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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 215/2005) 

 
Säätämisjärjestyksen kannalta esityksen olennaiset seikat ovat vaalijärjestelmän muuttaminen niin, että 
maakuntavaltuutettujen valinnassa ei käytettäisi kuntakohtaisia kiintiöitä ja että maakunnalle kunnilta 
tuleva rahoitus tulisi määritellä joko osuutena tuloista tai summana asukasta kohden. Myös 
maakuntavaltuutettujen lukumäärän lisääminen vaikuttaa esityksen arviointiin. 
 
Lokakuussa 2004 käytyjen Kainuua-maakuntavaalien kokemus osoittaa, että nykyinen Kainuun 
maakuntavaalien vaalijärjestelmä on erittäin ongelmallinen. Vaalijärjestelmän puutteet ovat niin 
vakavat, että heikentävät maakuntahallinnon itsehallinnollista luonnetta. 
 
Vaalijärjestelmän monimutkaisuus johtuu siitä, että jokaiselle kokeilualueen kunnalle on taattu edustus 
maakuntavaltuustossa, minkä vuoksi maakuntavaltuuston vaaleissa joudutaan poliittisten ryhmien 
välisen suhteellisuuden lisäksi jakamaan valtuustopaikat myös kunnittain. Vaalien keskeinen ongelma 
on, että samalta listalta pienemmän äänimäärän saanut ehdokas saattoi tulla valituksi 
maakuntavaltuustoon. Maakuntahallinnon itsehallinnollisen luonteen kannalta se on erittäin suuri 
puute. 
 
Jokaisesta kunnasta tulevan edustuksen takaaminenkaan ei järjestelmässä onnistu tyydyttävästi. 
Vuoden 2004 vaaleissa ainoastaan Vuolijoen kunta olisi jäänyt ilman maakuntavaltuutettua, jos vaalit 
olisi käyty yhtenä vaalipiirinä. Vuolijoelta tuli valituksi maakuntavaltuustoon Vasemmistoliiton 
ehdokas, joka oli saanut huomattavasti vähemmän ääniä kuin kunnasta ehdokkaana olleet Suomen 
Keskustan ehdokkaat. Ryhmänä Suomen Keskusta oli Vuolijoen suurin. Tässä tilanteessa Vuolijoen 
kunnan edustus ei ole kuntalaisten enemmistön tahdon mukainen. 
 
Lakiehdotuksen mukaan maakuntavaltuutettujen lukumäärä kasvaisi 39:stä 59:ään. Tämän jälkeen 
olisi epätodennäköistä, että jostain alueen kunnasta ei tulisi valituksi yhtään maakuntavaltuutettua, 
vaikka paikkoja ei kohdistettaisikaan alueen kuntiin. 
 
Kainuun maakuntahallinnon ja kuntien välinen suhde perustuu erityisesti niiden keskinäiseen 
taloudelliseen riippuvuuteen. Maakuntahallinnon tuottamat palvelut rahoitetaan suurimmalta osin 
kunnilta tulevilla rahoitusosuuksilla. Näin maakuntahallinnon tekemät päätökset voivat periaatteessa 
vaikuttaa suoraan ja merkittävästi kuntien talouteