötävaikuttaa koko julkisen talouden pitkän 
aikavälin kestävyyteen.1588 Tämä voidaan katsoa johtuvan osaltaan kuntien 
poikkeuksellisen laajasta tehtäväkentästä.

Huolimatta valtiotalouden tarkastusviraston edellä mainitusta kannan-
otosta peruspalveluohjelmassa todetaan, että kuntatalous on koko kansanta-
louden kannalta merkittävä talouden toimija ja tämän vuoksi kuntatalouden 
makro-ohjauksen tehostamistarvetta tullaan selvittämään. 1589 

Peruspalveluohjelman mukaan kuntien toimintaympäristöön vaikuttaa 
merkittävästi myös se, että Euroopan unionissa ollaan tehostamassa 
julkisen talouden kokonaisohjausta. Keskeiset instrumentit ovat finans-
sipoliittinen sopimus ja budjettikehyksiä koskeva direktiivi. Joulukuussa 
2011 voimaan tullut budjettikehysdirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot vah-
vistamaan koko julkisen sektorin hallintaa ja ohjausta ja ottamaan tässä 
huomioon vakaus- ja kasvusopimuksen määräykset. Helmikuussa 2012

1586 Heuru 2002b: 75.
1587 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 174.
1588 K 2/2013 vp s. 43.
1589 Peruspalveluohjelma 2014 – 2017 s. 28.
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EU-tasolla syntynyt sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta edellyttää 
jäsenvaltioiden vievän kansalliseen lainsäädäntöön finanssipoliittisen 
säännön, jolla varmistetaan julkisen talouden tasapainon saavuttaminen 
ja ylläpitäminen. Koska kuntatalous on koko kansantalouden kannalta 
merkittävä talouden toimija, kuntatalouden makro-ohjauksen tehos-
tamistarve tullaan selvittämään. Kehittämistarpeet otetaan huomioon 
budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-
asetuksen kansallista täytäntöönpanoa koskevan valmistelun yhteydes-
sä. Tämän rinnalla on käynnissä myös kuntalain kokonaisuudistusta, 
valtionosuusjärjestelmän uudistamista sekä kuntatilastointia koskeva 
valmistelu. 1590

Valtionosuuksien leikkaukset ovat kytkeneet kunnat valtiontalouden 
säästötalkoisiin1591. Viime aikoina hallintovaliokunta on pitänyt talou-
dellisen tilanteen ja kestävyysvajeen vähentämisen kannalta perusteltuna, 
että myös kunnat osallistuvat julkisen talouden tasapainottamiseen.1592 
Peruspalveluohjelmassa 2014 – 2017 todetaan, että nykyinen julkisen ta-
louden alijäämä on pitkälti valtion alijäämää ja valtiolla on kokonaisvastuu 
julkisen talouden kestävyydestä ja siihen liittyvistä kansainvälisistä sitou-
muksista. Kunnat ja kuntayhtymät ovat kuitenkin kestävyysvajeen umpeen 
kuromisessa keskeisessä asemassa edellä kuvatun väestön vanhenemisen 
aiheuttaman sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvun myötä.1593 Näin 
huolimatta siitä, että Euroopan neuvoston vuonna 2009 hyväksymässä 
Utrechtin julistuksessa vahvistettiin kanta, jonka mukaan keskushallinnolla 
on selkeä vastuu rahoittaa paikallista hallintoa ja kaikilla hallinnon tasoilla 
on velvollisuus maksimoida tehokkuutta1594.

Peruspalveluohjelman mukaan kuntapalvelujen menokehityksen hillintä 
sekä hyvinvointipalvelujen tuottavuuden nostaminen, johon pysty-
tään vaikuttamaan erityisesti kunnissa tehtävillä ratkaisuilla, on yksi 
avaintekijöistä niin koko julkisen talouden kuin kuntataloudenkin 
kestävyysongelman ratkaisemisessa. Vaikka tuottavuuden nostolla ei 
saataisikaan koko kuntapuolen kestävyysongelmaa ratkaistua, on se 
erityisen tärkeätä useastakin syystä. Verotulojen kasvu on niin ikään 
väestötekijöistä johtuen hidastumassa pysyvästi. Menojen kasvun no-
peutuminen palvelujen kysynnän kasvua vastaavasti heikentäisi täten 
tuntuvasti kuntatalouden rahoitusta. Tämä aiheuttaisi mittavat nou-
supaineet kunnallisveroasteeseen ja siten työn verotukseen, mikä puo-
lestaan uhkaisi heikentää talouskasvun edellytyksiä entisestään. Myös 

1590 Peruspalveluohjelma 2014 – 2017 s. 28.
1591 KM 1996: 16 s. 37.
1592 HaVM 22/2012 vp – HE 96/2012 vp s. 2, HaVM 7/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 2.
1593 Peruspalveluohjelma 2014 – 2017 s. 27, samoin peruspalveluohjelma 2013 – 2016 s. 29.
1594 Utrech Declaration 2009: 4.
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kuntien väliset erot repeäisivät niin palvelujen rahoitusmahdollisuuksien 
kuin kuntalaisten verorasituksenkin suhteen.1595

Kunnille maksettavat valtionosuudet ja valtionavustukset kuuluvat valtion-
talouden kehyksiin. Käytössä olevassa kiinteähintaisessa kehysjärjestelmässä 
valtiontalouden kehyksiin tehdään valtionosuuksien osalta vuosittain pe-
ruspalveluiden hintaindeksin mukainen hintakorjaus.1596 Valtiontalouden 
tarkastusviraston mukaan valtiontalouden kehysmenettelyssä on riski, että eri 
ministeriöiden säädösvalmistelussa lisätään velvoitteita kunnille, kun vastaa-
vien tehtävien tai palveluiden järjestämistä valtion itsensä toimesta rajoittaa 
valtiontalouden kehysten mukainen menosääntö. Nykyisessä kehysjärjestel-
mässä on tältä osin mahdollinen vuotokohta, jossa yhteiskuntapoliittisia ja 
palvelutavoitteita voidaan toteuttaa lisäämällä kuntien tehtäviä ilman, että 
vastaavalla tavalla tehtävien rahoitus järjestetään vastaamaan niistä aiheutu-
via kustannuksia. Kun kuntien rahoitusosuudet valtionosuusjärjestelmässä 
ovat valtiota suuremmat, rasittaa uusien lakisääteisten tehtävien rahoitus 
enemmän kuntataloutta kuin valtiontaloutta. Ennen kustannustenjaon 
tarkistusta tämä lisärasitus voi olla erityisen voimakas. Kustannustenjaon 
tarkistuksen kautta valtio tulee näiden lisäkustannusten rahoittajaksi. Sitä 
kautta kustannustenjaon tarkistuksella voidaan arvioida olevan välillises-
ti menojen lisäyksiin johtavia tehtävien laajennuksia hillitsevä vaikutus. 
Vaikutus on kuitenkin jälkikäteinen ja se voi jäädä huomiotta velvoitteita 
ja niiden laajennuksia koskevassa päätöksenteossa. Tämä poikkeaa valtion 
omiin toimenpiteisiin liittyvästä päätöksenteosta sitovan kehysrajoitteen 
puitteissa.1597 Kustannustenjaon tarkistus tulisi kuitenkin suorittaa useam-
min, koska se osaltaan turvaa rahoitusperiaatteen toteutumista.

Edelleen Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan peruspalveluohjel-
maan ja siihen liittyvään peruspalvelubudjettiin kirjatut valtion toimenpiteet 
ovat pääsääntöisesti valtiontalouden kehysten asettamien rajoitteiden piiris-
sä. Kunnille asetetut velvoitteet ja tehtävät taas eivät ole. Kehysjärjestelmä 
sisältää näin nykyisellään myös kannustimen tai ainakin riskin siitä, että 
julkisten tehtävien ja velvoitteiden laajennukset on helpompi säätää kunti-
en kuin valtion tehtäväksi.1598 Kuntatalouskehys on kuitenkin perusteltua 
makrotasolla sisällyttää valtiontalouden kehysmenettelyyn liittyvään perus-
palveluohjelmaan. Olennainen osa laajennettua kehystä ovat riittävän vahvat 
rajoitteet valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuville kokonaismenojen 
lisäyksille ja sitä kautta verotuksen kiristämispaineille. Uusia velvoitteita 

1595 Peruspalveluohjelma 2013 – 2016 s. 29.
1596 K 21/2010 vp s. 160.
1597 K 21/2010 vp s. 161 – 162.
1598 K 21/2010 vp s. 164.
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voitaisiin tällöin säätää kokonaisrajoitteen piirissä vain rahoittamalla lisäykset 
kokonaisuudessaan tai purkamalla vastaavasti aikaisempia velvoitteita.1599

Rajoite voidaan toteuttaa useilla eri keinoilla. Yksi mahdollisuus on 
edellyttää uusilta tai laajennetuilta velvoitteilta nykyistä selvästi korke-
ampaa valtionosuusprosenttia, jolloin asiallisesti valtiontalouden kehys-
ten mukainen menosääntö luo vahvan kannustimen rajoittaa menoja. 
Vaihtoehtona on myös asettaa hallitusohjelmaan perustuen kustannusten 
lisäyskatto, jota ei saisi ylittää ja jota seurattaisiin peruspalveluohjelman 
ja peruspalvelubudjetin sekä säädösvalmistelun yhteydessä. Olennaista 
on lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden selkeämpi poliittinen priorisointi 
säätämisvaiheessa sekä nykyistä selvästi parempi säädösten ja säädösesitysten 
vaikutusarviointi.1600

Rahoitusperiaatteen kannalta tilanne on paradoksaalinen. Kunnat on toi-
saalta kytketty mukaan julkisen sektorin säästötavoitteisiin, toisaalta niille 
säädetään edelleen uusia tehtäviä – tai laajennetaan entisiä. Kuntien on jär-
jestettävä niille lailla säädetyt tehtävät. Korkein hallinto-oikeus viime kädessä 
tuomitsee kunnat korvauksiin, mikäli kuntalaisten oikeudet eivät toteudu 
lain vaatimalla tavalla. Vuoden 2011 ja 2013 aikana hallitus on päättänyt 
valtionosuuksien leikkauksista, joista johtuen kunnilta jää saamatta 6.6 mil-
jardia euroa. Samaan aikaan kunnille on annettu uusia velvoitteita, joiden 
kustannusvaikutuksia ei ole pystytty etukäteen arvioimaan. Rahoitusperiaate 
jäi noudattamatta tälläkin kertaa.

Kuntataloustiedotteessa 3/2012 todetaan kuntatalouden tilasta seu-
raavaa:

”Hallitusohjelman mukaan hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, 
että hallitusohjelmaan kirjatut talouspolitiikan tavoitteet toteutuvat ja 
Suomen valtion nykyinen luottoluokitus säilyy. Hallitus on sitoutunut 
toteuttamaan uusia lisäsopeutustoimia, mikäli valtion velan bruttokan-
santuoteosuus ei näytä kääntyvän laskuun ja valtion talouden alijäämä 
näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Hallitus seuraa vuosittain em. valtiontalouden tavoitteiden toteutu-
mista ja panee tarvittaessa täytäntöön ehdollisia toimia siten, että niitä 
toteutetaan prosentuaalisesti yhtä paljon. Näitä ehdollisia toimia ovat 
valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä 
verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen.

Valtion viime kevään kehysvalmistelussa suoritettiin hallituksen 
toimesta sopeutustoimia, joista iso osa kohdistui kuntiin. Hallituksen 
budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen pää-
töksiä lähes sellaisenaan. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi 

1599 K 21/2010 vp s. 170.
1600 K 21/2010 vp s. 170.
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vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi ope-
tus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla 
eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan 
euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden 
valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi.

Kuntien tehtävät laajenevat erityisesti vanhushuollon osalta. 
Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Henkilöstömitoitusten 
mahdolliset tarkistukset siirtyvät vuodelle 2015. Kevään kehysratkaisussa 
alennettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitettuja kehittämisvaroja 
aiemmin sovitusta 145 miljoonasta 125 miljoonaan vuonna 2015. 
Kehysriihessä nämä varat palautettiin niin, että 10 miljoonaa euroa 
kohdistetaan vanhuspalveluihin ja 10 miljoonaa euroa omaishoidon 
kehittämiseen. Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi 
vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa eu-
roa, josta valtion osuus olisi 86 miljoonaa, eli 54,3 %. Vanhuspalvelulain 
toteutumisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin 
vielä hyvin vaikeata.

Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- tai 
rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta. 

Myönteistä budjettiesityksessä on, että hallitus kompensoi kunnil-
le kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset ja että 
pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus 
luvatun suuruisena. 

Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainminis-
teriön arvion mukaan vuonna 2013 noin 160 miljoonaa euroa tähän 
vuoteen verrattuna. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen 
sekä kiihdyttää kuntien velkaantumista.”1601

Kuntataloustiedotteessa mainitulla vanhuspalvelulailla säädettiin iäkkäille, 
eli lähtökohtaisesti 75 vuotta täyttäneille henkilöille ja erityisestä syystä 
tätä nuoremmille subjektiivisen oikeuden kaltainen oikeus riittäviin so-
siaalipalveluihin hoivassa ja kuntoutuksessa. Hoivalla tarkoitetaan tässä 
sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja, asumispalveluja, perhehoitoa ja 
laitoshuoltoa. Kyse on kunnille laissa säädettävästä uudesta tehtävästä, jolla 
on huomattava taloudellinen merkitys kunnille. Kuntaliitto huomautti lau-
sunnossaan, että lakiluonnoksessa ei ole lainkaan esitetty arviota ehdotusten 
kustannusvaikutuksista. Kuntaliiton mukaan julkisuudessa olleiden tietojen 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriön arvio kustannusten lisäyksestä olisi 
300 – 350 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana.1602 

Teknologinen kehitys luo jatkuvasti uusia hoitomenetelmiä sekä uusia 
laitteita ja lääkkeitä, joilla ihmisten terveyttä pystytään edistämään ja 
elinikää pidentämään. Tämä kehitys luo kuitenkin huomattavia kus-

1601 Kuntatalous 3/2012 s. 3.
1602 Kuntaliitto 2011: 2, 5.
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tannuspaineita julkisen talouden rahoitukselle, kun uudet teknologiat 
otetaan laajempaan käyttöön. Ilmiö on paitsi kysyntä-, myös osittain 
tarjontalähtöinen. Tämä on kriittistä juuri julkiselle taloudelle suhteessa 
yksityiseen sektoriin; kun yksityisellä sektorilla asiakas päättää, haluaako 
maksaa lisäpalvelusta vai ei, julkisella sektorilla kansalaisia tyydyttävän 
palvelutason määrittäminen ja sen suhteuttaminen julkisen talouden 
rahoitusmahdollisuuksiin on huomattavasti vaikeampaa. Kun palvelujen 
määrän ja laadun kasvaneisiin vaatimuksiin lisätään kustannusten jatkuva 
nousupaine – päästään julkisen talouden paradoksiin: halutaan koko 
ajan enemmän palveluita, joilla on taipumus muuttua kalliimmaksi.1603

Perusoikeusuudistuksen käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta on 
katsonut, että on lainsäätäjälle asetettavan toimintavelvoitteen luonteen 
mukaista, että sosiaaliturvaa suunnitellaan ja kehitetään yhteiskunnan talo-
udellisten voimavarojen mukaisesti (PeVM 25/1994 vp s. 10/II). Niiltä osin 
kuin kysymys on julkisen vallan välittömästi rahoittamista perustoimeentu-
loturvaetuuksista, on valiokunnan mielestä johdonmukaista, että etuuksien 
tasoa mitoitettaessa otetaan huomioon kulloinenkin kansantalouden ja 
julkisen talouden tila.1604 Yhteiskunnalla ei ole nykyisillä julkisilla resursseilla 
mahdollisuuksia nykyisen kaltaiseen palvelujärjestelmään. Tästä huolimatta 
kuntien tehtäväkenttää laajennetaan edelleen. Tämä tosiasia yhdistettynä 
kuntien alijäämän kattamisvelvollisuuteen ja kuntien kytkeminen julkisen 
talouden säästötalkoisiin ei ole millään muotoa realistinen yhtälö. Yhtälö 
tarkoittaa sitä, että rahoitusperiaatteella ei ole mitään mahdollisuuksia to-
teutua. Vaikuttaakin siltä, että hallituksen kuntauudistushankkeella ja siihen 
yhdistetyillä valtionosuusleikkauksilla valtio tosiasiallisesti irtisanoutuu 
rahoitusperiaatteen toteuttamisvelvoitteesta.

6 RAHOITUSPERIAATE JA KUNNAN 
OIKEUSSUOJAKEINOT

Mitkä ovat kunnan oikeussuojakeinot jos periaatetta ei noudateta? Kun 
rahoitusperiaatteen tulkinnasta syntyy riita, valtio voi yksipuolisesti päättää 
mitä sääntöjä sovelletaan, ja mitä voidaan kyseenalaistaa ottaen huomioon 
vakiintuneet oikeudelliset periaatteet1605. Euroopan paikallisen itsehallinnon 

1603 VM 8/2010 s. 51.
1604 PeVL 34/1996 vp – HE 88/1996 vp s. 3.
1605 Molander 2005: 14.
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peruskirjan 11 artiklassa1606 säädetään itsehallintoperiaatteeseen liittyvien 
periaatteiden juridisesta suojasta seuraavasti:

11 artikla Paikallisen itsehallinnon oikeussuoja
Paikallisviranomaisilla tulee olla oikeus ryhtyä oikeudelliseen menet-
telyyn turvatakseen toimivaltuuksiensa vapaan käyttämisen ja niiden 
paikallisen itsehallinnon periaatteiden noudattamisen, jotka on vahvis-
tettu perustuslaissa tai kansallisessa lainsäädännössä.

Peruskirjan selitysosan mukaan paikallisviranomaisen oikeussuojakeinoihin 
turvautumisella tarkoitetaan oikeutta saada käsittely a) asianmukaisesti 
perustetussa tuomioistuimessa, tai b) vastaavassa, itsenäisessä lakisääteisessä 
elimessä, jolla on toimivalta ratkaista ja antaa ratkaisua koskevia neuvoja 
selvittääkseen, onko toiminta, laiminlyönti, päätös tai muu hallinnollinen 
toimi lainmukainen. Eräässä peruskirjan ratifioineessa maassa on tullut esiin 
tapaus, jossa hallinnollisesta päätöksestä ei voida valittaa tuomioistuimeen, 
mutta on mahdollista turvautua ylimääräisiin oikeussuojakeinoihin vaati-
malla hakemus uudelleen vireille. Tämä saatavilla oleva oikeussuojakeino on, 
mikäli päätös perustuu selvästi virheelliseen lain soveltamiseen, sopusoinnus-
sa tämän artikkelin vaatimusten kanssa.1607 Euroopan neuvosto on todennut, 
että paikallisviranomaisilla on oltava tuomioistuinsuoja, jonne ne voivat 
valittaa jos uskovat, että heidän taloudellisia oikeuksiaan on loukattu1608. 
Euroopan neuvosto on antanut asiaan liittyvän suosituksen. Suosituksen 
mukaan artiklan 11 säännöstä paikallisviranomaisten oikeusturvasta tulee 
tulkita paikallisviranomaisten demokraattisena takuuna valittaa riippu-
mattomaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen peruskirjan rikkomuksia 
vastaan ja näin varmistaa oikeuksiensa kunnioittaminen. Suosituksessa 
korostetaan lisäksi sitä, että paikallisen itsehallinnon peruskirjan säännöksiä 
ei tule pitää ei-sitovina suosituksina, vaan kansainvälisenä sopimuksena, 
josta aiheutuu oikeudellisia velvollisuuksia sen ratifioineille valtioille, sekä 
oikeuksia näiden valtioiden paikallisviranomaisille. Suosituksessa todetaan 
myös, että peruskirjasta aiheutuu tulkintavaikutus; kun kansalliset säännökset 
vaativat tulkintaa, niitä tulee tulkita paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
periaatteiden mukaisesti. Jotta peruskirja voisi toteutua täydellisesti, on 
välttämätöntä, että säännöksiin voidaan vedota tuomioistuimessa.1609

1606 Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 8 artikla sisältää säännökset kunnan hallinnollisesta 
valvonnasta, eli antaa valtion valvonnalle tietyt rajat. Kääntäen katsottuna säännös asettaa 
tietyt rajat sille, millä keinoin valtio voi kunnallista itsehallintoa valvoa. 

1607 Explanatory report on the European Charter of Local Self-Government: art 11.
1608 Rec. 90 (2001) s. 4.
1609 Rec 39 (1998): 7 j, a, e.
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Suomalaisten kuntien oikeussuoja on 11 artiklan valossa heikko, koska 
kunnilla ei ole minkäänlaista oikeussuojaa valtion toimenpiteitä vastaan, 
joilla itsehallintoa lainsäädännön kautta rajoittaan1610. Perustuslakivaliokunta 
onkin kuntajakolakia koskevassa lausunnossa kantanaan todennut, että va-
litusmahdollisuuden avaaminen on valituskieltoa paremmin sopusoinnussa 
kunnallisen itsehallinnon kanssa. Valiokunnan mukaan samaan suuntaan 
viittaa myös se, että Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 11 
artiklan osalta asianomaisen lain perusteluissa painotetaan kuntien muu-
toksenhakuoikeutta.1611 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa korostetaan kunnan 
oikeutta ryhtyä oikeudelliseen menettelyyn turvatakseen toimivaltuuksien-
sa vapaan käyttämisen1612. Kysymys on kuntien kannalta oleellinen, koska 
Suomesta puuttuu lakien perustuslainmukaisuutta ja samalla kunnallisen 
itsehallinnon perustuslainsuojan toteutumista valvova perutuslaki- tai valtio-
sääntötuomioistuin.1613 Suomessa lakien perustuslainmukaisuuden valvon-
tajärjestelmä on nykyisin luonnehdittavissa parlamentaariseksi, abstraktiin 
normikontrolliin perustuvaksi ja ennakolliseen valvontaan perustuvaksi jär-
jestelmäksi1614. Oikeussuoja on siten preventiivistä1615. Valvonnan painopiste 
on eduskunnassa, käytännössä erityisesti sen perustuslakivaliokunnassa. Sen 
pyrkimyksenä on ennalta estää perustuslainvastaisen lain säätäminen taval-
lisessa lainsäätämisjärjestyksessä.1616 Kun valtiosääntöistuinta ei ole eivätkä 
tuomioistuimet voi tutkia lakien perustuslainmukaisuutta, on todettava, 
ettei systemaattista jälkikäteistä eli repressiivistä lakien perustuslainmukai-
suuden valvontaa ole järjestetty1617. 

1610 Heuru-Mennola-Ryynänen 2011: 142.
1611 PeVL 24/1997 vp – HE 135/1997 vp s. 3. Lausunnon mukaan ehdotettua valituskieltoa 

on asianmukaista tarkastella myös kuntien itsehallinnon periaatteesta käsin. Sinänsä on 
selvää, ettei hallitusmuodon 51 §:n 2 momentti ehdottomasti vaadi kunnan valitusmah-
dollisuuden turvaamista. Toisaalta valitusmahdollisuuden avaaminen olisi ehdotettua 
valituskieltoa paremmin sopusoinnussa kuntien itsehallinnon kanssa. Samaan suuntaan 
viittaa myös se, että Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 11 artiklan osalta 
asianomaisen voimaansaattamislain perusteluissa (HE 235/1990 vp) painotetaan kuntien 
muutoksenhakuoikeutta. PeVL 24/1997 vp – HE 135/1997 vp s. 3.

1612 11 art. Paikallisen itsehallinnon oikeussuoja. 
1613 Ryynänen 1994: 909.
1614 HE 1/1998 vp s. 28, 51. Kansainvälisesti arvioiden Suomen nykyinen parlamentaariseksi 

luonnehdittava ja ennakolliseen lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaan 
painottuva perustuslain valvontajärjestelmä on nykyisin poikkeuksellinen. HE 1/1998 
vp s. 51 – 52.

1615 Heuru 2006: 85.
1616 HE 1/1998 vp s. 28, 51. Uuteen vuoden 2000 Suomen perustuslakiin otettiin säännös 

perustuslain etusijasta, siten että jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain 
säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen 
on annettava etusija perustuslain säännökselle (PeL 106 §).

1617 Heuru 2006: 86.
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Vuoden 2000 perustuslakiin otettiin säännös perustuslain etusijasta, 
siten, että jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen 
soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen 
on annettava etusija perustuslain säännökselle (PeL 106 §). Tällöin kysymys 
on tapauskohtaisesta harkinnasta ja tapauksessa perustuslain ja lain säännök-
sen välisen ristiriidan tulee olla ilmeinen. Ristiriidan ilmeisyyttä arvioitaessa 
on merkitystä sillä, onko perustuslakivaliokunta lain säätämisvaiheessa tut-
kinut asian valtiosääntöoikeudelliselta kannalta. Jos valiokunta on tällöin 
todennut lain perustuslainmukaisuuden, ei vastakkaista kantaa voida pitää 
tarkoitetulla tavalla selvänä ja riidattomana siltä osin kuin valiokunta on 
arvioinut tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa yksittäistapauksessa esillä 
olevan kaltaista tulkintatilannetta.1618 On myös muistettava, ettei mikään 
tuomioistuin voi julistaa minkään lain säännöstä perustuslainvastaiseksi 
vaan se voi ainoastaan jättää tietyn lain säännöksen soveltamatta kyseisessä 
yksittäistapauksessa1619

Perustuslain 74 §:ssä säädetään perustuslainmukaisuuden valvonnasta 
seuraavasti:

74 §. Perustuslainmukaisuuden valvonta
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa 
sen käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslain-
mukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Perustuslakivaliokunnalla on siten keskeinen asema perustuslakien nou-
dattamisen valvojana lakien säätämisvaiheessa1620. Perustuslakivaliokunnan 
lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta anta-
mat lausunnot ovat käytännössä vakiintuneen tavan mukaan sitovia1621. 
Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on siten huolehtia siitä, että kunnallinen 
itsehallinto voi toteutua perustuslaissa ja Suomea sitovien kansainvälisoi-

1618 PeVM 10/1998 vp – HE 1/1998 vp s. 30 – 31.
1619 HE 1/1998 vp s. 163.
1620 Heuru 2006: 86. Perustuslakivaliokunnan toiminta eroaa muista valiokunnista. Niissä 

jäsenet toimivat avoimen poliittisesti ja asetelma hallitus/oppositio näkyy selvästi. Jä-
senet ovat ryhmäkurin sitomia kunkin eduskuntaryhmän sääntöjen asettamissa rajoissa. 
Perustuslakivaliokunta sen sijaan pyrkii toimimaan lausuntoasioissa oikeusharkinnan 
pohjalta, eikä sen jäseniä Saraviidan mukaan sidota lausuntoasioissa ryhmäpäätöksiin. 
Tämä järjestelmä, jolla ei ole minkäänlaisia oikeudellisia takeita, kuten tuomioistuimilla 
on (jäsenten riippumattomuus ja tuomioistuinten riippumattomuus), on vertaansa 
vailla maailman parlamenttien valiokuntien käytännöissä. Sen vakautta ja toimivuutta 
käytännössä ei juurikaan ole oikeuskirjallisuudessa asetettu kyseenalaiseksi. Perustuslaki-
valiokunnan nykyisen täysin vakiintunut ja laajasti legitiimi asema lakien valtiosäännön 
ja perusoikeussäännösten mukaisuuden valvontaelimenä vaarantuu, jos voidaan osoittaa, 
että valiokunta pyrkii lausunnoillaan poliittisiin tavoitteisiin. Saraviita 2011: 637 – 638.

1621 HE 1/1998 vp s. 51, PeVM 10/1998vp – HE 1/1998 vp s. 23, Heuru 2006: 86.
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keudellisten sopimusten tarkoittamalla tavalla1622. Kunnallisen itsehallinnon 
kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikista sitä koskevista lainsäädän-
nöllisistä hankkeista pyydettäisiin perustuslakivaliokunnan kannanotto1623. 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja edellyttää jälkikäteistä 
kontrollijärjestelmää kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisen aseman tur-
vaamiseksi. Sopimus lähtee siitä, että paikallishallinnon puhevaltaa käyttävä 
taho voi sopimuksen rikkomisen tapahtuessa vedota kansalliseen tuomioistui-
meen. Kun järjestelmässämme tällaista tuomioistuinta ei ole, tämä oikeusturva 
jää puuttumaan.1624 Kunnilla ei siis ole mahdollisuutta ryhtyä oikeudellisiin 
toimenpiteisiin silloin kun kunnallishallinnon perustuslaillista asemaa valtion 
taholta loukataan1625. Knemeyer on todennut, että niin kauan kuin hallin-
non oikeussuoja on epäselvällä pohjalla, on kunnallinen itsehallinto edelleen 
riippuvainen valtion hyväntahtoisuudesta sekä kuntien ja niiden liittojen 
mahdollisuuksista. Oikeusvaltiolta edellytetään, että järjestelmiä ei ainoastaan 
rakenneta niin, että ne yksinomaan perustuvat lakiin, vaan myös niin, että 
niiden huomioon ottamisen valvonta on myös mahdollista. Kun kunnille 
annetaan valtiosta riippumaton asema ja oikeuksia sekä velvollisuuksia, on 
johdonmukaista, että näille oikeuksille annetaan myös lainsuoja.1626

Scheinin on todennut, että valtio on kansainvälisoikeudellisessa vastuus-
sa myös kuntien toimista ja laiminlyönneistä ihmisoikeuksien toteuttami-
sessa. Tämä voidaan nähdä myös kuntien turvana sellaista kehitystä vastaan, 
jossa valtio siirtää tehtäviään kunnille huolehtimatta niiden toteuttamisen 
edellyttämistä voimavaroista. Kuntien on mahdollista tukeutua ihmisoikeus-
sopimuksiin sen osoittamiseksi, että Suomen hallitus on kansainvälisoikeu-
dellisesti tilivelvollinen sellaisista sosiaaliturvan muutoksista ja leikkauksista, 
jotka näennäisesti siirtävät vastuuta kunnille.1627 Myllymäki puolestaan 
todennut, että Euroopan unionin jäsenyydestä tai primaarioikeudesta ei 
löydy tukea sille vaatimukselle, että kunta voisi tukeutua hyvinvointipalve-
luiden rahoitusvaatimuksessaan kansainväliseen oikeuteen. Myös Euroopan 
neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjan määräykset ovat niin väljiä, 
että niiden suora sovellettavuus tuskin tulee kysymykseen.1628 Samaan lop-
putulokseen on päätynyt hallintovaliokunta kuntalakia koskevassa mietin-
nössään todetessaan, että Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja on 
periaatteessa tuomioistuimessa suoraan sovellettavaa oikeutta Suomessa. 

1622 Matikainen 2011: 21.
1623 Heuru 2006: 87.
1624 Heuru 2006: 87.
1625 Heuru 2002b: 74.
1626 Knemeyer 1989: 259.
1627 Scheinin 1993: 11, Heuru 2006: 87 – 88. 
1628 Myllymäki 2007: 205. 
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Peruskirjan määräykset ovat kuitenkin niin väljiä, että käytännössä niiden 
suora sovellettavuus ei juurikaan tule kysymykseen.1629

Koska Suomesta puuttuu lakien perustuslainmukaisuutta ja samalla 
kuntien itsehallinnon perustuslainmukaisuutta valvova valtiosääntötuo-
mioistuin, muutoksenhaun osalta lähtökohta Suomessa on muutoksen-
haku hallintoasiassa, ja kyseisen muutoksenhakuoikeuden säilyttämisen 
tarve on ollut korostetumpaa.1630 Kuntalaissa sen sijaan ei ole säännöksiä 
kunnan oikeudesta oikeudelliseen menettelyyn. Sen sijaan laissa kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta on säädetty kunnan muutoksenhausta 
oikaisumenettelyn ja hallintovalituksen muodossa seuraavasti. 

64 § Oikaisumenettely
Milloin kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, joka 
koskee valtionosuuden myöntämistä, verotuloihin perustuvaa valtion-
osuuden tasausta tai kotikuntakorvauksen perusosan euromäärää, kun-
nalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan 
tehdä valtiovarainministeriölle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaise-
misesta. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

65 § Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Vaikka säännökset valtionosuuslaista löytyvätkin, niihin ei käytännössä ole 
vedottu eikä muutoksenhakuun ryhdytty. Ainoat muutoksenhaut liittyvät 
käyttökustannuksiin myönnetyistä valtionosuuksista, joihin niihinkin oli 
annettu kielteinen päätös. Näistäkin viimeisin päätös on vuodelta 1990, 
jolloin oli vielä käytössä kustannusperusteinen valtionosuusjärjestelmä.

KHO 7.11.1990/3840
Aluesairaala oli välittänyt terveyskeskukselle yksityisen laboratorion 
palveluja, joista terveyskeskus oli suorittanut aluesairaalalle korvauk-
sen. Välittämisestä aiheutuneet menot olivat sisältyneet aluesairaalan 
valtionosuusselvityksessä ostopalveluiden menokohtaan Yksityiset so-
siaali- ja terveyspalvelut. Välitystoiminnasta aiheutuneita menoja ei voitu 
pitää alueellisen suunnitelman mukaisen sairaanhoidon järjestämisestä 
aiheutuneina kustannuksina eikä välitystoiminnasta saatuja tuloja lukea 
käyttökustannusten vähennyksiksi.

1629 HaVM 18/1994 vp – HE 192/1994 vp s. 3.
1630 Ryynänen 1994: 909.
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Eduskunnan apulaisoikeusasiamies puolestaan on todennut Vihdin kuntaa 
koskevassa ratkaisussaan, että laillisuusvalvonnan näkökulmasta ei kunnan 
taloustilanteeseen liittyville seikoille voida antaa merkitystä niin, että ne 
poistaisivat julkiselle vallalle perustuslaissa asetetun velvoitteen huolehtia 
työvoiman suojelusta ja edistää väestön terveyttä tahi että ne vähentäisivät 
opetuksen järjestäjän vastuuta huolehtia oppilaiden opiskeluympäristön tur-
vallisuudesta. Kysymyksessä oli kunnan koulun kosteus- ja homeongelmat, 
joita oli yritetty hoitaa vuosia esimerkiksi perusparannuksen avulla, johon 
kunta oli hakenut perustamiskustannusten valtionosuutta.1631

Esimerkeistä käy ilmi, että vaikka perusoikeuksien toteutuminen pe-
rustuslain 22 §:n mukaan on julkisella vallalla, käytännössä niiden rahoi-
tusvastuu on yhä etenevässä määrin siirretty kunnille. Kunnilla on oikeus 
edelleen saada valtionosuutta perustamishankkeisiin, mutta valtionosuuksien 
jatkuvasti vähentyessä myös perustamishankkeisiin varatun määrärahan 
osuus pienenee jatkuvasti. Valtio vetäytyy siten myös perustamiskustan-
nusten rahoittamisesta. Tähän on myös Kuntaliitto kiinnittänyt huomiota 
valtion talousarvioehdotukseen vuodelle 2013 antamassaan muistiossa1632.

Käytännössä suurin perustuslakiongelma koskee rahoitusperiaatetta. 
Perustuslakivaliokunta on sinänsä katsonut, että valtion on huolehdittava 
riittävien voimavarojen turvaamisesta kunnille silloin kun uusia tehtäviä 
annetaan, mutta käytännössä lainsäädäntöä valmisteltaessa kuntien kus-
tannukset alimitoitetaan niin, että valtionosuus näistä kustannuksista sopii 
valtion talousarvioon ja tulevien vuosien kehyksiin. Kuntien verotusoikeus, 
jossa keskeisenä on kunnallinen tulovero, on hyvin vahva. Kunnalla on oikeus 
päättää tuloveroprosentista. Kuntien verotusoikeuden perustuslainsuoja ei 
estä puuttumasta kuntien verotuloihin säätämällä esimerkiksi hyväksyttävistä 
vähennyksistä.1633 Euroopan neuvosto on kuitenkin edellyttänyt, että kun 
paikallisviranomaisten veropohjaan tehdään vähennyksiä, tulee vähennys 
kompensoida muulla rahoituksella1634. On todettava, että perustuslakiva-
liokunta ei läheskään aina arvio aikaisempaa tulkintakäytäntöään. Näin 
kävi muun muassa silloin, kun se antoi lausuntonsa Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjasta.1635 Tällöin olisi ollut ensiarvoisen tärkeää muo-
dostaa kanta rahoitusperiaatteen tulkinnalle.

Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tutkia kuntia koskevan lainsäädän-
nön perustuslainmukaisuus ennen lain voimaantuloa. Perustuslakivaliokunta 
otti kriittisen kannan kuntien verotusoikeuden heikentämiseen hallituksen 

1631 Eoa 2822/2010, annettu 12.8.2012.
1632 Kuntaliitto 2012b: 3. 
1633 Telakivi 2011: 13. 
1634 Rec. 1 (2005) s. 6.
1635 Ryynänen 1994: 911.
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esityksestä, jossa ehdotettiin yhteisöveron tuoton jako-osuuksien muutta-
mista tavalla, joka oli kunnille epäedullinen. 

Kuntien jako-osuus olisi pienentynyt esityksen perusteella 19,75 pro-
sentiksi, mikä kuluvaan vuoteen verrattuna merkitsi valtion ja kuntien 
jako-osuuksissa 3,47 prosenttiyksikön muutosta. Yhteisöverouudistuksen 
toteuttamisen aikaan kuntien osuus oli 44,80 prosenttia. Kuntien yh-
teisöverotulot olisivat alenneet esityksen johdosta vuositasolla 187 mil-
joonalla eurolla ja vuoden 2003 kassakertymä pienenee 160 miljoonalla 
eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Perustuslakivaliokunnan mukaan 
asia on merkityksellinen niiden kunnalliseen itsehallintoon luettavien 
seikkojen kannalta, että kuntien tulee voida itse päättää itsehallinnol-
lisista tehtävistään ja että kunnilla tulee olla mahdollisuudet päättää 
itsenäisesti taloudestaan (HE 1/1998 vp, s. 176/I). 

Ehdotettua muutosta perusteltiin ensiksikin sillä, että kuntien arvon-
lisäveron palautusten takaisinperinnästä luovutaan. Yksittäisten kuntien 
jako-osuuksien muutoksilla pyritään toiseksi kustannusneutraalisuuteen 
siltä osin kuin kunnan verotulot vaikuttavat valtionosuuksiin tehtäviin 
verotulotasauksiin. Kolmantena tekijänä vaikuttaa kuntatyönantajan 
kansaneläkemaksun alentaminen. Jako-osuuksiin ehdotettavat muu-
tokset muodostuvat näistä seikoista johtuvien laskennallisten muutos-
ten yhteismäärästä. Valtion ja kuntien välisissä taloudellisissa suhteissa 
yhteisövero muodostaa vain yhden tekijän. 

Edelleen perustuslakivaliokunnan mukaan toiseen suuntaan on vai-
kuttanut valtionosuuksien vähentynyt merkitys kuntien toimintameno-
jen kattamisessa. Perustuslakivaliokunta käsitteli perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä kuntien mahdollisuuksia huolehtia tehtävistään (PeVM 
25/1994 vp, s. 3/II). Valiokunta totesi, että tästä uudistuksesta kunnil-
le aiheutuvista tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä lailla. Tehtävistä 
säädettäessä on myös huolehdittava, että kunnilla on tosiasialliset edel-
lytykset suoriutua tehtävistään. 1636

Valtio ei valiokunnan mukaan voi vapautua jonkin oikeuden toteutta-
misvastuustaan pelkästään siirtämällä lailla tätä tarkoittavia tehtäviä kun-
nille. Valiokunta myös huomautti, että perusoikeussäännökset eivät siten 

1636 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 2 – 3. Kuntien vuoden 2001 verotuotosta 
kunnallisveron osuus oli 79 prosenttia, yhteisöveronosuus 17 prosenttia ja kiinteis-
töveron osuus 4 prosenttia. Kuntien yhteisöveron tuotto oli vuoteen 1993 verrattuna 
moninkertainen vuonna 2000. Siitä alkaen tuotto on laskenut merkittävästi. Toisaalta 
kiinteistöveron tuotto on kasvanut tasaisesti. Sen ensi vuoden tuoton arvioidaan ole-
van noin 2/3 yhteisöveron tuotosta. Kunnan nämä verotulot vaikuttavat sen saaman 
valtionosuuden määrään joko tasauslisinä tai tasausvähennyksinä. – Taloussuhteiden 
kannalta on lisäksi merkittävää, että kunnat vapautuivat 1990-luvun loppupuolella kan-
saneläkkeiden lisäosien ja vanhusten asumistuen rahoituksesta. Nämä toimenpiteet ovat 
lisänneet kuntien itsehallinnollista talousautonomiaa varainhoitovuodessa suunnilleen 
saman verran kuin kiinteistöveron tuotto on tällä hetkellä. PeVL 41/2002 vp – HE 
123/2002 vp s. 3.
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itsessään voi määrittää sitä, miten kustannustenjako valtion ja kuntien 
välillä toteutetaan. Esityksessä korostuva näkökohta valtion ja kuntien 
välisestä kustannusneutraalisuudesta yhteisöveron jako-osuuksissa on 
perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta ongel-
mallinen, koska asukkaiden itsehallinto on suojattu kussakin kunnassa. 
Perustuslain kannalta ei riitä, että asiaa tarkastellaan valtio- ja kuntasektorin 
kokonaisuuden tasolla.1637

Kiinteistöveron poistamista valtionosuuden tasausjärjestelmästä koske-
vasta esityksestä perustuslakivaliokunta totesi, että kiinteistöveron poistami-
nen verotuloihin perustuvasta tasauksesta lisää valtionosuutta kunnissa, joilla 
kiinteistöveron määrä on keskimääräistä suurempi. Valtiovarainministeriön 
valiokunnalle toimittama laskelma osoittaa, että koko kuntakenttä huomioon 
ottaen kuntakohtaisia muutoksia voidaan pitää merkittävinä. Laskelman 
perusteella on käytännössä mahdotonta kattavasti arvioida, mikä merkitys 
ehdotetuilla muutoksilla on kuntien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin vastata 
niille kuuluvien palvelujen tuottamisesta. Tämä tulee arvioida kuntien ve-
rotulojen ja muiden tulojen sekä valtionosuuksien ja verontasausten muo-
dostaman kokonaisuuden pohjalta. Valiokunta kuitenkin arvioi, että lakieh-
dotusten toteuttaminen ei merkittävästi vaaranna perustuslain 121 §:ssä 
turvatun kunnallisen itsehallinnon taloudellista puolta.1638 

Kunnallisen itsehallinnon kannalta arvioituna ristiriitainen kysymys 
on erityislaeilla säädettävät tehtävät. Erityislainsäädännöllä säädettävät teh-
tävät tuovat rajoituksia kuntien tietynasteiseen riippumattomuuteen tai 
toimialan yleisyyteen. Lait eivät yksittäin tarkastellen loukkaa kunnalli-
sen itsehallinnon perustuslainsuojaa. Tilanne muuttuu toisenlaiseksi, kun 
tarkastellaan erityislakien joukkoa kokonaisuutena. On huomattava, että 
perustuslakivaliokunta tarkastelee kutakin lakia erikseen. Ryynäsen mukaan 
on varsin vahvoja perusteita esittää näkemys, jonka mukaan erityislakien 
joukko kokonaisuutena loukkaa kunnallisen itsehallinnon perustuslain-

1637 PeVL 41/2002 vp – HE 123/2002 vp s. 3.
1638 PeVL 12/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 2 – 3. Kiinteistöveron poistamista valtionosuu-

den tasausjärjestelmästä koskevan ehdotuksen taustalla on hallitusohjelmassa ilmaistu 
tavoite lisätä kiinteistöveron osuutta kuntien verotuloista. Saadun selvityksen mukaan 
vuoteen 2010 mennessä vain harva kunta on nostanut kiinteistöveroprosenttejaan lain 
sallimille ylärajoille. Tämän perusteella kunnilla olisi mahdollisuuksia kerätä enemmän 
verotuloja kiinteistöverotuksen kautta. Kiinteistövero on kuntatalouden ja yksittäisten 
kuntien verotuloista vakain ja ennustettavin kehitykseltään, mikä puoltaa kiinteistöveron 
osuuden lisäämistä. Kiinteistöveron painotuksen kasvaessa on yhä tärkeämpää, että kiin-
teistöjen arvostamisperusteet ovat ajantasaiset ja veron perusteena olevien kiinteistöjen 
verotusarvot on määrätty keskenään tasapuolisella tavalla. Verotuksen perustana olevat 
kiinteistötiedot tulee myös päivittää säännöllisesti. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota 
kiinteistöveron taloudellisiin vaikutuksiin kuntien asukkaiden näkökulmasta. Tämä voi 
merkitä tarvetta tarkistaa kiinteistöverojärjestelmän rakenteita ja esimerkiksi harkita 
huojennusmahdollisuuksia pienituloisille. HaVM 7/2011 vp – HE 60/2011 vp s. 3. 
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suojaa. Erityisesti näin on kuntien tietynasteisen riippumattomuuden ja 
toimialan yleisyyden kannalta.1639 

Ongelmana perustuslain itsehallintosäännöksen edellyttämän itsenäisen 
taloudellisen päätösvallan suojaamisessa on se, että taloudellisen itsenäisyy-
den aste ei määräydy vain jonkin yksittäisen lain säännösten surauksena, 
vaan kysymys on monien lakien yhteisvaikutuksesta. Kun lakiehdotuksia 
käsitellään erikseen, kokonaisvaikutukset eivät esimerkiksi uusia tehtäviä kos-
kevia yksittäisten lakiehdotusten yhteydessä tule arvioitavaksi. Kunnallisen 
itsehallinnon tilan tulisi kuitenkin valtiosääntöoikeudellisessa tarkastelussa 
arvioida eri lakien ja lakiehdotusten kokonaisvaikutuksen eikä ainoastaan 
kunkin lakiehdotuksen erillisvaikutusten kannalta1640. Myllymäki onkin 
todennut, että kunnan velkaantumisen ensisijainen syy on tulopohjan riit-
tämättömyydessä suhteessa lakiin sidottuihin pakollisiin tehtäviin1641. 

Tällä hetkellä tilanne on se, että Suomessa kunnat eivät voi valittaa 
itsehallintonsa loukkauksista tuomioistuimeen, koska Suomesta puuttuu 
perustuslaki- tai valtiosääntötuomioistuin. Tämä korostaa perustuslakiva-
liokunnan asemaa kunnallisen itsehallinnon perustuslainmukaisuuden val-
vojana, ja valiokunnan pitäisikin saada kokonaiskäsitys kuntien tilanteesta 
päättäessään lakiesitysten perustuslainmukaisuudesta. Tällä hetkellä tämä ei 
kuitenkaan toteudu. Kuntien rahoituksen riittävyys on mitä suurimmassa 
määrin kunnallisen itsehallinnon ydintä koskeva kysymys, ja se tulisi asi-
anmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti käsitellä myös perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä. Rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta tarkas-
teltuna perustuslakituomioistuimen puuttuminen on merkittävä puute. 
Kuten on todettu, perustuslakivaliokunta ei ole aina voinut etukäteen me-
nestyksekkäästi arvioida kunnallisen itsehallinnon toteutumista, ja näissä 
tilanteissa perustuslakituomioistuin on ollut tarpeen. Tätä vaaditaan myös 
peruskirjan 11 artiklassa. Tämän lisäksi peruskirjan artikla edellyttää mah-
dollisuutta toteuttaa oikeussuoja tuomioistuinmenettelyssä, joten kuntia 
koskevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvonta ei ole sen 
kannalta riittävä, ei myöskään yleinen laillisuusvalvonta1642.

1639 Ryynänen 1986: 535, Ryynänen 2009: 71.
1640 Tuori 2001: 18.
1641 Myllymäki & Kalliokoski 2006: 191.
1642 Mäenpää 2013: 1097.
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VIII  
TUTKIMUKSEN 

TULOKSIA 

Tutkimus havainnollistaa rahoitusperiaatteen toteutumisen ongelmia. 
Samalla rahoitusperiaatteen tarkastelu havainnollistaa kuntien ydinongel-
man: rahoituksen ja tehtävien välisen epäsuhdan. Kunnille on hyvinvointi-
valtion rakentamisesta saakka annettu yhä enemmän lakisääteisiä tehtäviä. 
Hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan valtio tuki kuntia taloudellisesti 
hyvinkin paljon, jotta nämä olisivat ottaneet tehtäviä hoitaakseen. Myös 
kuntien etujärjestöt olivat asian suhteen aktiivisia. Kun perusjärjestelmä oli 
saatu luoduksi, alkoi valtion rahoitusosuus näihin tehtäviin tyrehtyä yhä 
etenevässä määrin. Muutos on ollut suuri erityisesti vuoden 1993 jälkeen, 
kun valtionosuusjärjestelmässä siirryttiin kustannusperusteisesta valtion-
osuusjärjestelmästä laskennallisiin valtionosuuksiin. Tämän jälkeen kuntien 
rahoitusosuus on pienentynyt vuosi vuodelta yhä etenevässä määrin. 

Nykyisen hallituskauden alkupuolella elokuussa 2011 päätettiin valtion-
osuusleikkauksista, jotka vähensivät valtionosuuksia kuntakentältä 631 euroa 
vuodelle 2012. Vuoden 2012 kehysriihessä maaliskuussa linjattiin siihen 
asti suurimmista valtionosuusleikkauksista. Linjauksen mukaan seuraavina 
vuosina leikataan kuntien valtionosuuksia 631 miljoonaa euroa vuosittain 
vuosina 2013 – 20151643. Vuosina 2013 valtionosuuksien leikkaukset ker-
taantuvat siten, että vuonna 2013 valtionosuuksien leikkaukset ovat yhteensä 
756 miljoonaa euroa, vuonna 2014 881 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 1 
131 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 kehyspäätöksen mukaan hallituskaudella 
kunnilta jää valtionosuutta saamatta yhteensä 3 399 miljoonaa euroa.1644 
Hallitus jatkoi valtionosuuksien leikkauksia vuoden 2013 kehysriihessä, ja 
linjasi valtionosuuksiin kohdistuvista satojen miljoonien eurojen lisäleik-
kauksista. Leikkausten myötä peruspalvelujen valtionosuuksien taso laskee 
hallituskaudella 16 % (1,3 mrd. euroa). Kehyskauden loppuun mennessä 
vuosina 2012 – 2017 kunnilta jää leikkauspäätösten myötä valtionosuustu-
loja saamatta yhteensä 6,6 mrd. euroa.1645

1643 VM 2012a: 1.
1644 VM 2012a: 1, Kuntatalous 1/2012 s. 3.
1645 Kuntatalous 1/2013 s. 19.
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Ongelmaa korostaa se, että samaan aikaan kun valtionosuuksia on 
leikattu, on kuntien veropohjaan jatkuvasti tehty muutoksia; kansalaisten 
verovähennysoikeutta on laajennettu erityisen voimakkaasti nimenomaan 
kunnallisverotuksen osalta. Kuntien rahoituspohjaa on siten leikattu myös 
kunnallisverotuksen osalta vuosien varrella. On jopa keskusteltu siitä, voi-
daanko luopua kuntien yhteisövero-osuudesta valtion hyväksi. Toistaiseksi 
tämän ei ole kuitenkaan katsottu olevan mahdollista. Täytyisi myös muistaa 
se periaate, ettei johonkin tehtävään tai tehtäväryhmään kerran myönnettyä 
rahoitusosuutta saa alentaa, ellei olosuhteissa ole tapahtunut merkittävää 
muutosta1646. 

On todettava, että laajaa rahoitusperiaatetta koskevaa tutkimusta ei 
ole aiemmin tehty. Monissa kunnallisoikeudellisissa teoksissa on lyhyeh-
köjä kartoituksia periaatteesta, mutta laajempi tutkimus on puuttunut. 
Rahoitusperiaate ei kuitenkaan ole yksin oikeudellisesti hallittavissa, joten 
aihepiiri on otollinen tutkimuskohde myös taloustutkijoille. Tässä tutki-
muksessa on käytetty Kuntaliiton toimittamia kuvioita, jotka ovat osaltaan 
havainnollistaneet tilannetta. Kuitenkin laaja taloustieteellinen tutkimus on 
tarpeellinen aihepiirin erittäin suuren yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. 
Tässä yhteydessä heitänkin haasteen taloustutkijoiden suuntaan.

1 RAHOITUSPERIAATTEEN ASEMA

Rahoitusperiaatteen on katsottu olevan osa kunnallista itsehallintoperiaa-
tetta, ja periaate on vakiintuneesti tunnustettu perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä. Rahoitusperiaate on lainsäädännön tasolla tunnustettu 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa, joka on voimassa olevaa 
oikeutta Suomessa. Muussa lainsäädännössä periaatteesta ei ole säädetty. 
Ongelma on, että usein ajatellaan, että peruskirja sitoo vain poliittisesti, 
vaikka näin ei ole. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja on meillä 
ratifioitu osaksi lainsäädäntöä, joten tätä kautta säännöksellä on lainvoima 
Suomessa. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti hyväksynyt periaatteen 
lausuntokäytännössään1647, minkä lisäksi hallintovaliokunta on tunnustanut 
rahoitusperiaatteen laintason1648.

1646 Heuru 2002a: 254, Heuru 2006: 72.
1647 esim. PeVM 25/1994 – HE 309/1993 vp s 3, PeVL 18/2001 vp – HE 25/2001 vp, PeVL 

41/2002 vp – HE 123/2002 vp, PeVL 20/2004 vp – HE 77/2004 vp, PeVL 50/2005 
vp – HE 164/2005 vp, PeVL 29/2009 vp – HE 174/2009 vp, PeVL 36/2012 vp – HE 
160/2012 vp.

1648 HaVM 12/2007 vp – HE 129/2007 vp s. 3.
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Koska perustuslakivaliokunta on hyväksynyt periaatteen vakiintuneesti 
ja toistuvasti lausuntokäytännössään, voidaan säännöksen katsoa olevan 
osa perustuslailla turvattua kunnallista itsehallintoperiaatetta, ja sille on 
annettava asema valtiosääntöoikeudellisena periaatteena. Sen lisäksi, että 
rahoitusperiaate saa institutionaalisen tuen valtiosääntöoikeudellisena periaat-
teena, on sillä kiistatta myös säännöksen vaatima riittävä institutionaalinen 
tuki takanaan, koska siitä on muodollinen säännös Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan 9.2 artiklassa. Tästä huolimatta periaatteesta tulisi 
säätää perustuslain tasolla. Oikea paikka säännökselle on perustuslain 121 §:n 
täydennys uudella rahoitusperiaatetta koskevalla momentilla. Käytännössä 
rahoitusperiaate turvaa kunnan talousautonomiaa ja siten myös kunnallista 
itsehallintoa. 

Tilanne on Ruotsissa käytännöllisesti katsoen sama. Myöskään siellä 
rahoitusperiaatteesta ei ole säädetty lain tasolla – muutoin kuin ratifioimalla 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja – eikä periaatteesta ole sään-
nöstä myöskään perustuslaissa tai muussakaan lainsäädännössä. Periaate on 
kuitenkin hyväksytty lain esitöissä, vahvemmin kuin rahoitusperiaate meillä 
Suomessa, ja sitä kautta sen toteutumista arvioidaan laajemmin lain esitöissä 
kuin meillä. Siitä on yleensä oma lukunsa lakiehdotusten yhteydessä, ja näissä 
on mainittu kyseisen lakiesitysten kustannukset kunnille/maakunnille.1649 
On muistettava se seikka, että Ruotsissa lainvalmistelulla on suurempi pai-
noarvo kuin Suomessa, joten rahoitusperiaatteen lainsäädännöllisen aseman 
voidaan katsoa olevan suurempi Ruotsissa kuin Suomessa1650. 

Tanskassa rahoitusperiaatetta vastaava DUT menettely on lakisääteistet-
ty jo vuonna 1972, mutta myöskään Tanskassa menettelystä ei ole säädetty 
perustuslain tasolla1651. Tanska, kuten muutkin Pohjoismaat, on ratifioinut 
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 1990-luvun taitteessa. DUT 
– menettely oli kuitenkin lakisääteistetty jo ennen peruskirjan ratifioimista. 
Menettelyn taustalla on kuitenkin keskushallinnon tiukka talouskuri kun-
tia kohtaan, eikä sen tarkoituksena ole siten varsinaisesti turvata kuntien 
talousautonomiaa. Norjassa rahoitusperiaatteesta ei ole käyty keskustelua.

Ruotsissa rahoitusperiaatetta käsitteenä käytetään myös valtion sekä 
kuntien ja maakuntien etujärjestön välisessä neuvottelumenettelyssä, 
Suomessa näin ei ole. Ruotsin saamaan Euroopan neuvoston maaraporttiin 
reagoitiin Ruotsissa voimakkaasti – niin hallituksen kuin kuntien etujär-
jestönkin toimesta – toisin kuin Suomessa, jossa vuonna 2011 saatu maa-
raportti ei ole aiheuttanut minkäänlaista reaktiota neuvottelumenettelyssä. 
Edellä esitetyistä näkökohdista johtuen rahoitusperiaatteen aseman voidaan 
katsoa olevan vahvempi Ruotsissa kuin Suomessa. 

1649 Ks. esim. SOU 2007:11 s. 180 – 183.
1650 Niemi–Kiesiläinen 2007: 92. 
1651 SOU 2007: 11 s. 190.
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Rahoitusperiaatteen tehtävänä osana kunnallista itsehallintoperiaatet-
ta on turvata kunnallisen itsehallinnon toteutumista. Periaatteen mukaan 
kunnille tulee turvata riittävä rahoitus niille säädettyihin lakisääteisiin tehtä-
viin. Periaate turvaa paitsi lakisääteisten tehtävien hoitamista, myös kuntien 
yleisen toimialan tehtävien toteutumista. Mikäli periaatetta noudatettai-
siin, jäisi kunnille riittävä osuus niiden omista tuloista, kuten verotuloista, 
kattamaan yleisen toimialan tehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Yleisen 
toimialan on katsottu olevan olennainen osa kunnallista itsehallintoa, ja 
onkin katsottu, että kunnilla tulee olla tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa 
myös yleisen toimialan tehtäviään. Tällä hetkellä lakisääteiset velvoitteet 
ovat kuitenkin niin raskaat, että yleisen toimialan tehtävien hoitaminen 
on kunnissa vaarantunut.

2 RAHOITUSPERIAATTEEN 
TOTEUTUMISEN ONGELMIA

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää rahoitusperiaatteen sisältö, miten 
periaate toteutuu lainsäädännön tasolla sekä miten sitä sovelletaan käytännön 
tasolla myönnettäessä kunnille rahoitusta niille säädettyihin lakisääteisiin 
tehtäviin. Rahoitusperiaatteen tarkoituksena on turvata kunnille riittävä ra-
hoitus tehtäviinsä. Vaikka rahoitusperiaate käsitteenä on sinänsä kohtuullisen 
uusi, voidaan sen kuitenkin katsoa alkaneen kehittyä jo hyvin pian Suomen 
itsenäistyttyä sekä edelleen hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan. Periaate 
on erityisesti konkretisoitunut Pohjoismaissa Euroopan paikallisen itsehallin-
non peruskirjan ratifioinnin seurauksena. Kaikissa Pohjoismaissa – lukuun 
ottamatta Norjassa, jossa periaatteesta ei toistaiseksi ole keskusteltu – rahoi-
tusperiaatteen sisältönä voidaan katsoa olevan sen, että valtion tulee myöntää 
kunnille riittävä rahoitus säätämiinsä lakisääteisiin tehtäviin. Kuntien saamia 
maksutuloja periaate sen sijaan ei koske. Periaate on johdettu Euroopan pai-
kallisen itsehallinnon peruskirjasta, mutta se on muotoiltu eri maissa hiukan 
eri tavoin, kuitenkin niin, että periaatteen sisältämä tavoite on kaikissa maissa 
sama; turvata kunnille riittävä rahoitus tehtäviinsä. Se, miten tämä käytännössä 
toteutuu, koetaan eri tavoin. Yhteistä kuitenkin on, että rahoitusperiaatteen 
toteutumisen kanssa koetaan olevan ongelmia. On myös esitetty arvioita, että 
periaate ei toteudu1652.

Periaate on laajasti tunnustettu ja kuten tutkimus on osoittanut, sillä 
on sekä valtiosääntöoikeudellisen periaatteen että oikeussäännöksen tarvit-

1652 Esimerkiksi Jyränki & Husa 2012: 401.
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sema institutionaalinen tuki takanaan. Periaatteessa asia näyttää ongelmat-
tomalta, mutta käytännössä periaatteen toteutumisessa on osoitettu olevan 
monia ongelmia. 

2.1 Kustannusvaikutusten aliarviointi 
lainsäädäntövaiheessa

Erityinen ongelma lainsäätämisen yhteydessä on se, että lakiesitysten kus-
tannusvaikutukset aliarvioidaan systemaattisesti lainsäädäntövaiheessa, jotta 
ne mahtuisivat valtiontalouden kehysmenettelyyn. Tämä aiheuttaa suuria 
ongelmia kuntien talouden kannalta, koska kunnat eivät ole voineet varautua 
arvioitua suurempiin kustannuksiin, eikä myöskään valtionosuusprosentti 
kuvasta oikeaa kustannustenjakoa valtion ja kuntien kesken. Tästä aiheutuu, 
että talousarviovuonna kunnan saama valtionosuus ei ole laissa säädetyn 
suuruinen, vaan valtionosuustaso korjataan valtionosuuksien nelivuotis-
tarkastuksessa, joko kokonaan tai osittain. 

Jopa Valtiontalouden tarkastusvirasto on kiinnittänyt asiaan huomiota, 
todeten, että lainsäädännön vaikutusarviointia koskevat ohjeet eivät toteudu 
riittävässä määrin. Valtion ja kuntien rahoitussuhteen osalta vaikutusarvi-
oinneissa pulmana on tietojen epäyhtenäinen ja yhteismitaton esittämistapa, 
jolloin ei voida helposti hahmottaa eri säädöksistä kokonaisuuksina aiheu-
tuvia vaikutuksia.1653 Tarkastusvirasto on katsonut sittemmin, että kunnille 
määrättävien uusien tehtävien kunnallistaloudellisten vaikutusten arviointiin 
hallituksen esityksissä on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä 
yhteydessä tulee arvioida uusien tehtävien taloudellisia vaikutuksia tulo- ja 
kustannusrakenteiltaan erilaisten kuntien näkökulmasta.1654 

Oikeusministeriön ohjeessa todetaan nimenomaan rahoitusperiaat-
teen huomioon ottamisesta, ja erityisesti lainsäätäjälle on asetettu velvoite 
huolehtia siitä, että kunnilla on myös tosiasialliset edellytykset huolehtia 
lakisääteisistä tehtävistään1655. Myös eduskunnan tarkastuslautakunta on 
ottanut asiaan kriittisesti kantaa1656. Kuntaliitto on nyttemmin edellyttä-
nyt, että jos kuntien lakisääteisiä tehtäviä lisätään tai laajennetaan, uusista 
tehtävistä ja tehtävien laajentamisesta aiheutuvat kustannukset arvioidaan 

1653 K 21/2010 vp s. 163 – 164.
1654 K 2/2013 vp s. 48.
1655 OM 2007:6 s. 22.
1656 TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp s. 9.
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realistisesti yhteistyössä Kuntaliiton kanssa ja että valtion talousarviossa 
osoitetaan uusiin ja laajeneviin tehtäviin riittävät voimavarat.1657 

Ruotsissa kuntien etujärjestössä sen sijaan koetaan, että rahoitusperiaate 
toteutuu kohtuullisesti, koska valtionosuuksien määrä nousee vuosi vuodel-
ta valtion hyvän taloustilanteen vuoksi. Kuitenkin kaksi suurta uudistusta 
ovat aiheuttaneet osaltaan sen, että rahoitusperiaatteen ei voida katsoa to-
teutuvan hyvin ja kuntaliitto ajaakin niiden järjestämisvastuuta pois kun-
nilta.1658 Ruotsissa tehty asiantuntijaraportti osoitti kuitenkin periaatteen 
toteutumisessa useita ongelmia1659. Uudistukset ovat vaikuttaneet siten, että 
kuntien talous on heikentynyt, kun lakiesitysten yhteydessä kustannusarviot 
oli alimitoitettu, eikä Ruotsissa arvioita korjata enää jälkikäteen. Eduskunta 
päättää lakia säätäessään samalla lakiesityksestä aiheutuvan kustannustason 
pysyvästi, mistä aiheutuu se, että kustannuksia ei käytännössä voida alimi-
toittaa. Ongelmia aiheuttaa myös se, että kun valtionosuuksissa ei oteta 
huomioon indeksi- tai muita korotuksia, aiheutuu siitä se, että kustannus-
tason noustessa valtion suhteellisen rahoitusosuuden taso laskee nopeasti.1660 

Valtion vastuulla on hyvinvointipalveluja koskevien lakien säätämi-
nen – tehtävä, jossa lainsäätäjä on onnistunut erittäin hyvin – sekä riit-
tävän rahoituksen osoittaminen säätämistään tehtävistä – tehtävä, jonka 
toteutumisessa olisi tutkimuksen mukaan erittäin paljon toivomisen varaa. 
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näiden tehtävien turvaaminen on siten 
sekä valtion että kuntien vastuulla. Rahoitusperiaatteen mukaan valtion on 
osallistuttava kunnille säätämiensä tehtävien kustannuksiin sellaisella rahoi-
tusosuudella, joka on riittävä turvaamaan näiden palvelujen järjestämisen.

Rahoitusperiaatteen kannalta tarkasteltuna on erittäin tärkeää, että la-
kiesitysten kustannusvaikutukset arvioidaan mahdollisimman tarkasti oikeus-
ministeriön ohjeistuksen mukaisesti. On perustuslakivaliokunnan ja hallin-
tovaliokunnan asiana valvoa, että lakiesitysten talousvaikutukset on arvi-
oitu riittävällä tarkkuudella; viime kädessä on eduskunnan vastuulla vaatia 
lakiesityksen hyväksymisen yhteydessä riittävät tarkat tiedot lakiesitysten 
kustannusvaikutuksista.

1657 Kuntaliitto 2011: 6.
1658 Sedigh 14.2.2013.
1659 2008/09:RFR11 s. 9.
1660 Sedigh 14.2.2013.



 339

VIII Tutkimuksen tuloksia

 339

2.2 Valtionosuusjärjestelmän asema kuntien ja 
valtion taloudellisten suhteiden perustana

Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on turvata kunnille riittävä ra-
hoitus niille säädettyjen lakisääteisten tehtävien järjestämistä varten. 
Valtionosuusjärjestelmä mahdollistaa palvelujen – erityisesti hyvinvointipal-
velujen – järjestämisen suurin piirtein samanlaisina kautta maan, kunnallisen 
itsehallinnon mahdollistaessa paikallisien olosuhteiden huomioon ottamisen. 
Valtion näkökulmasta yhdenvertaisuuden toteutumisen mahdollistaminen 
on eräs tärkeimmistä, ellei tärkein valtionosuusjärjestelmän tehtävistä. 

Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on, että se turvaa kuntien voi-
mavarat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen1661. Kunnalliskomitea on to-
dennut, että valtion ja kuntien väliset toiminnalliset ja taloudelliset suhteet 
konkretisoituvat valtionosuusjärjestelmänä1662, kun taas perustuslakivalio-
kunta on korostanut, että kuntien ja valtion taloudellisten suhteiden tulee 
ensisijaisesti rakentua valtionosuuslainsäädännön varaan1663. Myös eduskunta 
on vahvistanut kantanaan, että valtio osallistuu valtionosuusjärjestelmän 
kautta niihin kustannuksiin, jotka kunnille muodostavat, kun ne järjestävät 
palvelut1664. Valtionosuusjärjestelmä on siten se kanava, jonka kautta valtion 
tulee osallistua lakisääteisten palveluiden rahoitukseen. Hallitusohjelman 
kohta, jossa todetaan, että kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoitteis-
taan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edistetään1665, on ristiriidassa 
sanotun periaatteen kanssa. 

Ei nimittäin ole osoitettavissa, että hallitusohjelmaa laadittaessa olisi 
ollut suunnitelmaa kuntien tehtävien vähentämisestä, jonka vuoksi valti-
onosuuksien tasoa voitaisiin laskea. Kuten tutkimuksessa on jo todettu, 
kuntien kannalta on jopa vaarallista se, että kuntien veropohjaa leikataan ja 
näitä veropohjaan tehtyjä vähennyksiä kompensoidaan siirtämällä leikattu 
osuus valtionosuusjärjestelmään. Kunnallinen verotusoikeus on perustuslailla 
turvattu instituutio, ja eikä kuntien verotusoikeuteen tulisi puuttua tavalla, 
joka tekee itsehallinnon merkityksettömäksi1666. Siirtämällä entisiä kuntien 
verotuloja valtionosuusjärjestelmään, mahdollistetaan samalla se, että nämä 
entiset perustuslainsuojaa nauttineet verotulot ovat herkän poliittisen leikka-
uksen kohteena. Tämä on todettavissa kevään 2012 kehysriihen päätöksestä, 
jossa kuntien valtionosuuksia leikattiin nykyiselle hallituskaudelle 3 399 mil-

1661 HE 235/1990 vp s. 5.
1662 KM 1996:16 s. 135 – 136.
1663 PeVL 29/1992 vp s. 2, PeVL 13/1993 vp s. 2.
1664 HE 77/2004 vp s. 7.
1665 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011: 76.
1666 PeVL 9/1994 vp s. 2.
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jardia euroa, sekä kevään 2013 kehysriihen valtionosuuksien leikkauksesta, 
jonka johdosta vuosille 2012 – 2017 kohdistuneiden leikkausten johdosta 
kunnilta jää valtionosuuksia saamatta 6,6 mrd. euroa. Kuntien tehtäviä ei 
kuitenkaan olla vähentämässä, päinvastoin, kunnille on jo päätetty uusista 
velvoitteista. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Vuoden 2013 ke-
hysriihessä kuntien työllisyysvelvoitteita laajennettiin huomattavasti, eivätkä 
sen kustannukset olleet selvillä päätöstä tehtäessä. Myös valmisteilla oleva 
kuntarakennelakiesitys sisältää kunnille uuden tehtävän, selvitysvelvollisuu-
den, jonka kustannusvaikutuksia ei ole konkreettisesti arvioitu. Mainittua 
hallitusohjelman lausetta voidaankin tulkita siten, että hallitus on irtaantu-
massa rahoitusperiaatteen noudattamisesta. 

Vuoden 2010 valtionosuusuudistuksen tavoitteena oli hallinnonala-
kohtaisten valtionosuuksien yhdistäminen. Hallituksen esityksessä todettiin, 
että alun perin ehdotetut uudet määräytymisperusteet olisivat aiheuttaneet 
yksittäisten kuntien valtionosuuksiin suuria muutoksia. Yli puolet kunnista 
olisi menettänyt valtionosuuksia ja osalle kunnista menetykset olisivat olleet 
suuria. Tilanteessa, jossa kuntatalous on suurissa vaikeuksissa verotulojen 
voimakkaan alenemisen ja menojen kasvun takia, ei ole perusteltua vaikeuttaa 
kuntien taloudellista asemaa valtionosuusjärjestelmän muutoksesta aiheu-
tuvilla taloudellisilla menetyksillä. Valtionosuuden määräytymisperusteet 
tulee kuitenkin kuntatalouden vakauduttua myöhemmin arvioida uudel-
leen ja saattaa ajan tasalle.1667 Viimeinen lause herättää kysymyksiä. Oliko 
jo tuolloin tarkoitus leikata valtionosuuksia, mutta sen ei katsottu olevan 
mahdollista? Edellä sanottua tarkastellen ei ole mahdollista päätyä muuhun 
johtopäätökseen. Joka tapauksessa mennyt kehitys on mennyt eri suuntaan 
kuin valtionhallinnon omien elinten kannanottojen mukaan tarkoitus olisi 
ollut. Perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan kuntavaliokuntana olisi 
syytä ottaa asia paremmin huomioon jatkossa, ja vaatia, että valtion ja kuntien 
taloudellisten suhteiden tulee jatkossa ensisijaisesti rakentua valtionosuuslainsää-
dännön varaan, kuten perustuslakivaliokunta on jo aiemmin edellyttänyt1668. 

Valtionosuusjärjestelmään on vuoden 2010 tehty monia muutoksia, 
jotka ovat heikentäneet järjestelmää entisestään. Entinen harkinnanvarainen 
rahoitusavustus on muutettu nimeltään harkinnanvaraiseksi valtionosuu-
den korotukseksi, mutta sen myöntämisperusteet ovat edelleen samat kuin 
harkinnanvaraisessa rahoitusavustuksessa. Uudistuksen jälkeen harkinnan-
varaiseen valtionosuuden korotukseen ei enää varata valtion talousarviossa 
erillistä määrärahaa, vaan määräraha sisältyy yhdistettyihin valtionosuuksiin. 
Harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotusten yhteismäärää vastaava eu-
romäärä vähennetään kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys 

1667 HE 174/2009 vp s. 47.
1668 PeVL 29/1992 vp s. 2.
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on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.1669 Harkinnanvarainen 
valtionosuuden korotus siten faktisesti vähentää kuntien lakisääteisten pal-
veluiden valtionosuutta.

Kustannustason nousu otetaan huomioon vuosittaisella indeksitarkis-
tuksella. Vuodesta 2008 lähtien indeksitarkistukset on lain mukaan pitänyt 
tehdä täysimääräisinä. Sitä ennen valtio saattoi tehdä tarkistukset pienempi-
nä, kuitenkin vähintään 50-prosenttisina. Vajaista indeksitarkistuksista on 
seurannut se, että kustannustenjako kuntien ja valtion kesken muuttui niin, 
että kuntien maksuosuus kasvoi.1670 Kustannustenjaon tarkistusten maksa-
minen jälkikäteen on vähentänyt kuntien valtionosuuksia yli 800 miljoonaa 
euroa asianomaisina vuosina.1671 Kustannustason nousu tulee jatkossakin ottaa 
huomioon täysimääräisenä, kuten nykyisessä lainsäädännössä edellytetään.

Lakiesitysten kustannusvaikutusten arvioinnilla on merkitystä valtion-
osuusjärjestelmään siten, että näitä arviointivirheitä korjataan valtionosuuksiin 
liittyvässä kustannustenjaon nelivuotistarkistuksessa. Koska tarkistus tehdään 
neljän vuoden välein, viiveen takia kunnilta on jäänyt miljardi euroa valti-
onosuuksia saamatta jokaisella nelivuotisjaksolla. Lakia kustannustenjaon 
tarkistuksesta muutettiin vuonna 2008. Aiemmin tarkistus piti lain mukaan 
tehdä täysimääräisenä. Muutettu laki mahdollistaa sen, että nyt maksulle 
asetetaan monia ehtoja.1672 

Voimassa olevia kustannustenjaon tarkistusta koskevia säännöksiä so-
vellettiin ensimmäisen kerran tehtäessä kustannustenjaon tarkistus vuoden 
2008 valtionosuuksiin. Uusi tarkistus merkitsee mallia, jossa valtiovarain-
ministeriö maksaa tarkistuksen, jos maksaa, silloin kun valtion budjetissa 
sattuu olemaan ylimääräistä eikä valtionvelkojakaan ole lyhennettävänä.1673 
Kustannustenjaon tarkistuksen välin on todettu olevan liian pitkä, ja kustan-
nustenjaon tarkistus tulisikin tehdä vuosittain.

Kunnan talous -työryhmä totesi vuonna 2012 ilmestyneessä raportis-
saan, että viime vuosina on laajentunut käytäntö, jonka mukaan kuntien 
peruspalvelujen valtionosuutta on siirretty hankerahoitukseen. Työryhmän 
mukaan valtionosuus on kuitenkin tarkoitettu pelkästään peruspalvelujen 
rahoitukseen. Hankkeiden hyöty rajoittuu yleensä vain osaan kuntia, vaikka 
kaikki kunnat osallistuvat rahoitukseen. Tämä ei ole kuntien kesken tasa-
puolista. Kaikkien kuntien mahdollisuutta hyötyä hankkeesta ei pystytä 
välttämättä etukäteen varmistamaan.1674 Hankerahoitukseen tulee määrätä 

1669 HE 174/2009 vp s. 53.
1670 Helin 2011b: 17.
1671 Helin 2011b: 11, Helin 2012a: 348 – 349.
1672 Helin 2011b: 17, Helin 2012a: 349. 
1673 Helin 2011b: 19. 
1674 VM 42/2010: 44.
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oma määräraha, joka ei vähennä kaikkien kuntien saamaa peruspalvelujen 
valtionosuutta.

Oulasvirran mukaan kuntien itsehallinnon näkökulmasta tapahtunut 
tehtäväkohtaisen ohjauksen purkautuminen voi olla hyvä asia, mutta toi-
saalta vahvistuva kuntatalouden säätely esimerkiksi valtionapuleikkauksilla 
voi viedä itsehallinnon reaaliselta liikkumavaralta pohjan.1675 Vuoden 1993 
valtionosuusuudistuksen yhteydessä näin nimenomaan on tapahtunut. Kun 
aiemmin valtionosuutta maksettiin kunta- ja menokohtaisesti jopa tosite-
tasolla, tiedettiin hyvin tarkkaan, mihin valtionosuutta oli mahdollista saada 
ja sen määrä oli etukäteen ennakoitavissa. Vuoden 1993 uudistuksen myötä 
siirryttiin kansallisen tason rahoitukseen, jossa kustannustenjako määritellään 
prosentuaalisena osuutena valtion ja kuntien välillä. Tämä järjestelmä on 
mahdollistanut valtion rahoitusosuuksien leikkaukset ilman että valtion on 
tarvinnut ottaa kantaa leikkauksen kohteeseen. Päätös on tehtävä kunnis-
sa. Nykyisen järjestelmän perusteella ei voida etukäteen ennakoida minkä 
suuruinen kunnan valtionosuus kussakin tehtävässä on, kun valtionosuus 
maksetaan yhtenä kokonaisuutena kunnan kassaan. Valtionosuuksissa on 
lisäksi verotulojen tasaukset, kotikuntakorvaukset ja niin edelleen yhtenä 
ns. könttäsummana, minkä vuoksi tietyn tehtävän valtionosuuden tasoa 
on mahdotonta määritellä. Onkin pohtimisen arvoinen kysymys, pitäisikö 
esimerkiksi joiltain osin siirtyä takaisin entisenlaisiin korvamerkittyihin 
valtionosuuksiin edes tietyllä tasolla? Tämä voisi tapahtua esimerkiksi siten, 
että tietty osuus valtionosuuden kokonaisuudesta osoitettaisiin suoraan 
kuuluvan esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin. Tämä voisi olla yksi 
keino edistää rahoitusperiaatteen toteutumista tiettyjen palveluiden osalta, 
mikäli periaatteen toteutumista ei voida muutoin turvata.

Valtionosuusjärjestelmän tehtävänä on rahoittaa kunnille säädettyjä la-
kisääteisiä tehtäviä. Valtionosuusjärjestelmän sisälle ei tulisi rakentaa sellaisia 
tavoitteita ja mekanismeja, jotka palvelevat muita tarpeita kuin palvelui-
den rahoitustarpeita1676. Myös hallintovaliokunta on todennut kantanaan, 
että valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on kuntien järjestämien perus-
palvelujen turvaaminen, minkä vuoksi järjestelmää ei voida rajoituksetta 
käyttää muiden yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen1677. Tuori on 
todennut edelleen, että perustuslaki ei salli valtionosuusjärjestelmän käyt-
tämistä peukaloruuvina, jota vääntämällä nykyisiä, itsehallinnon suojaamia 
kuntia pyrittäisiin taivuttamaan ”vapaaehtoisiin” kuntaliitoksiin1678. Myös 
valtionvarainministeriön raportin mukaan valtionosuusjärjestelmän tulee 

1675 Oulasvirta 1996: 65.
1676 VM 42/2010: 43.
1677 HaVM 13/2012 vp – VNT 2/2012 vp s. 6.
1678 Tuori 2012: 118.
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olla mahdollisimman pitkälle kuntaliitosneutraali.1679 Valtionosuusjärjestelmä 
tulee rakentaa läpinäkyväksi, ja tasapuoliseksi kuntien välillä, ottaen huomi-
oon vain sen perustehtävän: kuntien lakisääteisten tehtävien rahoittamisen 
yhdenvertaisesti kautta maan.

Edellä todetun lisäksi olisi syytä muuttaa sitä käsitteellistä tapaa, jolla 
kuntien valtionosuuksia valtion talousarviossa käsitellään1680. Valtionosuudet 
käsitellään määrärahojen kohdassa, jonka otsikkona on ”kuntien tukemi-
nen”. Kysymyksessä ei ole kuntien vapaaehtoinen tukeminen, johon käsite 
viittaa, vaan kuten jo aiemmin on käynyt esiin, kyse on valtion lakisääteisestä 
rahoitusosuudesta niihin kuntien järjestämiin palveluihin, joita valtio on 
kunnille lailla säätänyt. Otsikkona voisi olla esimerkiksi ”valtion rahoitus-
osuus kuntien lakisääteisiin tehtäviin”. 

2.3 Kunnallisveropohjan leikkaaminen

Kunnan verotusoikeus on perustuslailla turvattu instituutio. Tästä 
huolimatta kuntien verotusoikeus on pitkälle valtion päätösvallassa. 
Kunnallisveropohjaan on tehty vuodesta 1997 lähtien jatkuvasti leikka-
uksia, eikä kunnan nimellinen kunnallisveroprosentti olekaan enää sama 
kuin kunnan tosiasiallinen eli efektiivinen veroaste. Useat kunnat ovat 
joutuneet kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla 
tuloveroprosenttiaan. Näin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 
noussut, vaikka efektiivinen tuloveroaste on pysynyt likimain samana tai 
jopa alentunut jonkin verran.1681 Kunnallisveroprosentin ja kunnallisvero-
asteen ero saattaa aiheuttaa vääriä johtopäätöksiin verotuksen kireydestä. 
Sen seurauksena käsitys kuntien talouden hoidosta saattaa vääristyä, koska 
kuntien verotuloja on muutettu valtionosuuksiksi. Tästä johtuen niiden 
kuntien osuus, joissa valtionosuudet ovat suuremmat kuin verotulot, on 
kasvanut.1682 Verotulojen ja valtionosuuksien osuudet kunnan tuloissa eivät 
siten enää kuvaa kuntien tosiasiallista tilannetta entiseen tapaan, eikä aiempia 
vuosia voida verrata nykytilanteeseen.

Verotulontasausjärjestelmä tasaa kuntien veropohjassa olevia eroja si-
ten, että ne kunnat, joiden laskennallinen verotulo asukasta kohti alittaa 
tasausrajan, saavat tasauslisää tasausrajaan saakka. Ne kunnat, joiden verotulo 
per asukas on tasausrajaa suurempi, joutuvat maksamaan tasausvähennystä 

1679 VM 42/2010: 43.
1680 Ks. esim. HE 112/2013 vp s. 302. (Yksityiskohtaiset perustelut/Määrärahat/28. VM/90. 

Kuntien tukeminen)
1681 Helin 2012a: 345. 
1682 Helin 2012b: 25.
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37 % ylimenevästä osuudesta. Tasauslisä ja vähennys otetaan huomioon 
valtionosuusjärjestelmässä. Tasausraja on 91.86 % maan keskimääräisestä 
verotulosta. Ne kunnat, joiden verotulo asukasta kohti on suurempi, voivat 
järjestelmästä johtuen ylläpitää pienempää veroprosenttia kuin ne, joiden 
verotulo asukasta kohti on pienempi. Jos kunnassa on keskiarvoa korkeampi 
verotulo per asukas, ei korkeamman kunnallisveroprosentin määräämisestä 
ole kunnalle hyötyä, koska se joutuu maksamaan tasausvähennystä, joka 
vaikuttaa negatiivisesti kunnan saamaan valtionosuuteen. Jotta järjestelmä 
olisi tasapuolinen, tulisi tasausrajan olla 100 %, nykyisen 91.86 % sijasta. 
Tällöin myös ne kunnat, joiden verotulo per asukas on pienempi kuin maassa 
keskimäärin, saisivat tasauslisää niin paljon, että niiden verotulo per asukas 
olisi ainakin maan keskiarvon tasolla. Nykyisessä järjestelmässä tasauslisää 
saavien kuntien verotulo tasataan 91.86 % maan keskiarvosta, joten näiden 
kuntien verotulo per asukas jää alle maan keskiarvotason.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä tavoitteena todettiin 
olevan, että uudistuksessa päätetään kuntien verotulopohjan vahvistamisesta 
siirtämällä verovähennyksiä valtion rasitukseksi.1683 Tavoitteesta huolimatta 
näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaan kuntien veropohjaa on leikattu ja 
veropohjaan tehtyjä leikkauksia on kompensoitu lisäämällä valtionosuuksia. 
Kuntien riippuvuus valtionosuuksista tämän johdosta onkin lisääntynyt. 
Samalla kuntien talous on muuttunut entistä epävarmemmaksi, koska valtio 
voi oman taloutensa tasapainottamiseksi leikata valtionosuuksia, vaikka osa 
niistä on ollut kuntien entisiä verotuloja1684.

Myös hallitusohjelman mukaan kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja 
velvoitteistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edistetään1685. 

Hallitusohjelman mukaan kuntien kykyä selvitä tehtävistään ja velvoit-
teistaan pääosin omalla verotulorahoituksellaan edistetään. Kuntien 
yhteisövero-osuus maksetaan viidellä prosenttiyksiköllä korotettuna 
vuosina 2012 ja 2013. Kunnallisverotuksen verovähennyksistä johtu-
vaa kuntien rasitetta pyritään siirtämään valtion vastuulle nimellisen 
ja todellisen kunnallisverotason eron kaventamiseksi. Veromuutoksista 
kuntien tuloihin aiheutuvat muutokset kompensoidaan täysimääräises-
ti. Kunnallisverotuksen verovähennyksiä kompensoidaan kuntakoh-
taisesti pääasiassa verojärjestelmän kautta. Hallitus tähtää siihen, että 
kiinteistöveron osuus kuntien verotuloista kasvaisi vaalikauden aikana. 
Kiinteistövero siirretään verotulojen tasauksen ulkopuolelle.

Sanotut tavoitteet ovat kuitenkin ristiriidassa tosiasiallisen kehityksen kanssa. 
Vaikka jo useamman hallituksen tavoitteena on ollut kuntien veropohjan 

1683 Asettamispäätös 1.6.2007 SM009:00/2007 s. 1. 
1684 Helin 2012a: 345.
1685 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 2011: 76.
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vahvistaminen, näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Kehitys on ollut päinvas-
tainen. Veropohjaa on leikattu, ja leikataan edelleen. Kuntataloustiedotteen 
4/2012 mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehtävien lisäysten 
ja vähennysten nettomäärä vuonna 2013 on 834 miljoonaa euroa. Valtaosa 
valtionosuuden lisäyksistä johtuu kuntien veromenetysten kompensoinnis-
ta: kuntien veroperusteisiin tehtyjen muutosten vaikutus kompensoidaan 
kuntakohtaisesti oikean suuruisena valtionosuusjärjestelmän kautta. Nämä 
vuosien 2010 – 2013 veromenetysten kompensaatiot vuonna 2013 ovat 
yhteensä 815 miljoonaa euroa.1686

Helin on todennut, että kun verotusta on kevennetty ja verotuloja on 
muutettu valtionosuuksiksi, muuttuu kuntien verotulojen ja valtionosuuk-
sien suhde. Niiden kuntien määrä, joissa verotulot ovat valtionosuuksia 
suuremmat, on vähentynyt. Vuonna 2000 peräti 92 prosentissa kuntia 
verotulot olivat valtionosuuksia suuremmat. Vuonna 2010 näin oli enää 
67 prosentissa kunnista.1687 Kuntien verotusoikeuden piiriin kuuluvien 
verojen perusteisiin on tehty muutoksia, jotka ovat jo asettaneet kuntien 
taloudellisen itsehallinnon ristiriitaiseen asemaan. Samaan aikaan kuntien 
entisiä verotuloja on kompensoitu valtionosuusjärjestelmään. Tämä on erit-
täin lyhytnäköistä eikä se ole kestävää toimintaa. Valtionosuuksia on helppo 
leikata valtion talouden tasapainottamiseksi, kuten vuosien 2012 ja 2013 
kehysriihissä on tehty. Kuntien verotusoikeuden piiriin kuuluvien verojen pe-
rusteita ei tule leikata, vaan kuntien veropohjaa tulee vahvistaa laajentamalla 
veropohjaa sekä siirtämällä jo tehtyjä vähennyksiä pääosin valtion vastuulle. 
Valtionosuudet tulee määrittää sellaiselle tasolle, että kunnille turvataan riit-
tävä rahoitus lakisääteisiin tehtäviinsä ja mahdollisuus hoitaa myös yleisen 
toimialan tehtäviään.

2.4 Peruspalveluohjelman heikko vaikuttavuus

Kunnat on kytketty julkisen talouden säästötalkoisiin valtionosuusleikka-
usten myötä. Viimeisimpien peruspalveluohjelmien mukaan kunnilla on 
keskeinen rooli kestävyysvajeen umpeen kuromisessa. Ohjelmassa tode-
taan, että nykyinen julkisen talouden alijäämä on pitkälti valtion alijäämää 
ja valtiolla on kokonaisvastuu julkisen talouden kestävyydestä ja siihen 
liittyvistä kansainvälisistä sitoumuksista. Kunnat ja kuntayhtymät ovat 
kestävyysvajeen umpeen kuromisessa keskeisessä asemassa edellä kuvatun 
väestön vanhenemisen aiheuttaman sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän 

1686 Kuntatalous 4/2012 s. 15.
1687 Helin 2012b: 21.
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kasvun myötä.1688 Ohjelma sitoo kuntataloutta yhä etenevässä määrin jul-
kisen talouden säästötalkoisiin. On muistettava, että peruspalveluohjelma 
on rakennettu tavoitteenaan nimenomaan turvata kuntatalouden riittävät 
resurssit ja kestävä tehtävämäärä, ja siten turvata rahoitusperiaatteen toteu-
tuminen. Ensimmäisen, vuosille 2005 – 2008 laaditun peruspalveluohjelman 
tarkoituksena mainitaan muun muassa rahoitusperiaatteen toteuttaminen 
sekä toimenpiteiden arvioiminen kuntien velvoitteiden ja niiden rahoituksen 
tasapainottamiseksi1689. 

Kunnan vastuu tehtävistään on laaja, ja viime kädessä korkein hallinto-
oikeus päättää kunnan järjestämisvastuun rajat. Kunnalla on harkintavaltaa, 
mutta terveydenhuollon alalla harkintavalta rajoittuu lähinnä siihen, miten 
lakisääteinen palvelu järjestetään. Vaikka kunnat ovat antaneet sairaanhoito-
piirille järjestämisvastuun palveluista, erikoissairaanhoitolain 3 §:än mukaan 
”kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, 
on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon 
terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaan-
hoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymään.” Vastuu terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä – myös 
erikoissairaanhoidon järjestämisestä – on siten vahvasti edelleen kunnilla. 
Määrärahasidonnaisissa tehtävissä kunnilla on enemmän harkintavaltaa, mut-
ta mikäli kuntalaisella on oikeus saada palvelu, se on saatava määrärahoista 
huolimatta. Laaja vastuu tehtävistä aiheuttaa samalla suuret kustannukset.

Kuntien suureen tehtävämäärään liittyy osaltaan myös alijäämän kat-
tamisvelvollisuus. Kunnille on nykyisin kuntalaissa säädetty alijäämän kat-
tamisvelvollisuus, kun taas kuntayhtymillä vastaavaa velvollisuutta ei ole. 
Alijäämän kattamisvelvollisuus liittyy EMU-kriteereistä johtuviin julkisen 
talouden vakauteen ja -lainaan. Alijäämän kattamisvelvollisuus on ongel-
mallinen sikäli, että kunnille on säädetty tietyt lakisääteiset tehtävät, jotka 
tulee hoitaa joka tapauksessa. Ongelmia aiheuttaa se, että kuntien tulopohjaa 
on leikattu – ja leikataan edelleen – voimakkaasti. Sekä valtionosuuksien 
tasoa että kuntien veropohjaa on leikattu erityisesti 1990-luvulta lähtien 
yhä etenevässä määrin. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä ei kuitenkaan ole vä-
hennetty samassa tahdissa, vaan päinvastoin, tehtäviä on annettu kunnille 
yhä kiihtyvällä vauhdilla yhä enemmän ja enemmän. Rahoituksen ja teh-
tävien välillä vallitsee epätasapaino. Kuntien vastuulle säädettyjen tehtävien 
ja kuntien tulorahoituksen välillä on niin suuri ristiriita, että lainsäädännössä 
oleva alijäämän kattamisvelvollisuus on epärealistinen eikä sitä voida tosiasiassa 
vaatia. Alijäämän kattamisvelvollisuus tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun 
rahoitusperiaate toteutuu, eli kunnat saavat valtiolta riittävän rahoitusosuuden 

1688 Peruspalveluohjelma 2014 – 2017 s. 27, Peruspalveluohjelma 2013 – 2016 s. 29.
1689 Peruspalveluohjelma 2005 – 2008 s. 8.
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tehtäviinsä. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan toteudu. Tehtävien ja rahoituksen 
epäsuhta tulisi käydä avoimesti läpi peruspalveluohjelmamenettelyssä.

Kuten jo aiemmin on todettu, alijäämän kattamisvelvollisuus on saa-
massa uusia ulottuvuuksia valtion tekemien valtionosuusleikkausten ja 
kriisikuntakriteerien kiristyessä. Hallituksen kuntarakennelakia koskevassa 
esityksessä kuntien talouskriteereitä esitettiin kiristettäväksi entisestään, 
jolloin kunnille esitetään kuntaliitoksen selvitysvelvollisuutta. Hallituksen 
esityksen mukaan kunnan taloudellisen tilanteen perusteella tarve selvittää 
kuntien yhdistymistä olisi ensinnäkin erityisen vaikeassa taloudellisessa 
asemassa olevilla kunnilla (niin kutsutut kriisikunnat), joiden rahoituksen 
riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut 
alittavat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n 
perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen raja- arvot kahtena vuonna 
peräkkäin. Lisäksi edellytys täyttyisi niissä kunnissa, joissa talous on kriisiy-
tymässä ja tunnusluvut lähestyvät edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen 
mukaisia raja-arvoja. Tässä tapauksessa arvioinnissa otettaisiin huomioon 
asetuksen raja-arvot kolmena vuonna peräkkäin. Selvitystarvetta osoittaisi, 
jos kunnan taloudessa alittuu neljä kuudesta tunnuslukujen mukaisesta 
raja-arvosta tai taseen kertynyttä alijäämää on vähintään 500 euroa asukas-
ta kohti viimeisessä tilinpäätöksessä sekä alijäämää toiseksi ja kolmanneksi 
viimeisessä tilinpäätöksessä.1690 

Entisten kriisikuntakriteerien lisäksi otettiin käyttöön kriisiytymässä 
olevan kunnan termi, jota aiemmin ei ole ollut. Onkin kysyttävä, miten 
realistinen nykytilanteessa alijäämän kattamisvelvollisuus ylipäänsä on ottaen 
huomioon aiemmin esitetyt valtionosuuksien leikkaukset hallituskauden 
aikana? Nykyisessä tilanteessa, jossa on nähtävissä, että rahoitusperiaate ei 
valtion toimesta toteudu missään muodossa, ei valtio voi odottaa kunnilta 
sitä, että nämä täyttäisivät alijäämän kattamisvelvollisuutensa.

Peruspalveluohjelmamenettely on lakisääteistetty vuoden 2008 alusta, 
mikä on erinomainen asia. Muutoinkin kuntien ja valtion välinen neu-
vottelumenettely eri muodoissa on otettu huomioon lainsäädännössä. 
Valtiovarainministeriö on todennut selvityksessään seuraavaa: 

Valtiontalouden kehyspäätös rajoittaa mahdollisuutta lisätä kuntien 
tehtäviä tavalla, joka johtaisi kehyspäätöksen ylittäviin valtionosuusme-
noihin. Tällä tavalla valtiontalouden kehykset välillisesti rajoittavat myös 
mahdollisuuksia lisätä kuntien menoja. Peruspalveluohjelmassa kuntien 
tehtävien ja niiden rahoituksen kokonaisuutta tarkastellaan hallinnon-
rajat ylittäen ottaen huomioon sekä valtion että kuntien taloudellinen 
kantokyky. Kuntien kantokykyä tulee tarkastella valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja kuntaryhmittäin. Tämä tarkastelu muodostuu pitkälti 

1690 HE 31/2013 vp s. 44, 75 – 76.
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vain toteavaksi, koska peruspalveluohjelmamenettelyssä ei käytännös-
sä puututa hallitusohjelmassa päätettyihin valtiontalouden kehyksiin 
sovitettuihin toimenpiteisiin. Näin ollen peruspalveluohjelmamenette-
lyn taloudelliset ohjauskeinot ovat varsin rajoitetut. Todettakoon, että 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 11 §:n mukaan 
peruspalveluohjelman mukaisia taloudellisia ohjauskeinoja kehitetään 
nykyistä tehokkaammiksi. Hallitusohjelmaan sisältyvät kuntien uudet 
tehtävät tai tehtävien laajennukset toteutetaan käytännössä lainsäädän-
nöllä, joka valmistellaan sektoriministeriöissä. Näitä lakeja koskeviin 
hallituksen esityksiin sisältyvät esitysten vaikutukset sekä valtion että 
kuntien talouteen. Valtiontaloudellisia vaikutuksia arvioitaessa kiinni-
tetään erityisesti huomiota siihen, että uudistus mahtuu ao. ministeriön 
määrärahakehyksiin. Kunnallistaloudellisten vaikutusten arvioiminen 
rajoittuu käytännössä euromääräiseen arvioon kuntien menojen lisäyk-
sestä valtakunnallisella tasolla. Kuntien tehtäviä koskevissa hallituksen 
esityksissä ei sen sijaan arvioida, miten ne vaikuttavat kuntien talouden 
kokonaisuuteen. Eri tehtävien kokonaisvaikutukset kuntatalouteen 
arvioidaan peruspalveluohjelmamenettelyssä.1691 

Menettely toimii teoriassa, mutta valitettavasti käytännön toteutus ainakin 
toistaiseksi ontuu. On todettu, että peruspalveluohjelma ei turvaa rahoituspe-
riaatteen toteutumista riittävästi. Historiallinen tosiasia näyttää olevan, että 
eri tahojen neuvotellessa valtion kanssa, valtio voittaa aina1692. Erityisesti 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tuonut esiin huolensa menettelyn vai-
kuttamattomuudesta sekä siitä, että lakiesityksissä esitetyt kustannusvaiku-
tukset aliarvioidaan1693. Ongelma on kiinnittänyt myös eduskunnan tarkas-
tusvaliokunnan huomion1694. Tähän on myös eduskunnan oikeusasiamies 
kiinnittänyt huomiota useissa kannanotoissaan1695. Vuoden 2017 kuntalakia 
valmistelevassa tausta-aineistossa ongelma tuodaan konkreettisesti esiin: 
nykyiseen järjestelmään sisältyy rakenteellinen ongelma, koska a) uudis-
tuksista päätetään käytännössä hallitusohjelman yhteydessä puutteellisiin 
kustannusvaikutusarviointeihin perustuen, b) valtiontalouden menokehykset 
päätetään sitovasti olettamuksella, että uudistukset toteutetaan kehysten 
puitteissa, c) uudistukset toteuttavien lakiesitysten taloudellisten vaikutusten 
arviot pakotetaan kehyksiin ja taloudelliset vaikutukset aliarvioidaan, d) 
kuntien menot ovat alusta alkaen ennakoitua suuremmat.1696

1691 VM 10/2011 a. 26.
1692 Juhani Nummela 28.2.2013.
1693 K 21/2010 vp s. 161 – 162.
1694 TrVM 10/2010 vp – K 21/2010 vp s. 9.
1695 ks. esim EOA 1044/2002, EOA 959/2004 s. 12, EOA 192/2003, s. 11, EOA 

1721/2003 s. 11.
1696 VM 2013b: 91. Päätelmänä oli, että kunnissa ei ole mahdollista ottaa käyttöön valtion 

kehysmenettelyä vastaavaa menokehystä. Emt. 91.
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On tullut myös esiin, että Euroopan neuvoston eri maiden hallituksille 
antamia suosituksia ei käydä läpi neuvottelumenettelyssä lainkaan. Suositukset 
täydentävät peruskirjaa ja ne tulisi systemaattisesti käydä läpi niin valtion kuin 
myös Kuntaliiton toimesta. Ne tulee myös ottaa huomioon neuvottelumenette-
lyssä. Peruspalveluohjelmamenettelyn vaikuttavuutta tulee lisätä. 

Valtiovarainministeriön selvityksestä käy esiin se, että peruspalveluoh-
jelmamenettelyn suunnitteluvaiheessa esillä oli ollut mahdollisuus, että 
jokaisessa kuntien tehtäviä koskevassa hallituksen esityksessä olisi tullut 
arvioida esitystä myös suhteessa kuntien taloudelliseen kantokykyyn ko-
konaisuudessaan. Mahdollisuudet tähän ovat parantuneet, kun valtaosa 
kuntien valtionosuuksista on yhdistetty vuoden 2010 alusta samalle val-
tionvarainministeriön valtionosuusmomentille.1697 Kokonaistarkastelu on 
otettava käyttöön mahdollisimman pian, koska nyt on meneillään kuntien 
tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeitä uudistuksia. 

3 REFORMIEN TARVE JA 
RAHOITUSPERIAATE

3.1 Reformien tarve? Kuntarakenne vai sote?

On todettava, että kuntien lakisääteiset velvoitteet Suomessa ovat poikkeuk-
sellisen laajat verrattuna muuhun Eurooppaan tahi tutkimuksen kohteena 
olleisiin verrokkimaihin. Missään muussa valtiossa peruskunnat eivät jär-
jestä näin laajaa tehtäväkenttää edes Pohjoismaissa. Muissa Pohjoismaissa 
on maakunta- tai aluehallinto, joiden toimesta terveydenhuollon palvelut 
alueen asukkaille järjestetään. Ruotsissa terveyspalvelut järjestää maakunta, 
Norjassa erikoissairaanhoito on valtion järjestämisvastuulla, ja perustervey-
denhuolto kuntien vastuulla, kun taas Tanskassa uudet laajat kunnat ovat 
liian pieniä vastaamaan näin laajaa väestöpohjaa vaativista palveluista. Maa 
onkin jaettu viiteen alueeseen, joiden pääasiallisena tehtävänä on tervey-
denhuollon järjestäminen. Yhteistä näille muille Pohjoismaille on se, että 
terveydenhuollon tehtävien on katsottu olevan liian raskas peruskuntien 
hoidettavaksi, näin myös Tanskassa, jossa kuntien lukumäärää vähennettiin 
rajusti viimeisimmässä kuntauudistuksessa.

Tanskan uudistuksesta tehtiin päätös vuonna 2005 ja se astui voimaan 
vuonna 2007. Siitä lähtien Suomen hallitukset ovat toiveikkaana katselleet 
Tanskan suuntaan ja esittäneet meille Tanskan kuntarakennemallia. On 

1697 VM 10/2011 s. 26 – 27.
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kuitenkin huomattava, että järjestelmät eivät ole vertailukelpoisia, kos-
ka Tanskassa kunnat eivät järjestä terveydenhuollon palveluita lainkaan. 
Suomessa kuntarakenteen uudistuksia perustellaan nimenomaan terveyden-
huollon palveluiden uudistamisen tarpeella. Mikäli meillä halutaan katsoa 
mallia Tanskasta terveydenhuollon suhteen, tulisi meillekin perustaa vastaava 
aluehallinnon taso, jonka vastuulla nämä palvelut ovat. Nykyiset perustelut 
eivät kohtaa, koska samaan aikaan puhutaan toisaalta Tanskan kuntarefor-
mista ja toisaalta terveydenhuollosta. Kyse on aivan eri asioista.

Perustuslain seurantatyöryhmän mietinnössä vuonna 2002 todettiin, 
että kuntien rahoitusjärjestelmää edelleen kehitettäessä on syytä varmistaa 
se, että myös taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat kunnat kyke-
nevät huolehtimaan tehtävistään ja säilyttämään myös tosiasiallisesti itse-
hallintonsa ja että kansalaisten perusoikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti 
koko maassa kuntarajoista riippumatta.1698 On nähtävissä, että tavoitteena 
oli nimenomaan turvata kunnille riittävä rahoitus eli toisin sanoen turvata 
rahoitusperiaatteen toteutuminen. Sanottu työryhmän kannanotto ei lain-
kaan vastaa nykyisen kuntauudistuksen tavoitteita. 

Suomen hallituksen vuonna 2011 aloittaman uudistuksen tavoitteena 
näyttävät olevan suurkunnat, ja pakon käyttäminen ainakin sellaisiin kun-
tiin, joiden talous on epätasapainossa. Käytännössä tämä hyvinkin pian kos-
kee suurta osaa kuntakentästä, mikäli valtionosuusleikkaukset toteutetaan. 
Ongelma on se, että hallitus koettaa leikata julkista velkaansa leikkaamalla 
kuntien valtionosuuksia. Kuntien alijäämän kattamisvelvollisuudella ei voi 
olla merkitystä, koska lakisääteiset tehtävät on joka tapauksessa hoidettava. 
Kunnat onkin otettu mukaan julkisen talouden säästötalkoisiin valtion-
osuusleikkausten muodossa. Asia voi hyvin nopeasti kääntyä päälaelleen.

Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksessä todetaan, että 
vaikka rahoitusperiaate edellyttää, että valtio huolehtii tehtäviä antaessaan 
kuntien riittävistä voimavaroista, ei ole kuitenkaan oletettavissa, että ra-
hoitusongelmaa voitaisiin hoitaa pelkästään valtionosuuksia lisäämällä tai 
veropohjaa laajentamalla. Kolmanneksen kunnista ollessa taloudellisesti 
ahtaalla sekä julkisen talouden kestävyysvajeen vuoksi tällaiset odotukset 
eivät liene realistisia.1699 Näyttääkin siltä, että ongelma ei ole vielä iskostunut 
valtion suuntaan, koska kuntakentän ongelmat johtuvat nimenomaan siitä, 
että kunnille on säädetty liikaa tehtäviä ja samaan aikaan valtionosuuksia ja 
kuntien veropohjaa on leikattu kumpaakin. Tehtävien ja niiden rahoituksen 
suhteen on olemassa erittäin merkittävä epätasapaino. Käytännössä suur-
kuntahankeen tavoite on teoreettinen lisääntynyt kunnallinen itsehallinto 
ja yhdenvertaisten palvelujen turvaaminen. On kuitenkin mahdotonta, 

1698 Työryhmämietintö 2002:7 s. 82.
1699 VM 5a/2012: 127.
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että nykyisellä tulopohjalla palvelujen saatavuus pysyisi entisellä tasolla, 
vaan palveluita olisi näissä uusissa suurkunnissa keskitettävä keskuksiin. 
Yhdenvertaisuus palveluiden saatavuuden suhteen tulee heikkenemään 
merkittävästi. 

Valtiovarainministeriö on tuonut julki huolensa kuntien työvoimakus-
tannuksista. Ministeriön julkaisun mukaan työvoimaintensiivisissä kunnissa 
palkkausmenojen paino menorakenteessa on suuri, noin 60 % toiminta-
menoista. Siltä osin on selvää, että kuntatalous ei kestä pidemmän päälle 
esimerkiksi vuoden 2007 tapaisia palkkaratkaisuja.1700 

Kun kunta-alankin palkkakehityksen voidaan pitkällä aikavälillä olettaa 
myötäilevän yleisen tuottavuuden kehitystä, kuntapalvelujen tuotta-
vuuden nostaminen kiteytyy kunnissa erityisesti henkilöstön määrän 
kasvun hillintään. Kunta-alan henkilöstön määrän lisäyspaine tulisi 
kuitenkin saada eliminoitua monestakin syystä. Keskeisin näistä lienee 
työvoiman tasapainoisen saannin turvaaminen yksityiselle ja julkiselle 
sektorille. Kun talouskasvu on tulevaisuudessa käytännössä yksinomaan 
tuottavuuskasvun varassa, on tärkeää, ettei perinteisesti heikomman 
tuottavuuskehityksen julkinen sektori nielaise liian suurta osaa työvoi-
mapotentiaalista. Toisaalta kuntien itsensä kannalta on olennaista, että 
työvoiman niukkuuden oloissa palvelurakenteita pyritään kehittämään 
niin, että jatkossa suhteellinen henkilöstötarve olisi nykyistä vähäisempi. 
Tämä pienentäisi myös tulevia, kiihtyvästä työvoimakilpailusta kum-
puavia palkkapaineita.1701 

Julkaisun mukaan ikääntymisen tuoma työvoiman poistuminen mahdol-
listaisi kunnille rakenteellisten uudistusten toteuttamisen. Kunnissa on jo 
käynnistynyt historiallinen eläkkeelle siirtyminen, kun suuret ikäluokat 
ovat saavuttamassa vanhuuseläkeikänsä. Kuntien eläkevakuutuksen en-
nusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana eläkkeelle siirtyy 
166 000 kuntatyöntekijää eli kolmasosa kaikista kunta-alan työntekijöistä. 
Huippuvuosi on 2015, jolloin yli 17 000 kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle. 
Vuonna 2030 on nykyisistä kuntatyöntekijöistä eläkkeellä yli 60 % eli noin 
322 000.1702 Näkökantaa on tulkittava niin, että kuntien tulisi vähentää 
henkilöstönsä määrää eläköitymisten myötä niin, että henkilöstömäärä on 
tulevaisuudessa pienempi. Sama näkökanta on muotoiltu Paras-hankkeen 
esitöissä hieman eri tavoin:

Työikäisen väestön määrä supistuu noin 200 000 henkilöllä vuoteen 
2020 mennessä. Jos julkisen sektorin henkilöstön kasvu olisi siihen asti 

1700 VM 8/2010 s. 122.
1701 VM 8/2010 s. 122 – 123.
1702 VM 8/2010 s. 123.
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sama kuin 2000-luvun alkuvuosina, pitäisi julkisen sektorin palkata 
selvästi yli puolet työmarkkinoille tulevasta uudesta työvoimasta. Paras-
hankeen perusteluiden mukaan kuntien tulee tehostaa toimintaansa ny-
kyisestä olennaisesti, jotta työvoimavaltaiset kunnalliset palvelut voidaan 
turvata, tämän ei perusteluissa katsottu olevan mahdollista nykyisellä 
pirstoutuneella kunta- ja palvelurakenteella1703. 

Tosiasia on se, että väestö vanhenee1704. Valtion puolelta on esitetty, että 
toimivassa kuntarakenteessa kunnalla tulee olla toiminnalliset ja taloudelliset 
edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä asukkaille, tukea elinkeinojen 
toimintamahdollisuuksia ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen toimivuutta1705. 
Vanhusväestön määrä ei kuitenkaan yht’äkkisesti vähene kuntauudistuksen 
myötä, vaan hoitavia käsipareja tarvitaan yhä enemmän.

Kuntarakenneuudistus on siten tuhansien toivojen kehto. Kun ta-
rakenneuudistus ei edistä palvelujen järjestämistä kustannustehokkaammin 
muutoin kuin keskittämällä palvelut kuntakeskuksiin. Samaan aikaan van-
husväestön määrä ei vähene, joten hoitajien määrän vähennyksellä asiaa ei 
voida hoitaa edullisemmin. Toisaalta vanhuspalvelulaki antaa vanhusväestölle 
subjektiivisen oikeuden palvelusuunnitelmassa määriteltyihin palveluihin, 
josta aiheutuu kunnille lisää kustannuksia1706. Hallitus olisi halunnut mää-
ritellä asetuksella kuntien henkilöstömäärästä, jolla olisi ollut merkittävä 
vaikutus kuntatalouteen; tähän perustuslakivaliokunta kuitenkin jo puuttui 
eikä katsonut sitä mahdolliseksi1707.

Kunnat ovat suuri työllistäjä. Mikäli vaadittuja säästöjä on tarkoitus 
saada aikaan, on kuntien irtisanottava henkilöstöä, koska kuntien kustannuk-
set muodostuvat pääosin palkkakustannuksista. Tämä puolestaan aiheuttaa 
työttömyyttä, ja tällöin nämä kustannukset tulevat valtiolle kalliiksi. Tosin 
kiristyvien työllisyysvelvoitteiden myötä näitä kustannuksia ollaan siirtämässä 
kunnille. Toisaalta Suomi on laaja valtio, ja monilla alueilla kunta on suuri 
työllistäjä, vaikka kysymyksessä olisi pienikin kunta. Mikäli kuntauudistus 
halutaan toteuttaa hallituksen esittämällä tavalla, tulee se väistämättä aihe-
uttamaan haja-asutusalueilla palvelujen keskittämistä keskuksiin. Jos ei oteta 
huomioon palvelujen käyttäjien lisääntyneitä matkakustannuksia – jotka 
jäävät palvelujen käyttäjien kontolle – vaan ajatellaan asiaa julkisen talouden 
kautta, voidaan todeta, että keskittämisen myötä pienten kuntaliitoskuntien 
alueelle ei ajan mittaan jää juurikaan palveluita. Tällöin myös työpaikat 

1703 HE 155/2006 vp s. 57.
1704 VM 8/2010 s. 47. Vanhushuoltosuhde (yli 65-vuotiaiden suhde työikäisiin) nousee ny-

kyisestä 25 prosentista 44 prosenttiin v. 2030 ja noin 50 prosenttiin v. 2050. Emt. 47.
1705 VM 8/2010 s. 124.
1706 HE 160/2012 vp s. 48.
1707 PeVL 36/2012 vp – HE 160/2012 vp s. 4.
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poistuvat ja näiden alueiden työttömyysaste kasvaa. Samalla tämä tarkoit-
taa näiden kuntien elinkeinopolitiikan tyrehtymistä, kiinteistöjen hintojen 
laskua sekä muuttoliikettä keskuksiin. Keskukset joutuvat puolestaan yhä 
etenevässä määrin investoimaan kouluihin, päiväkoteihin, vanhusten palve-
lutaloihin ja niin edelleen. Koska monilla alueilla on ikääntyvä ja vähenevä 
väestö, ovat nämä investoinnit suhteellisen lyhytikäisiä. Valtionosuuksien yhä 
vähentyessä nämä investoinnit saattavat olla jopa mahdottomia toteuttaa. 
Valtionosuusuudistuksen linjausten mukaan valtionosuuksia maksettaisiin 
jatkossa ainoastaan käyttökustannuksiin, eikä lainkaan investointeihin1708.

Uutta kuntarakennelakia, joka annettiin 1.7.2013, voidaan arvostella 
hyvin moneltakin kohdin, mutta tutkimuskohde huomioon ottaen esiin 
voidaan ottaa ainakin lakiesityksen perusteluista puuttuvat perustuslakiar-
viot, siis se, miten esitetty kuntarakennelaki sopii perustuslain 121 §:n ja 
122.2 §:n vaatimuksiin. Toiseksi lakiesityksestä puuttuu kokonaan talou-
delliset arviot niin kuntakentälle kuin valtiolle. Kuntakentälle aiheutuvista 
kustannuksista ei ole mainintaa lainkaan. Valtion kustannuksista todetaan, 
että kuntien yhdistymisavustuksiin on varattu yhteensä 400 miljoonaa eu-
roa, ja ylimenevä osuus vähennetään peruspalvelujen valtionosuudesta1709. 
Hallituksen esityksestä puuttuu kokonaan konkreettiset arviolaskelmat 
yhdistymisavustusten kustannuksista, eikä sanottu euromäärä siten nojaa 
mihinkään konkreettiseen arvioon. Yhdistymisselvitysten kustannukset 
vaihtelevat 15 000 – 100 000 euron välillä selvitystä kohti1710. Hallituksen 
esityksessä ei ole edes arvioitu yhdistymisselvityksiin mahdollisesti tarvittavaa 
kustannusta. Kuten tutkimuksessa on jo aiemmin todettu, ovat eduskunnan 
oikeusasiamies, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja eduskunnan tarkastusva-
liokunta jo aiemmin puuttuneet siihen, että hallituksen esityksissä kustan-
nuksia ei ole laskettu riittävän tarkasti, tai kun ne oli pahoin aliarvioitu1711. 
Samoin kävi tälläkin kertaa.

Kuntarakennetta tärkeämpi uudistamisenkohde on terveydenhuollon 
palvelut. Suomessa tulisi tarkastella laajemmin erilaisia palveluiden järjestä-
misen malleja, eikä ainoastaan tukeutua vanhaan kuntaperusteiseen malliin. 
Kuntaperusteinen malli ei ole pitkällä aikavälillä varteenotettava vaihtoehto, 
olivat kunnat miten suuria tahansa. Tämä oli selvää muun muassa Tanskassa. 
Tanskaan perustettiinkin viisi aluetta, joiden tehtävänä on terveyspalveluiden 
tuottaminen. Näin terveydenhuollon palveluille saatiin riittävä väestöpohja. 
Vaikka alueilla ei ole enää verotusoikeutta, kuten aiemmilla maakunnilla, 

1708 VM 2013a.
1709 HE 31/2013 vp s. 87.
1710 HE 31/2013 vp s. 49.
1711 ks. esim Eoa 1044/2002, Eoa 959/2004 s. 12, EO 192/2003, s. 11, EOA 1721/2003 

s. 11, K 21/2010 vp s. 163 – 164, TrVM 10/2010 – K 21/2010 vp s. 9.
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valitaan aluehallintoon valtuusto suoralla vaalilla. Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan vaatimuksia malli ei kuitenkaan täytä.

Ruotsin malli on hieman toisenlainen. Ruotsissa on tällä hetkellä 21 
maakuntaa, joiden keskeinen tehtävä on vastata terveydenhuollon palve-
luista. Maakunnat saavat tulonsa ansiotuloverosta, jonka veroprosentista 
päättää vaaleilla valittu maakuntavaltuusto. Ruotsi näyttää olevan tällä het-
kellä ainoa Pohjoismaa, jossa välihallinnontasoon ei liity erityisiä ongelmia. 
Maakuntien tehtäviä ei olla siirtämässä valtiolle tai kunnille eikä maakuntia 
aiota Dahlbergin mukaan lakkauttaa. Dahlbergin mielestä vastaava välita-
son hallintomalli voisi olla käyttökelpoinen vaihtoehto Suomessakin, koska 
kuntayhtymien päätöksentekoon sisältyy ongelmia mm. läpinäkyvyyden 
kannalta.1712 Verotulojen lisäksi maakunnat saavat valtionosuutta tehtäviinsä 
ja perivät maksuja palveluistaan.

Norjassa erikoissairaanhoito on siirretty valtion vastuulle vuodesta 
2002 lukien, vuoden 2012 alusta kunnille on säädetty palveluista osittai-
nen rahoitusvastuu. Siihen saakka valtio vastasi kokonaan erikoissairaan-
hoidon kustannuksista. Perusterveydenhuolto on puolestaan peruskuntien 
vastuulla, kun taas maakunnat vastaavat hammashoidon palveluiden jär-
jestämisestä. Aiemmin myös erikoissairaanhoito oli maakuntien vastuulla. 
Erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään julkisoikeudellisten yhtiöiden 
kautta, jotka valtio omistaa. Kunnat ovat koko ajan voineet osallistua eri-
koissairaanhoidon koordinointiin, vaikka rahoitusvastuuta niillä ei olekaan 
ennen vuotta 2012 ollut. Ennen uudistusta Norjassa oli ongelmana lääkärien 
saatavuus tietyille alueille, mutta uudistuksen myötä ongelma on poistunut. 
Alueelliset terveysyhtiöt palkkaavat lääkärit ja osoittavat työskentelypaikan. 
Potilaiden oikeudet on vahvat ja potilailla on oikeus saada palveluita miltä 
tahansa alueelta. 

Edellä esitetystä käy ilmi, että Suomen malli ei ole ainoa vaihtoehto. 
Suomen kaltaisessa pitkien välimatkojen maassa ei ole mahdollista päästä 
nykyisen kuntauudistushankkeen kaltaisella mallilla riittävän taloudelliseen 
vaihtoehtoon. Vaihtoehtoja tulisikin tarkastella ennemmin laajasti kuin 
suppeasti, ja valita kokonaisvaikutuksiltaan paras vaihtoehto. Keskustelua ei 
ole kuitenkaan haluttu avata kuntaperusteisen mallin ulkopuolelle, vaikka 
muun Euroopan malleissa olisi monta hyvää vaihtoehtoa, joita voitaisiin 
tarkastella lähemmin meneillään olevankin uudistuksen yhteydessä. 

Suomessakin on käyty keskustelua palveluiden järjestämisen malleista. 
Paras-hankkeen yhteydessä esitettiin nykyisen peruskuntamallin vaihto-
ehdoiksi piiri- ja aluekuntamallia. Kuten jo tutkimuksen alkupuolella on 
todettu, piirimallissa sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissai-
raanhoito olisi integroitu samaan organisaatioon, jonka tarkoituksena oli 

1712 VN 3/2010 s. 
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toimintojen järkeistäminen ja tuottavuuden kohottaminen. Palveluiden 
järjestämisvastuu olisi ollut piirillä. Piirin väestöpohja olisi ollut vähintään 
100 000 asukasta, mieluimmin 150 000 – 200 000 asukasta. Sosiaali- ja 
terveyspiiri olisi jaettu palvelualueisiin, joiden vähimmäisväestöpohja olisi 
ollut 20 000 asukasta. Erityisen vaativa hoito olisi keskitetty muutamaan 
valtakunnalliseen yksikköön.1713 Aluekuntamallissa Suomeen olisi perustettu 
20 – 25 aluekuntaa. Entisistä kunnista olisi tullut lähikuntia. Palveluiden 
järjestämisvastuu olisi ollut aluekunnilla. Palvelut olisi tuotettu aluekunnissa 
hajautetusti paikallisten tarpeiden ja edellytysten mukaan. Osa palveluista 
olisi voitu määrätä lainsäädännöllä lähikuntien järjestämisvastuulle, minkä 
lisäksi aluekunnat olisivat voineet delegoida tehtäviä aluekunnille. Verotus 
ja valtionosuudet olisivat tulleet aluekunnille.1714 

Myös palvelujen valtiollistamisesta on keskusteltu, tosin hyvin vähän. 
Valtiollistamista on perusteltu esimerkiksi sillä, että järjestämisvastuussa 
olevan kunnan kannalta ongelma ei ole monikanavainen rahoitus vaan 
vaikeasti hallittava monikanavainen menoautomaatti. Sosiaali- terveyden-
huollon kustannusten arvioidaan nykyjärjestelmällä kasvavan seuraavan 20 
vuoden aikana yli 40 % nykytasosta. Väestön kasvuennuste on vain 9 %. 
Alangon ja Ojalan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun 
kokonaisuuden siirtämistä yhden tahon tehtäväksi pitää vakavasti harkita. 
Tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi on tehtävien siirto 
valtiolle perusteltu. Vain valtiolla on kaikki tehtävään tarvittavat valtuudet 
ja resurssit käytettävissään. Tätä ohjauskokonaisuutta ei kyetä saavuttamaan 
pelkästään kuntauudistuksen keinoin. Tällainen rakenteellinen uudistus 
pitäisi tehdä kuntauudistuksesta erillisenä. Yli puolet kuntien menoista ja 
suurimmista erimielisyyden kohteista siirtyisi valtion päätösvaltaan. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelutuotannossa kuntien tehtäväksi jäisi palvelutuo-
tannon yleinen seuranta ja terveyden edistäminen yhteistoiminnassa valtion 
ja muiden tahojen kanssa.1715

On huomattava, että keinoja tarkasteltaessa on tutkittava myös ne ta-
loudelliset ja oikeudelliset reunaehdot, jotka yhteiskunnallemme ovat mahdol-
lisia. Onko yhteiskunnalla enää varaa nykyisen kaltaiseen palvelutasoon, 
niin terveydenhuollossa kuin muissakaan palveluissa? Pitäisikö kansalaisten 
omavastuuta lisätä? Entä purkaa tiettyjä subjektiivisia oikeuksia, kuten esi-
merkiksi lasten päivähoito-oikeus, mikäli molemmat tai toinen vanhem-
mista on kotona? Vaihtoehtoja on monia, ja ne tulisikin käydä läpi, ennen 
kuin aletaan viedä läpi sellaisia uudistuksia, joilla ei edes odoteta olevan 
taloudellisia vaikutuksia, kuten kuntarakenneuudistuksen kanssa on laita. 

1713 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 3 – 4. 
1714 Sisäasiainministeriön aluevaiheen materiaalit I, 2005: 4.
1715 Alanko & Ojala 2012a – c. Ks. myös Matikainen 2011: Kuntarakenneuudistus vai uusi 

tehtävienjako? Mallia Pohjoismaista. 
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Uudistuksen kustannukset sen sijaan tulevat olemaan suuret. Ongelmaa 
lisää se, että sen kustannusvaikutuksia ei ole joko pystytty tai haluttu lähteä 
tarkemmin arvioimaan. 

Hallituksen esityksen mukaan palveluiden edellyttämää väestöpohjaa 
koskevan selvitysperusteen mukaan alle 20 000 asukkaan kunnan tulisi selvit-
tää yhdessä muiden kuntien kanssa yhdistymistä alueella, jossa on palveluiden 
järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja 
sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon. Selvitysalueella tulisi olla 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin 
20 000 asukasta1716. Vaatimus on ristiriitainen koordinaatioryhmän linjauk-
sen kanssa, jonka mukaan kehyskuntien 20 000 – 50 000 asukkaan kunnilla 
ei ole itsenäistä palveluiden järjestämisoikeutta. Järjestämisoikeus voidaan 
myöntää ainoastaan erityisen kuntajakoselvityksen kautta. Linjauksen mu-
kaan kunnalla ei kuitenkaan ole kuntarakennelain 4 d §:ssä tarkoitetulla 
yhtenäisellä yhdyskuntarakenne- ja työssäkäyntialueella oikeutta järjestää 
perustason palveluja. Tästä poiketen kuntarakennelain 4 d §:ssä tarkoitetulla 
selvitysalueella oleva, nyt yli 20 000 asukkaan kunta voi saada perustason 
sote -palvelujen järjestämisoikeuden sillä edellytyksellä, että suoritetun val-
tion erityisen kuntajakoselvityksen perusteella alueelle syntyy useamman 
kuin yhden yli 20 000 asukkaan kunnan kokonaisratkaisu. Tämä edellyttää 
lisäksi sopimista sote -alueen vastuukunnan kanssa integraation varmista-
miseksi.1717 Selvitykseen lähdettäessä ei kuitenkaan tiedetä, myönnetäänkö 
oikeutta eikä se ole automaattista. Sen sijaan saman kokoluokan kunnalla 
muualla Suomessa on automaattisesti oikeus järjestää perustason sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Esityksen mukaan vähintään noin 20 000 asukkaan kunta 
voi lisäksi toimia toiminnallisen kokonaisuuden vastuukuntana. Perustason 
sote -palveluilla tarkoitetaan lähinnä palveluja, jotka terveyskeskukset ja 
kuntien sosiaalitoimi järjestävät nykyisen lainsäädännön mukaan.1718 

Suomessa on aiemmin historian aikana ollut eri luokkiin kuuluvia 
maalaiskuntia, kauppaloita ja kaupunkeja. Tavoitteena on ollut tasa-arvo 
ja yhtäläiset oikeudet kuntien välillä. Mainitut tavoitteet toteutettiin vuo-
den 1977 kunnallislaissa (953/1976), jolloin erot kaupunkien ja kuntien 
välillä poistettiin ja kauppaloista tuli kaupunkeja. Koordinaatiotyöryhmän 
linjauksen mukaan Suomessa ollaan nyt taantumassa neljän kastiluokan 
kuntiin, 1) alle 20 000, 2) 20 000 – 50 000 3) 20 000 – 50 000 kehyskunta 
4) yli 50 000 asukkaan kunta1719. Esitetty ei ole linjassa kuntien historiallisen 
kehityksen tai kuntien tasapuolisen kohtelun kanssa. 

1716 HE 31/2013 vp s. 42.
1717 Kunta- ja sote -koordinaatioryhmän esitys 2013: 2 – 3, näin myös STM 2013: 15 s. 

18 – 22.
1718 Kunta- ja sote -koordinaatioryhmän esitys 2013: 2 – 3.
1719 Kunta- ja sote -koordinaatioryhmän esitys 2013: 2 – 3.
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Kuntien lakisääteiset tehtävät hoidetaan nykyään kuntien itsehallin-
toonsa kuuluvina, jolloin kunnilla on oikeus järjestää palvelunsa kuten tarve 
kunnassa vaatii1720. Tämä periaate ollaan nyt murtamassa, kun osalta kuntia 
viedään oikeus järjestää tiettyjä palveluita. Mikäli tietyltä kuntajoukolta vie-
dään oikeus järjestää palveluita, tulee tämä tehtäväkenttä ennemmin siirtää 
toisen tahon järjestämisvastuulle, eikä eriarvoistaa kuntia. Tällöin voitaisiin 
myös ottaa huomioon asiantuntijoiden kannat siitä, että esitetty malli pirs-
taloittaa terveydenhuollon ja palveluille voitaisiin taata riittävä väestöpohja. 

Sote -koordinaatioryhmän linjaus perustuu vastuukuntamallille, vaikka 
perustuslain asiantuntijatahot ovat julkisuudessa todenneet kyseisen mal-
lin olevan perustuslain kannalta hankalin1721. Vastuukuntamalli tarkoittaa 
käytännössä sitä, että viime kädessä toisen kunnan valtuusto päättää toisen 
kunnan palveluiden järjestämisestä ja niiden rahoituksesta. Tätä ei muuta 
se, jos vastuukuntamallissa yhteinen lautakunta tai muu toimielin päättää 
palveluista. Sote -koordinaatioryhmän linjausten pohjalta kirjatussa halli-
tuksen esityksessä esitetään, että yhteisellä toimielimellä tulisi olla päätös-
valtaa järjestämisvastuun piiriin kuuluvista asioista eli se päättäisi ja vastaisi 
määritellyistä järjestämisvastuuseen kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävistä. Järjestämisvastuun alaisissa asioissa vastuukunnan kunnanhalli-
tuksella tai valtuustolla ei olisi toimivaltaa. Lisäksi yhteisellä toimielimellä 
olisi päätösvalta muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon talousarviosta 
ja -suunnitelmasta, valtuustojen asettamissa rajoissa investoinneista soten 
osalta ja soten osalta puhevallan käytöstä. Lisäksi perustason alueen yhteinen 
toimielin valitsisi alueen edustajan sote -alueen hallintoon. Talousarviosta 
yhteisellä toimielimellä ei olisi yksinomaista päätösvaltaa, vaan sen tulisi 
tehdä jäsenkuntien valtuustoille esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ta-
lousarvioksi. Valtuustojen talousarviopäätöksissä asetettaisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollolle toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tämän jälkeen 
yhteinen toimielin päättäisi talousarviosta. Investoinneista päättämistä rajat-
taisiin siten, että niiden hyväksyminen voitaisiin viedä alueeseen kuuluvien 
kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.1722 Hallintovaliokunnan eriävässä 
mielipiteessä kysytäänkin osuvasti, miksi jokin kunta ryhtyisi tai se voitai-
siin velvoittaa ”vallattomaksi vastuukunnaksi”, suostuisi tai määrättäisiin 
ottamaan vastaan näin raskaita velvoitteita, kun päätösvaltaa on ulkoistettu 
yhteistoimintaelimelle1723? 

Mainitussa hallituksen esityksessä esitetään sitä, että valtuusto ei olisi 
ylin päätöksentekoelin sote -asioissa, joka muodostaa suuren osan kun-
tien budjettitaloutta. Kunnallista itsehallintoa koskevan 121.1 §:n mu-

1720 HE 192/1994 vp s. 23, 74.
1721 Esim. Tuori, Suomen kuvalehti 2013.
1722 HE 53/2013 vp s. 6, näin myös STM 2013: 15 s. 37.
1723 HaVM 11/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 47.



 358

Tanja Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana

 358

kaan kuntien hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. 
Tämä tarkoittaa, että kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekoelin. 
Ehdotetun mukaisesti ylin päätöksentekoelin olisi kuntien yhteinen toi-
mielin sote -asioissa. Esitys onkin tältä osin perustuslain vastainen. Mikäli 
sote -palveluissa rakennetaan toinen ylin päätöksentekorakennelma kunnan 
sisään, on aivan sama, vaikka palvelu toimisi kuntayhtymämallin pohjalta. 
Nyt esitettiin vaihtoehto, jossa rakennetaan kuntien yhteinen ylin päätök-
sentekoelin kunnan sisään, koska perustuslain mukaan on mahdotonta, että 
toisen kunnan valtuusto käyttää toisen kunnan budjettivaltaa. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän raportissa todetaan-
kin, että vastuukuntamallin lainsäädännön kehittämisen jälkeen sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestäminen vastuukuntamallilla vastaisi monin osin 
kuntayhtymämallia1724. 

Koordinaatioryhmän esitys vietiin perustuslakivaliokunnan arvioi-
tavaksi hallituksen esityksenä (HE 53/2013 vp). Perustuslakivaliokunta 
katsoi, että sen perustuslain mukaisiin tehtäviin ei kuulu ennakoivan ar-
vion tekeminen jonkin tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan lakieh-
dotuksen suhteesta perustuslakiin. Tämä näkökulma korostuu tällaisessa 
tilanteessa, jossa täydentävään esitykseen sisältyvät linjaukset ovat varsin 
alustavia ja yleispiirteisiä (vrt. PeVL 37/2006 vp, s. 4/II). Edellä esitetyn 
perustella perustuslakivaliokunta totesi, että se ei tässä lausunnossaan arvioi 
täydentävässä esityksessä esitettyjä näkemyksiä perustuslain näkökulmasta. 
Tällainen tarkastelu voidaan tehdä vasta siinä yhteydessä, kun mahdollinen 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus saatetaan eduskunnan 
käsiteltäväksi.1725

Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esitystä voidaan perus-
tuslain 71 §:n mukaan täydentää antamalla uusi täydentävä esitys. 
Perustuslain esitöiden mukaan esityksen täydentäminen on luonteel-
taan poikkeuksellinen menettelymuoto, joka soveltuu tilanteeseen, jossa 
hallitus tahtoo omasta aloitteestaan tehdä sisältömuutoksia eduskunnan 
käsiteltävänä olevaan esitykseen, mutta arvioi esityksen peruuttamisen 
ja kokonaan uuden, korjatun esityksen antamisen epätarkoituksenmu-
kaiseksi. Kyse on siten lähinnä peruuttamiseen verrattuna kevennetys-
tä menettelystä (HE 1/1998 vp, s. 121). Tähän nähden nyt annettu 
täydentävä esitys on käyttötarkoitukseltaan varsin poikkeava, koska 
sen tarkoituksena ei ole muuttaa alkuperäistä esitystä eikä esitys sisällä 
lainkaan uusia säännösehdotuksia. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä 
on perustuslain 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tu-
levien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta 
sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Perustuslain 

1724 STM 2013: 15 s. 37.
1725 PeVL 20/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 4.
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esitöiden mukaan säännöksessä tarkoitettuja muita asioita voivat olla 
esimerkiksi talousarvion käsittelyyn liittyvät kysymykset ja perustuslain 
96 §:ssä tarkoitetut Euroopan unionia koskevat asiat (HE 1/1998 vp, 
s. 126). Perustuslakivaliokunta katsoo, että sen perustuslain mukaisiin 
tehtäviin ei kuulu ennakoivan arvion tekeminen jonkin tulevaisuudes-
sa mahdollisesti annettavan lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin. 
Tämä näkökulma korostuu tällaisessa tilanteessa, jossa täydentävään 
esitykseen sisältyvät linjaukset ovat varsin alustavia ja yleispiirteisiä 
(vrt. PeVL 37/2006 vp, s. 4/II). Edellä esitetyn perustella perustusla-
kivaliokunta toteaa, että se ei tässä lausunnossaan arvioi täydentävässä 
esityksessä esitettyjä näkemyksiä perustuslain näkökulmasta. Tällainen 
tarkastelu voidaan tehdä vasta siinä yhteydessä, kun mahdollinen sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestämislakiehdotus saatetaan eduskunnan 
käsiteltäväksi.1726

Vastuukuntamallia on arvioitu perustuslakin kannalta Kainuun hallintoko-
keilun yhteydessä. Tuolloin perustuslakivaliokunta totesi tehtävien siirron 
taustalla olevan Kainuun poikkeuksellisen vaikean taloudellisen ja sosiaalisen 
tilanteen, joka jatkuessaan uhkaa kokeilualueen kuntien mahdollisuuksia 
tuottaa kunnallisia peruspalveluja riittävästi. Sääntelyn tarkoituksena oli 
turvata maakunnan asukkaille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada palveluja. 
Näin ollen ehdotuksella pyritään julkiseen valtaan perustuslain 19 §:n 3 
momentissa ja 16 §:n 2 momentissa kohdistettujen velvoitteiden mukaisesti 
turvaamaan maakunnan asukkaiden oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveys-
palveluihin sekä oikeutta kehittää itseään ja saada yhtäläisesti myös muuta 
kuin perusopetusta. Sääntelylle katsottiin olevan perusoikeusjärjestelmään 
pohjautuvia painavia perusteita. Perustuslakivaliokunnan mukaan vaikeassa 
asemassa olevan maakunnan asukkaiden oikeuksien turvaaminen voi olla 
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ehdotetun kokeilun kaltaisella järjestelyllä. 
Kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta 
on tärkeää, että Kainuun maakunnan päätösvaltaa käyttää maakunnan 
asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema toimielin. Maakunnan hallinto-
järjestelmän kansanvaltaisuus lieventää tehtävien siirrosta johtuvaa kuntien 
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista 
kokeilualueen kunnissa. Kunnallista itsehallintoa korvaa maakunnalle siir-
tyvien tehtävien osalta maakunnallinen itsehallinto, joka tosin on kunnan 
asukkaan näkökulmasta jonkin verran etäisempi.1727 Perustuslakivaliokunta 
piti kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta tärkeänä, että Kainuun maakunnan 
päätösvaltaa käyttää maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema 
toimielin. Kunnallista itsehallintoa maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta 

1726 PeVL 20/2013 vp – HE 31/2013 vp, HE 53/2013 vp s. 4.
1727 PeVL 65/2002 vp – HE 198/2002 vp s. 3.
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korvaavaa maakunnallista itsehallintoa pidettiin toisaalta kunnan asukkaan 
näkökulmasta jossain määrin etäisempänä.1728 

Edelleen perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan, että maakun-
tahallinnon etäisyyteen liittyvä kysymys muodostuu valiokunnan mielestä 
aiempaa vakavammaksi tilanteessa, jossa jostakin kunnasta ei tulisi lainkaan 
valituksi valtuutettua maakuntavaltuustoon tai jossa jonkun kunnan asukkaat 
voisivat vaalijärjestelmän takia saada muihin verrattuna olennaisesti merkit-
tävämmän aseman.1729 Sote -uudistuksen yhteydessä on esitetty mallia, jossa 
kunnalla ei välttämättä ole edustajaa alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitettiin, että 1) jokaisella 
perustasoon kuuluvalla jäsenkunnalla on edustus perustason vastuukunnan 
yhteisessä toimielimessä, 2) sote -alueen yhteisessä toimielimessä on edustaja 
jokaisesta alueeseen suoraan kuuluvasta kunnasta. Mikäli kunta kuuluu sote 
-alueeseen perustason kautta, tulee sote -alueeseen perustason kuntien yh-
teinen edustus1730 eli käytännössä edustajaksi tulee vastuukunnan edustaja. 
Tällöin muilla perustasoon kuuluvilla kunnilla ei olisi lainkaan edustajaa 
elimessä, jossa päätetään kunnan talouden kannalta raskaimmasta toimin-
nasta. Asetelma näyttäisi olevan edellä siteeratun perutuslakivaliokunnan 
vastainen.

Perustuslakivaliokunnan mukaan esityksen perusteluissa on tehty selkoa 
nykyisen vaalijärjestelmän monimutkaisuuden aiheuttamista ongelmista. 
Järjestelmä on vaalien suhteellisuudesta ja kuntakohtaisista kiintiöistä 
johtuvien vaatimusten yhteensovittamisen takia hyvin vaikeasti ymmär-
rettävissä, jos – kuten esityksen perusteluista käy ilmi – kunnan asuk-
kailta eniten ääniä saaneen listan ehdokkaista ei välttämättä kukaan tule 
valituksi maakuntavaltuustoon. Tällainen vaalijärjestelmä ei ole omiaan 
lähentämään maakuntahallintoa kunnan asukkaisiin tai lisäämään asuk-
kaiden luottamusta omiin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa 
maakunnassa. Vaalijärjestelmän muuttamiselle on tältä kannalta varsin 
painavat perusteet. Vaalijärjestelmän muutoksen tasapainottamiseksi 
lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös maakuntahallinnon rahoituksen 
perusteista. Rahoitusvastuu on 23 §:n 1 momentin mukaan määriteltävä 
kaikille kunnille samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuk-
sessa määritellyistä tuloista tai summana asukasta kohden. Säännös on 
merkityksellinen siltä kannalta, että kunnalliseen itsehallintoon sisältyy 
kuntalaisille kuuluva oikeus päättää kuntansa taloudesta. Sääntely suojaa 
kokeilualueen kuntien taloudellista asemaa suhteessa maakuntaan siten, 
että pelkästään maakuntahallinnon päätöksillä ei ole mahdollista lisätä 
kunnan vastuuta lain 23 §:ssä tarkoitettujen palveluiden rahoituksesta.

1728 PeVL 22/2006 vp – HE 215/2005 vp s. 3 – 4.
1729 PeVL 22/2006 vp  –  HE 215/2005 vp s. 3 – 4.
1730 STM 2013: 15 s. 36.
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Ehdotuksessa on valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan kysymys pe-
rustuslain 121 §:n 1 momentissa suojattuun kunnan asukkaiden itse-
hallintoon sisältyvien keskeisten periaatteiden soveltamisesta ja mukaut-
tamisesta perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettuun alueelliseen 
itsehallintojärjestelmään. Kainuun maakuntahallinnon voidaan katsoa 
vaalijärjestelmän ehdotetun muutoksen seurauksena perustuvan nykyis-
tä selkeämmin kokeilualueen kuntien asukkaiden sijasta maakunnan 
asukkaiden itsehallintoon, mikä on perustuslailla suojatun kunnallisen 
itsehallinnon kannalta ongelmallista. Valiokunta antaa kuitenkin suu-
ren merkityksen sille, että kysymys on määräaikaisesta, vuoden 2012 
loppuun kestävästä kokeilusta.1731

Koko maata koskeva tilanne ei ole sama kuin mitä sen arvioitiin olevan 
Kainuun hallintokokeilun yhteydessä, ja jonka perusteella poikkeuksellisen 
järjestelyn katsottiin ylipäänsä olevan mahdollinen: poikkeuksellisen vaikea 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, joka uhkasi peruspalvelujen toteutumista 
Kainuun maakunnassa. Tilanne Suomessa ei ole tällä hetkellä tämän kaltai-
nen. Mainittuun perustuslakivaliokunnan kannanottoon viitaten kuntien 
valtuustoilla ei ollut päätösvaltaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen 
tai rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä vaan päätösvalta oli maakuntaval-
tuustolla. Hallintokokeilu oli mahdollinen nimenomaan maakunnallisen 
itsehallinnon vuoksi, jolloin maakuntaan valittiin valtuusto päättämään 
kyseisistä asioista. Nyt esitetty tilanne ei siten ole samankaltainen kuin pe-
rustuslakivaliokunnan vuosina 2002 ja 2006 arvioima tilanne, vaan selkeästi 
huonompi kunnallisen itsehallinnon kannalta tarkasteltuna.

Kuntauudistuksessa on tärkeää pitää mielessä myös oikeusvaltioperiaa-
te ja sitä koskevat vaatimukset. Oikeusvaltioperiaate on oikeusjärjestyksen 
kantava periaate ja siitä säädetään perustuslain 2.3 §:ssä seuraavasti:

Perustuslaki 2.3 §. 
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toimin-
nassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Nämä kaksi säännöstä ilmaisevat kaksi tärkeää aspektia oikeusvaltioperiaat-
teesta. Kolmatta ei mainita nimenomaan, mutta se on mukana julkilausu-
mattomana: oikeusvaltioon kuuluu myös kaikkien Suomen oikeudenkäyttö-
piirissä olevien fyysisten ja oikeushenkilöiden – eikä vain julkisen toiminnan 
harjoittajien – lainalaisuus, velvollisuus noudattaa lakia.1732 Tuorin mukaan 

1731 PeVL 22/2006 vp – HE 215/2005 vp s. 3 – 4.
1732 Jyränki & Husa 2012: 131. Oikeusvaltiossa hallintoviranomaiset toimivat lain mukaan. 

Riittävänä ei kuitenkaan voida pitää pelkästään eritasoisten voimassaolevien normien 
noudattamista hallinnossa. Viranomaisten vallankäytöllä on oltava myös kansanvaltainen 
perusta. Mäenpää 2011b: 68.
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oikeusvaltioperiaatteen kannalta myönteistä on, sitä koskeva säännös on 
nostettu valtiojärjestyksen perusteita sääntelevään 1 lukuun, että sen kohdeala 
on laajennettu kaikkeen julkisen vallan käyttöön, ja että säännöksessä on 
erikseen säännelty laillisuusvaatimuksen molemmat ainesosat.1733 

Perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi jää, toteutuvatko kunta- ja sote 
-uudistus oikeusvaltioperiaatteen vaatimalla tavalla, kun sitä valmistellaan 
eteenpäin huolimatta siitä, että sitä koskevat peruslinjaukset suurelta osin 
ovat perustuslain vastaisia. Politiikan tulee sopeutua perustuslain raameihin 
eikä päinvastoin.

3.2 Onko tarvetta muuttaa valtion ja kuntien 
välistä tehtävienjakoa?

On realistisesti arvioitava sitä, mitä tehtävien kuntien ja julkisen sektorin 
ylipäänsä on tulevaisuudessa mahdollista järjestää. Tutkimus on jo osoittanut 
kuntien rahoituspohjan eli valtionosuuksien ja verotulojen kapenemisen, 
sekä sen, että tästä huolimatta kunnille on jatkuvasti säädetty uusia laki-
sääteisiä tehtäviä. Valtiovarainministeriö teetti asiantuntijaselvityksenä1734 
painelaskelman kuntien talouden kehittymisestä vuosille 1997 – 20241735. 

Työn ensimmäisenä tavoitteena oli arvioida trendilaskentaan perustuen 
kuntien talouden kehitys vuoteen 2024. Laskelmien oli määrä pohjau-
tua kuntakohtaisesti arvioitujen toimintakatteiden kehitykseen ja tästä 
kehityksestä johdettuun valtionosuuden muutostarpeeseen, sekä kunnan 
omiin keinoihin rahoittaa toiminta veroprosentin ja nettovelan määrää 
kasvattamalla. Arvio perustuu yksittäisten kuntien talouden kehitykseen 
1997 – 2010 ja tämän jatkumiseen samanlaisena 2011 – 2024. Trendiä 
muutettiin käyttämällä arviossa 2011 – 2014 todellisia ja mahdolli-
simman tarkasti arvioituja valtionosuuksia ja verotuloja. Laskennassa 
piti ottaa huomioon ikääntymisen vaikutus. Tämä vaikuttaa sekä toi-
mintakatteeseen mutta myös valtionosuuksiin. Toisena tavoitteena oli 
arvioida, millaisella toimintakatteen sopeutuksella verorahoituksen 
kasvu voitaisiin pitää tarkoituksenmukaisena.1736

Laskennassa arvioitiin pahin skenaario laskemalla nettovelkaantumi-
nen, jos kehitys jatkuisi täysin menneen perusteella ja rahoitus ei sopeu-
tuisi veroprosentin avulla eli yksikään kunta ei korottaisi veroprosenttia 
lähes 14 vuoden aikana. Toisessa vaihtoehdossa rahoitusta sopeutettiin 

1733 Tuori 1999c: 536.
1734 Eero Laestera & Tuomas Hanhela
1735 VM 2012b.
1736 VM 2012b: 81.
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ensisijassa kunnallisveroprosentilla ja tämän täytteeksi tarvittaessa net-
tovelkaa kasvattamalla. Lisäksi toisessa skenaariovaihtoehdossa kuntien 
toimintakatteita sopeutettiin

2011 – 2014 ja ikääntymisen huomioon otettava vaikutus oli vain 
80 % suurimmasta laskennallisesta vaikutuksesta. Unelmavaihtoehto 
käsitti toimintakatteen kasvun sopeuttamisen niin alas, että veropro-
sentin taso saatiin pysymään tulevana vuosikymmenenä vain vähän 
nykytasoa korkeampana.

Selvityksen mukaan kunnan toiminta muuttuu sekä valtion asettamien vel-
voitteiden että myös kuntien itsensä ottamien tehtävien vuoksi. Toiminnan 
muutokset näkyvät toimintakatteen muutoksena. Toiminnan sopeutumatto-
muus ei kuitenkaan johdu yksin kuntien toimenpiteistä. Valtio on säätänyt 
kunnille lisää tehtäviä, mutta se ei ole säätänyt kunnille palveluntarpeen 
muutoksen mahdolliseksi tekemää lakisääteistä toimintojen supistamista.1737 

Selvityksen mukaan jo nyt kunnille säädetyt perusturvan palvelut (esi-
merkiksi hoidon saatavuus perusterveydenhuollossa, hammashuollossa ja 
erikoissairaanhoidossa, terveydenhuoltolaki, neuvola-asetus, vanhus- ja 
vammaispalvelulaki, nuorisolaki ja lastensuojelulain uudet normit) tulevat 
kasvattamaan menoja huomattavasti. Vanhusten palveluiden kasvupaine on 
samansuuntainen tässä työssä tehtyjen johtopäätösten kanssa, mutta mui-
den palveluiden kasvu tuo vielä lisärahoitettavaa. Moni näistä muista kuin 
vanhuspalveluista lisää erityisesti kasvavien kuntien rahoituspainetta.1738

Tarkastelu osoitti, että talouden paineet tulevat seuraavan viidentoista 
vuoden aikana kohdistumaan kaiken kokoisiin kuntiin, myös suuriin kun-
tiin. Tämä tulee hyvin todennäköisesti lisäämään näiden suurempien kuntien 
taholta vaatimuksia uudistaa valtionosuusjärjestelmää. Edelleen selvityksessä 
todettiin, että 200 pienimmän kunnan osuus kuntien kokonaismenoista on 
tällä hetkellä vain noin 15 %.1739 

Selvityksen mukaan on perusteltua tarkastella sekä kuntien rakenteita, 
että myös palveluntuottamista kuntien ja valtion kesken. Valtion järjestet-
täväksi ja/tai rahoitettavaksi mahdollisesti siirrettävät palvelut on nekin ra-
hoitettava, mutta valtion rahoittamana rahoitus järjestetään progressiivisella 
verotuksella. Kuntien vastuulle jäävä toimintakatteeseen vaikuttava palvelura-
kenne ei voi kasvaa lähellekään menneellä tasolla ilman rahoituskasvua, jota 
ei näyttäisi olevan saatavissa. Kuntien on sopeutettava palvelurakenteensa 
sellaisiksi, että se pystytään myös rahoittamaan. Ylimääräistä laatua tai yk-
silöllisyyttä ei useinkaan voida ylläpitää. Palvelun saatavuus tulee jatkossa 
lopulta tärkeämmäksi kuin palvelun saavutettavuus.1740

1737 VM 2012b: 19.
1738 VM 2012b: 86.
1739 VM 2012b: 79.
1740 VM 2012b: 86.
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Kuntauudistuksen yhteydessä valtiovarainministeriö onkin teettänyt 
selvityksen kuntien tehtävistä. Selvityksen mukaan kunnilla on 535 lakisää-
teistä tehtävää1741. Kun luokituksesta otettiin 10 eniten kustannuksia aiheut-
tavaa tehtäväluokkaa ja asetettiin ne suuruusjärjestykseen, saatiin selkeämpi 
kuva merkittävistä kustannusten aiheuttajista. Erikoissairaanhoito aiheuttaa 
suurimmat kustannukset, ja sen osuus oli runsaat 5 miljardia euroa vuonna 
2010. Siihen sijoittuu 14 tehtävää, jotka muodostavat yhden tehtäväkokonai-
suuden. Toiseksi eniten kustannuksia aiheutuu perusopetuksesta (4.2 mrd. 
€), kolmanneksi eniten muista vanhusten ja vammaisten palveluista (2 mrd. 
€). Tämä ryhmä oli jo heterogeenisempi, siihen sijoittuvat muun muassa 
omaishoidon tuen, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta 
annetun lain tarkoittamat palvelut. Lasten päivähoidossa luokittelu jakaa 
kustannukset kahteen eri luokkaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon. 
Kaatoluokkana on muu sosiaali- ja terveystoimi (0.8 mrd. €), johon sijoittuu 
kyselyn mukaan 50 eri tehtävää ja palvelua, kuten esimerkiksi toimeentu-
lotuki, kuntouttava työtoiminta ja sosiaaliasiamiestoiminta.1742

Raportissa pohdittiin myös sitä, tulisiko kuntien tehtäviä keventää mie-
luummin suurista kustannusryhmistä vai pienistä eristä? Raportin mukaan 
kymmenen suurinta kustannuserää on muodostanut yhteensä 18,6 mrd. 
suuruiset nettokustannukset, mikä on 72 % kuntien kokonaisnettokustan-
nuksista vuonna 2010. Jäljelle jäävien 46 luokan kesken jakautuvat koko-
naiskustannukset ovat noin 28 % kustannuksista. Vaikuttavimmalta tuntuisi 
tarkastella ensi sijassa suuria kustannuseriä. Mistä suurimpia kustannuksia 
aiheuttavista tehtävistä voidaan tinkiä ja ehkä jopa luopua? Kahdeksan eniten 
kustannuksia aiheuttavaa palveluryhmää ovat kuntalaisten hyvinvointiin ja 
myös tulevaan kehitykseen olennaisesti vaikuttavia asioita, joiden sisältöön 
yleensä on hyvin vaikea puuttua. Toiseksi viimeinen, eli yleishallinto, joka 
aiheuttaa 0,7 miljardin euron kustannukset, tarjoutuu kuin itsestään sove-
liaaksi luopumisen kohteeksi. Se sisältää kuitenkin kyselyn mukaan 54 aika 
heterogeenista tehtävää. Niistä on siten vaikea keventää valtakunnallisin 
toimenpitein. Johtopäätökseksi tuli, että väistämättä joudutaan tarkastelemaan 
myös suurimpia kustannuksia aiheuttavia kuntien ydintoiminnan tehtäväluok-
kia eli erikoissairaanhoitoa, perusopetusta, muita vanhusten tai vammaisten 
palveluja, lasten päiväkotihoitoa, perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa, 
vanhusten laitospalveluja ja liikenneväyliä.1743

Valtiontalouden tarkastusvirasto on huomauttanut jo aiemmin, että 
tarkastusviraston käsityksen mukaan kuntatalouden tulevista haasteista ei 
tulla selviämään ilman, että valtion ja kuntien välistä tehtävien jakoa tar-
kastellaan eräiltä osin uudelleen. Edelleen osalla kunnista mahdollisuudet 

1741 VM 2/2013 s. 17.
1742 VM 2/2013 s. 101.
1743 VM 2/2013 s. 102.
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hoitaa lakisääteiset tehtävänsä väestön ikääntyessä nykyisen rahoitus- ja 
verojärjestelmän puitteissa ovat heikot. Yhteiskuntarakenteen eriytyessä 
todennäköisesti tarvittaneen lisää erityisiä järjestelyitä erityisen harvaan 
asutuilla ja taantuvilla alueilla olevien kuntien lakisääteisten tehtävien jär-
jestämiseksi ja rahoittamiseksi.1744 Edellä esitettyjen selvitysten perusteella 
on tultava siihen johtopäätökseen, että kunnille on vuosien saatossa säädetty 
aivan liikaa lakisääteisiä tehtäviä kuitenkaan turvaamatta kunnille riittä-
vää rahoitusta näihin tehtäviin. Kuten kuntien tulevaisuuskuvaa osoittava 
kuntien painelaskelma osoittaa, kuntien tehtävät ja niihin myönnettävä 
rahoitus eivät ole sopusoinnussa keskenään. Tämä taas kertoo sen, että 
rahoitusperiaate ei toteudu.

Hallintovaliokunta puolestaan on todennut, että kuusi suurinta kaupun-
kia käyttää kolmasosan kuntien menoista ja vastaavasti sata pienintä kuntaa 
kolme prosenttia näistä menoista. Sisäisten hallinnollisten rakenteiden ke-
hittäminen ja tuottavuuden lisääminen turvaamalla palvelut kustannuste-
hokkaasti on välttämätöntä juuri tällaisissa suurissa kunnissa, joissa talouden 
suuri volyymi on mahdollistanut toimenpiteistä pidättäytymisen.1745 On 
otettava huomioon uudistuksen realistisuus: pienimpiä kuntia liittämällä 
ei päästä taloudellisesti kestävään ratkaisuun, ja toisaalta välimatkan aihe-
uttavat sen, että tietyiltä alueilta palveluja ei voida karsia vaikka liitoksia 
saataisiinkin aikaan. Uudistuksen tavoite näyttää selkeästi olevan se, että 
palveluita karsitaan niin voimakkaalla kädellä, että reuna-alueilla ei ole 
mahdollista säilyttää palveluita. Kun näyttää siltä, että valtio ei aio lisätä 
valtionosuuksia, eikä veropohjan laajentaminenkaan näytä mahdollisella, 
muuta vaihtoehtoa esitetylle uudistukselle ei ole.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tuonut esiin sen, että olemassa 
olevat tutkimukset eivät tue ajatusta kuntakoon kasvattamisen vaikutuksista 
kustannuksiin. Valtiovarainministeriön kuntareformityö ja kuntaliitosselvi-
tykset eivät viittaa aihepiiriin liittyvään tutkimuskirjallisuuteen kuntarefor-
mien vaikutuksista. Tästä huolimatta raporteissa korostetaan saavutettavia 
skaalavaikutuksia. Tutkimusten mukaan kuntien ja palveluita tuottavien 
yksiköiden välillä on huomattavia kustannus- ja tehokkuuseroja, mutta näitä 
selittävät kuitenkin paljon enemmän muut tekijät kuin kunnan tai toimin-
tayksikön koko. Skaalaetuja on, mutta niiden laajuus vaihtelee palvelusta 
toiseen. Kuntien yhdistymiset tehostavat kuntapalveluja mikäli palveluissa on 
hyödyntämättömiä mittakaavaetuja. Kuntien yhdistymisen haittapuolena on 
se, että aluksi kustannukset usein kasvavat. Näin kävi esimerkiksi Tanskassa. 
Lisäksi kuntien yhdistymisen myötä häviää tarve kilpailla veronmaksajista, 

1744 K 21/2010 vp s. 170 – 171.
1745 HaVM 8/2010 vp – VNS 9/2009 vp s. 4.
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mikä vähentää painetta lisätä kustannustehokkuutta. Yhdistymisten tuot-
tavuusvaikutuksia voi tämän vuoksi joutua odottamaan.1746

Täytyykin löytää aivan toisenlainen ratkaisu, jolla on myös taloudellista 
vaikuttavuutta. Kaikki tunnustavat ongelman, joka on erikoissairaanhoidon 
kustannukset. Tulee miettiä, miten erikoissairaanhoidon palvelut jatkossa 
järjestetään. Kuntakenttä ei tule jatkossa selviämään mikäli erikoissairaan-
hoidon kustannukset ovat jatkossa kuntien vastuulla. Nyt on avoimesti tar-
kasteltava erilaiset vaihtoehdot terveydenhuollon palvelujen järjestämiseksi, 
ja avoimesti kuunneltava asiantuntijoita. 

Kastari on todennut jo vuonna 1977, että valtio on vyöryttänyt kun-
nille niin paljon tehtäviä, että ne joissakin tapauksissa saattavat lähennellä 
sitä kuormaa, joka kunnilla on kannettavanaan omia tehtäviä suorittaes-
saan.1747 Myös selvitysmies Relanderin vuoden 1993 raportin mukaan moni-
en kuntien taloudellinen asema on rajusti heikentynyt. Kuntien pakollisiksi 
lakisääteisiksi tehtäviksi on säädetty lukuisia sellaisia tehtäviä, joiden hoi-
taminen on ollut paremmassa taloudellisessa tilanteessa perusteltua, mutta 
joista huolehtiminen voi vaarantaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa 
välttämättömien peruspalvelujen järjestämistä.1748 Tuorin mukaan valtion 
ja kuntien taloudellisten suhteiden kehitys 1990-luvun alusta lähtien on 
johtanut tilanteeseen, jossa on perusteltua katsoa, että kuntien suhteellista 
rahoitusosuutta kasvattavat lainsäädännölliset toimenpiteet ovat ristiriidassa 
sen taloudellisen itsenäisyyden kanssa, jota perustuslain 121 §:n takaama 
kunnallinen itsehallinto edellyttää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tai ope-
tus- ja sivistystoimessa tällaiset toimet ovat myös ristiriidassa perustuslain 
22 §:stä valtiolle seuraavan perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden kanssa. 
Tämä velvollisuus kattaa velvollisuuden turvata kunnille riittävät voimavarat 
silloin, kun kunnille on annettu taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten 
perusoikeuksien toteuttamistehtäviä.1749 

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastusten perus-
teella näyttää siltä, että lainsäädännössä asetettujen kuntien tehtävien ja 
peruspalveluiden tavoitteita ja laatua koskevien normien ja eräiden kuntien 
taloudellisten resurssien kesken syntyy ristiriitaa1750. Kuntien menojen kas-
vulle asetettava tavoite onkin perusteltua liittää kuntien ja valtion väliseen 
taloussuhteeseen eli valtionosuuksiin ja verotulojen tasaukseen sekä valtion 
ja kuntien välisen tehtävänjakoon. Kuntatalouskehys on perusteltua mak-
rotasolla sisällyttää valtiontalouden kehysmenettelyyn liittyvään peruspal-
veluohjelmaan. Olennainen osa laajennettua kehystä ovat riittävän vahvat 

1746 K 2/2013 vp s. 53.
1747 Kastari 1977: 239 – 240.
1748 Selvitysmiehen raportti kuntataloudesta 1993: 31.
1749 Tuori 2001: 20 – 21, 23. 
1750 K 2/2013 vp s. 27 – 27.
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rajoitteet valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuville kokonaismenojen 
lisäyksille ja sitä kautta verotuksen kiristämispaineille. Uusia velvoitteita 
voitaisiin tällöin säätää kokonaisrajoitteen piirissä vain rahoittamalla lisäykset 
kokonaisuudessaan tai purkamalla vastaavasti aikaisempia velvoitteita.1751 
Valtiontalouden tarkastusviraston ehdotus kuntien menokehyksestä tulisi-
kin ottaa vakavasti. Se turvaisi koko julkisen sektorin rahoitusta kestävällä 
tavalla, ja samalla rahoitusperiaatteen toteutumista.

Mikäli valtion ja kuntien tehtävienjakoon ei tule muutosta ja tilanne 
jatkuu entisellään eli toisin sanoen kuntien tehtäväkenttää laajennetaan 
edelleen, samaan aikaan kun kuntien rahoituspohjaa leikataan niin valtion-
osuuksien kuin kuntien veropohjan kaventamisen muodossa, muodostuu 
tilanne kuntien kannalta kestämättömäksi, aivan kuten valtionvarainminis-
teriön tilaama kuntien painelaskelma osoittaa.

Valtionvarainministeriön taloudellisessa katsauksessa asia nähdään 
toisin. Ministeriön syksyn 2012 taloudellisen katsauksen mukaan kuntata-
louteen on syntymässä poikkeuksellisen syvä ja kuntatalouden kestävyyttä 
vaarantava epätasapaino, mikäli alijäämien syvenemiskierrettä ei saada ajoissa 
katkaistua. Näkymiä heikentää entisestään se, että väestön ikääntymisestä 
kuntatalouteen kohdistuvat paineet jatkavat kasvuaan myös pidemmällä 
aikavälillä. Kuntien talouden kestävä tervehdyttäminen edellyttää, että 
kunnissa ryhdytään nopeisiin menojen kasvua hillitseviin toimiin jo kulu-
van vuoden aikana.1752 Ongelma näyttääkin valtion näkövinkkelistä olevan 
ainoastaan kuntakentällä ja kuntien aiheuttama.

3.3 Rahoitusperiaatteen tason määrittäminen ja 
tarve täydentää perustuslain 121 §:ä?

Valtiolla on viimekätinen vastuu perusoikeuksina säädettyjen palveluiden 
rahoittamisesta. Kunnat hoitavat myös laajalti esimerkiksi ympäristöön, 
infrastruktuuriin, elinkeinotoimintaan, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä 
tehtäviä, joista monet ovat ainakin osittain lakiin perustuvia. Lainsäätäjän 
harkinnassa olevien palveluiden osalta valtiolla on vastuu huolehtia siitä, 
että kunnille asetetut tehtävät ja palveluvelvoitteet voidaan rahoittaa. Valtio 
vaikuttaa lainsäätäjänä merkittävällä tavalla myös kuntatalouden tuloihin. 
Vaikka valtio lainsäätäjänä merkittävästi vaikuttaa kuntien menoihin ja 
tuloihin, on valtion ja kuntien taloussuhteiden arvioinnin olennaisena läh-

1751 K 21/2010 vp s. 170.
1752 VM 28a/2012 s. 80.
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tökohtana perustuslain 121 §:n säännös, jonka mukaan kunnan hallinnon 
tulee perustua sen asukkaiden itsehallintoon.1753

Tutkimuksessa on käynyt esiin, että rahoitusperiaatteelle on hankala 
määritellä prosentuaalisia määriä. Tästä huolimatta kuitenkin valtionosuuslain-
säädäntöön on katsottu olevan mahdollista määritellä tietty kustannustenjako 
valtion ja kuntien välille. Tuo kustannustenjako perustuu pitkälti poliittiseen 
tahtotilaan, josta todisteena ovat jatkuvat valtionosuuksien leikkaukset vaikka 
kuntien lakisääteinen tehtäväkenttä on lisääntynyt ja laajentunut.

On todettava, että kuntien saamat valtionosuudet turvaavat rahoitus-
periaatteen toteutumista; ne edustavat valtion rahoitusosuutta palveluiden 
rahoituksesta. Rahoitusperiaatteen määrittelyssä tulee erityisesti ottaa huo-
mioon aiemmat ”suuret valtionosuusuudistukset”. Rahoitusperiaatteen tasoa 
arvioitaessa merkityksellisiä ovat siten Valtava-uudistus sekä vuoden 1993 
valtionosuusuudistus. Kuten jo aiemmin tutkimuksessa on todettu, valtava-
uudistuksen aikaan valtionosuus vaihteli laeittain siten, että keskimääräinen 
valtionosuuksien taso oli 47,8 %, josta terveydenhuollon keskimääräinen 
valtion rahoitusosuus oli 57,3 %1754. Alkuperäisen suunnitelman mukaan 
valtion rahoitusosuutta aiottiin nostaa huomattavasti; vuoden 1979 kus-
tannustasossa valtion rahoitusosuuden luvattiin lisääntyvän 330 miljoonalla 
markalla. Samaan aikaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menojen oli 
tarkoitus vähentyä vastaavalla summalla.1755 Hallituksen esityksessä kuitenkin 
esitettiin vähäistä valtionosuuden lisäys (100 milj. markkaa), minkä jälkeen 
valtion ja kuntien välinen kustannustenjako olisi pysynyt entisellään1756. 
Tämä jäi kuitenkin toteutumatta. Huomattavaa on kuitenkin se, että alku-
peräisen arvion valtion osuudesta tarkoitettiin olevan tarkoituksenmukainen 
kustannustenjako, joka turvaisi kuntien riittävän rahoituksen. 

Myös vuoden 1993 valtionosuusuudistuksessa kunnan ja valtion kustan-
nustenjako tuli säilyttää entisellä tasolla, eli vuoden 1992 lopun tasolla1757. 
Kuitenkin jo ennen valtionosuusuudistuksen voimaantuloa valtio esitti 
kunnille rahoitustehtäviä, jotka oleellisesti muuttivat tätä kustannusten-
jakoa. Tämäkin tavoitetaso jäi siten toteutumatta1758, mutta on kuitenkin 
edellisen uudistuksen tavoitteen tavoin tärkeä, koska oli hyväksytty, että tuo 

1753 K 21/2010 vp s. 152.
1754 HE 101/1981 vp s. 13. Kansanterveystyö 57,1 % ja erikoissairaanhoito 57,4 %, kun 

puolestaan sosiaalitoimen rahoitusosuus oli ainoastaan 35 %. Emt. s. 13.
1755 Ojala 1980: 75.
1756 HE 101/1981 vp s. 14.
1757 HE 214/1991 vp s. 8, HE 216/1991 vp s. 13, 27 – 28. 
1758 Myllymäki 1994: 193. Myllymäen mukaan Suomessa valtion näkökulmasta tehtävä-

kohtaiset valtionosuudet olivat muuttuneet kustannusautomaatioksi, joka oli saatava 
katkaistuksi talouslaman jyrketessä vuonna 1992. Myllymäki 1994: 162. Edelleen 
Myllymäen mukaan luopuminen lakiehdotuksen lepäämäänjättämisinstituutiolta 
on merkinnyt kuntien valtionosuuksien joutuneen kulloisenkin valtion talousarvion 
tasapainottamisen välineeksi. Myllymäki 1994: 193 (alaviite). 
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kustannustenjako olisi turvannut kuntien riittävän rahoituksen tehtävien-
sä suhteen. Tuolloin valtion rahoitusosuus oli noin 48 % 1759. Molempien 
suurten uudistusten aikaan on katsottu, että valtion rahoitusosuuden tulee 
olla noin 48 % kustannuksista, eli kuntien rahoitusosuuden osuus noin 52 
%. On huomattava, että tuohon aikaan kuntien veropohjaan ei oltu vielä 
tehty nykyistä määrää leikkauksia, joten kuntien veropohja oli vahvempi 
kuin nykyään. Tämä huomioon ottaen valtion ja kuntien rahoitusosuuksien 
tulisikin olla yhtä suuret.  

Rahoitusperiaatteen tasoa määriteltäessä onkin otettava huomioon sekä 
kuntien saamat valtionosuudet että kuntien verotulot. Rahoitusperiaate 
on saatettava voimaan sellaiselle tasolle, jotta se turvaa kuntien hoitaman 
tehtäväkentän rahoituksen ja kunnat voivat myös hoitaa omaa yleistä tehtä-
väkenttäänsä nykyistä paremmin. Rahoitusperiaatteen toteutuminen myös 
turvaa julkisen talouden kestävyyttä. Myös valtion tulee tarkastella kriittisesti 
sitä, mihin julkisella sektorilla oikeasti on varaa. 

Edellä VI luvussa on lyhyesti käyty läpi Itävallan konsultaatiomenet-
telyä, jonka tarkoituksena on turvata julkisen sektorin tasapaino ja ylläpi-
tää EMU-kriteerien taso. Menettely on täysin mahdollinen sovittaa sisään 
Suomen nykyiseen neuvottelumenettelyyn uudistamalla nykyistä menette-
lyä koskevaa sääntelyä. Valtion ja kuntien tulisi pystyä luomaan sellainen 
neuvottelumenettelyjärjestelmä, joka turvaa julkisen talouden tasapainon 
siten, että kunnat eivät joudu yksin vastaamaan suurelta osin julkisen ta-
louden säästötoimenpiteistä. Tämä ei nimittäin ole mitenkään mahdollista 
nykyisillä lakisääteisillä velvoitteilla ja rahoituksella.

Rahoitusperiaatteen voidaan julkisen talouden kannalta katsoa tarkoit-
tavan sitä, että julkinen sektori ei voi ottaa hoitaakseen enempää tehtäviä, 
kuin mihin sillä on riittävästi taloudellisia resursseja. Tehtäviä ei voi hoitaa, 
jos niihin ei ole varaa. Tällä hetkellä julkisella sektorilla on liikaa tehtäviä, 
ja tulisikin miettiä, mistä tehtävistä on mahdollista luopua, ja mitä tehtäviä 
voidaan hoitaa toisin. Varmaa on se, että nykyinen meno ei voi jatkua enää 
yhtään kauempaa. Kunnilla, eikä julkisella sektorilla ylipäänsä, ole varaa 
enää uusiin lakisääteisiin tehtäviin. Säätämällä rahoitusperiaatteesta sitovasti 
perustuslaissa, lainsäätäjän tulisi realistisesti arvioida sitä, mihin kunnil-
la – ja julkisella sektorilla ylipäänsä – on oikeasti varaa. Rahoitusperiaate 
toteutuessaan turvaa julkisen sektorin rahoituksen ja tehtävien määrän 
kestävälle tasolle, ja näin hillitsee tehtävien määrän kasvua hallitsematto-
masti. Rahoitusperiaatteen noudattaminen toisin sanoen varmistaa sen, 
että Suomi pystyy jatkossakin vastaamaan talous- ja rahaliiton vaatimuksiin 
taloudenhoidossaan.

1759 HE 216/1991 vp s. 27 – 28
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Rahoitusperiaatteesta tulisikin säätää Suomessa perustuslain tasolla1760. 
Mallia voitaisiin ottaa Saksasta. Saksassa valtion ja kuntien välistä vastuunja-
koperiaatetta kutsutaan konneksiteettiperiaatteeksi. Periaate voidaan kääntää 
myös rahoitusperiaatteeksi, ja sen mukaan se maksaa, joka tilaa. Tavoitteena 
on se, että lainsäädäntöhankkeissa pidetään silmällä myös niistä aiheutuvia 
kustannuksia. Osavaltiotasolla konneksiteettiperiaate tunnustetaan lainsää-
dännön tasolla, ja osavaltioiden perustuslakien ohella periaate on kirjattu 
myös uudistettuihin kunnallislakeihin.1761 Periaatteesta on siten säädetty 
sekä perustuslain (tässä tapauksessa perustuslakien) lisäksi eri osavaltioiden 
kunnallislaeissa kuten Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja edel-
lyttää. Samaan tulisi pyrkiä meilläkin.

Perustuslain kunnallista itsehallintoa koskevaa 121 §:ään tulisikin täy-
dentää lisäämällä siihen uusi rahoitusperiaatetta koskeva momentti Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan edellyttämällä tavalla. Säännöksen tulee 
olla sellainen, että arvioitaessa kuntien kantokykyä tehtävien suhteen, tulee 
tehtäviä arvioida kokonaisuutena, ei vain yksittäisen lakiesityksen vaikutuk-
sia. Momentti voisi kuulua seuraavasti:

”Kunnan taloudellisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin 
velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa laissa”.

1760 Myös perustuslakivaliokunta on pitänyt perusteltuna, että rahoitusperiaatteen arviointi 
olisi lakisääteistä. PeVL 34/2013 vp – HE 113/2013 vp s. 2.

1761 Ryynänen 2000: 140.
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SUMMARY

Title: The principle of adequate financial resources acting as a guarantor 
for local self-government: A study on the application of the principle of 
adequate financial resources. 

In Finland, as in other Nordic countries, public authorities – the 
state (central government) and local authorities (local government) – are 
responsible for providing welfare services. The state has delegated the 
provision of welfare services to local authorities, while the state is responsible 
for law drafting and providing the municipalities with adequate funding 
for their statutory responsibilities. The central and local governments thus 
share the responsibility for ensuring the realization of basic rights.

The structures of local authorities differ from each other in the Nordic 
countries. In Finland local authorities consist of the municipalities, whereas 
Sweden and Norway have self-governing regional authorities, county 
councils. In Sweden the county councils arrange health care services. 
In Norway the responsibility to arrange specialized health care services 
was transferred to the state in 2002 from the county councils, and the 
municipalities are responsible for arranging primary health care services. 
In Denmark municipalities represent the local authorities with a local self-
governing status. In addition, the state is divided into five regions that are 
responsible for arranging health care services. All the Nordic countries have 
adopted the European Charter of Local Self-Government, which covers all 
the mentioned local authorities except the regions in Denmark. 

Local governments have a considerable degree of autonomy and 
independent powers of taxation. Public services in the Nordic countries 
are mainly funded by municipal/regional tax revenue and transfers from the 
state. The principle of adequate financial resources represents the financial 
relation between the state and local authorities. Fees paid by the citizens 
also constitute a smaller, but still significant amount of the financing, but 
since fees represent the relation between local authorities and the citizen, 
those are not examined in this study. 

The principle of adequate financial resources is recognized in the 
European Charter of Local Self-Government in Article 9.2. According to 
the provision, local authorities’ financial resources shall be commensurate 
with the responsibilities provided for by the constitution and the law. 
The Charter has been adopted in all Nordic countries, and thus is part 
of legislation. In Finland the principle of financing has been adopted as 
part of municipal self-government safeguarded by the Constitution. In its 
report on the reform of the basic rights and liberties, the Constitutional 
Law Committee of the Parliament stated: “When imposing legal obligations 
(on local authorities) it must be ensured that they have actual capacity to 
fulfill their duties.” (25/1994). Since then, the principle has consistently 
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been adopted in the statements of the Constitutional Law Committee and 
the Administration Committee of the Parliament. The Constitutional Law 
Committee often refers to this statement when evaluating the financial 
capability of local authorities to perform new functions. Thus the principle 
of adequate financial resources is considered to be part of the principle of 
local self-government in that it safeguards municipal economic autonomy. 
The principle was also put into practice in Sweden in 1993, but unlike 
Finland in a state budget proposal. 

The study examines the implementation of the principle of adequate 
financial resources: the principle as a guarantor of local self-government. The 
first research task is to clarify the content as well as the status of the principle 
of adequate financial resources as part of the legal order. The second research 
task is to investigate the financial relations between the central and the local 
government in terms of the principle of adequate financial resources. The 
third research task is to figure out how the principle of adequate financial 
resources is applied and complied with in Finland and the other Nordic 
countries. The study examines the financial relation between the state and 
municipalities that the principle of adequate financial resources represents, 
not the relation between the municipality and the citizen.

The research is of a legal nature with a focus on local government 
law. Local government law in this study is understood functionally, i.e. 
local government law is that part of the legal order which in an essential 
way concerns local government activities and tasks. The principle for 
systematization is municipal centricity, where the legal system is examined 
with the focus on local government. The main research method is practical 
jurisprudence; comparative law is also used as a secondary method in the 
study to give additional information on certain aspects or to give an example 
of a foreign system de lege ferenda. 

Research shows that in Sweden the principle is considered whenever 
new legislation is enacted and through state budget proposals. The Swedish 
Association of Local Authorities and Regions (SALAR) together with the state 
negotiate the financing of a particular task during the process of enacting a 
new law. The state’s share of the finances must be evaluated correctly, since 
once the amount of money is determined, it cannot be changed later. Since 
the amount of state transfers are increasing, it is considered that in general 
the principle of adequate financial resources is applied fairly well. There are 
some exceptions where the state’s share has been evaluated too low, which 
caused problems in local government finances. The University of Gothenburg 
conducted a survey and evaluated how the principle of adequate financial 
resources is applied in Sweden and reported the results. The evaluation showed 
that there were problems in the realization and understanding of the principle.

In Norway the principle of adequate financial resources has not 
been discussed, and the European Charter of Local Self-Government 
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has not received attention in general. The situation may change as from 
2013 municipalities must also finance a share of specialized health care, 
even though the state is responsible for arranging the services. As already 
mentioned, in Denmark the regions are responsible for health care services, 
and those are financed mainly through transfers from the state and municipal 
shares. In Denmark municipalities are under strict financial monitoring 
by the state, and their finances are determined in a DUT procedure that 
secures that municipalities have adequate financial resources of their own 
– the amount is determined by the state. 

Local authorities have the right to levy taxes on the basis of § 121.3 
of the Finnish Constitution to ensure municipal financial independence. 
The right to levy taxes enables municipalities to perform the tasks chosen 
by them by virtue of their self-governing status. Municipalities are entitled 
to central government transfers for their statutory duties. The financial 
responsibility for the statutory responsibilities is divided between the central 
and the local government. The local government tax base and the level of 
central government transfers have been cut down since the state grant system 
reform in 1993 came into force. Municipalities’ statutory obligations have 
not, however, diminished at the same time; on the contrary, municipalities 
have been given new tasks and existing ones have been expanded. This has 
resulted in a significant imbalance in the local government economy.

The results show that in Finland the principle of adequate financial 
resources has a demonstrable status as a constitutional principle, and in 
addition the principle has the required institutional support of a provision. 
There are problems in the realization of the principle, however, and thus 
it cannot be stated that the principle is realized today. The financial cost 
impacts are systematically underestimated in government proposals, which 
cause problems for municipal finances. Cuts in the local government tax 
base are compensated with central government transfers, in which case the 
revenue previously belonging to the field of self-government switches over 
to the field of political policy-making and becomes a target for cuts. The 
central government transfer system is no longer considered as the basis for 
a financial relation between central and local governments, which causes 
problems. In addition, the program procedure for basic public services does 
not have the effectiveness it should to secure the realization of the principle. 
For these reasons the findings suggest that § 121 of the Finnish Constitution 
should be amended with a provision of the principle of adequate financial 
resources. 

KEYWORDS: principle of adequate financial resources, self-government, 
municipality, local government, central government transfers, right to levy 
taxes, health care services
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LIITTEET

LIITE 1

Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto
25.1.2013 Kuntatalo 

Neuvottelumenettely.
*  Miten peruspalveluohjelman lakisääteistäminen on vaikuttanut 

neuvottelumenettelyyn käytännössä? 
*  Otetaanko neuvottelumenettelyssä huomioon eri maiden saamia 

Euroopan neuvoston suosituksia kuntien rahoituksesta? (esimerkiksi 
Suomen 2011 saama suositus, jossa todettiin, että vaarana on kun-
tien velkaantuminen ja suositettiin myöntämään lisää valtionapuja 
niille kunnille, joilla on alijäämäinen tilinpäätös)

*  Miten arvioisit neuvottelumenettelyn toteutumista?
*  Kuntaliiton asema neuvottelumenettelyssä?
*  Neuvottelumenettelyn vaikuttavuus  rahoitusperiaatteen toteutu-

minen
*  Onko rahoitusperiaate terminä käytössä?

Kuntien tehtävistä.
*  Kuntien etujärjestöt ovat aikanaan (-70 ja vielä -80-luvullakin) ajaneet 

kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä. Mitä etua sen tuolloin ajateltiin 
tuovan? (Oliko syynä se, että kunnille haluttiin lisää valtionosuuksia 
tehtäviin ja sillä perusteella tehtävien lisäykset hyväksyttiin?)

*  Oliko kuntien etujärjestöillä tuolloin asiasta yhteinen linjaus?
*  Puhuttiinko tuolloin siitä, mikä on kuntien rahoitusosuus tehtävien 

rahoituksesta ja mikä on valtion osuus? Mistä rahoitusperiaate tuli 
suomalaiseen keskusteluun? 

*  Onko kustannusten arviointi etukäteen mahdollista? Jos rahoi-
tusperiaate toteutuisi täydellisesti, katoaisiko kunnilta halu toimia 
tehokkaasti?

*  Onko mahdollista, että kuntalaisten hyvinvointioikeudet voivat to-
teutua valtionosuusleikkausten jälkeen? Mikä vaikutus valtionosuus-
järjestelmän muutoksella tehtäväkohtaisesta kustannusperusteiseksi 
on ollut rahoitusperiaatteen kannalta?

*  Mikä merkitys valtionapuviranomaisen muutoksella SM VM on 
ollut rahoitusperiaatteen toteutumisen kannalta?

*  Kuntauudistus ja rahoitusperiaate
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LIITE 2

Per Sedigh, ekonom, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
14.2.2013 SKL, Tukholma

The principle of adequate financial resources (finansierings princip)
*  Where did the principle come into discussion in Sweden? 
*  What was the impact of European Charter for Local Self-

Government? 
*  How was principle first seen?
*  Was there a principle of same purpose before finansieringsprincipen 

was introduced? 
*  If not a principle, was there an understanding that municipalities 

should be entitled to a adequate amount of their own resources?
*  What kind of effect did the change in the grant system in 1993 have 

on the principle?
*  What are the main difficulties in applying the principle? What 

should be done differently?
*  Has there been any evaluation on how the EMU would affect mu-

nicipal economies?
*  The current situation, is it applied as it should be? 
*  SLK’s interpretation of the current situation 
*  If the principle was applied as it should be, what kind of an effect 

would it have on local authorities? 
*  Do you think it is possible for the principle to be applied fully since 

it’s so hard to evaluate the costs in advance?

Negotiations system
*  Are the COE recommendations taken into consideration during 

negotiations between SKL and the government?
*  What kind of an effect does the negotiations’ system have on the 

application on the principle?
*  How would you evaluate the effectiveness of the negotiations system 

in Sweden?
*  Is the term finansierings princip used at the negotiations?
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LIITE 3

Juhani Nummela, Sisäasiainministeriön ylijohtaja
28.2.2013 Riihimäki

Rahoitusperiaate
*  Rahoitusperiaatteen historia ja hallitusmuodon pykälään kiinnit-

täminen muodostuiko tästä ns. kirjoittamaton sääntö (olettamus) 
sille, että kuntien tulee saada tietty rahoitusosuus, jolla turvataan 
kuntien toiminta myös omien tehtävien suhteen?

*  Järjestelyasiakirjamenettelyjen myötä tuli voimaan menettelytapa, 
jolla kunta-valtio suhteessa ylipäätään alettiin systemaattisesti arvi-
oida kuntien tehtävien kustannusvaikutuksia.

*  Järjestelyasiakirjamenettelyn merkitys rahoitusperiaatteen kannalta
*  Kustannusvastaavuuden periaate, miten tulkitset periaatteen sisällön 

ja millainen se oli luonteeltaan?
*  Rahoitusperiaatteen toteutuminen
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LIITE 4

Aulis Pöyhönen, Sisäasiainministeriön ylijohtaja
17.5.2013 Helsinki

Rahoitusperiaate
*  Rahoitusperiaatteen historia, mistä rahoitusperiaate on tullut suo-

malaiseen keskusteluun ja hallitusmuodon pykälään kiinnittäminen
*  Kustannusvastaavuuden periaate
*  Euroopan neuvoston merkitys rahoitusperiaatteelle
*  Sisäasiainministeriön rooli Euroopan paikallisen itsehallinnon pe-

ruskirjan ratifioimisessa
*  Valtionosuusuudistusten merkitys rahoitusperiaatteen kannalta
*  Rahoitusperiaatteen toteutuminen
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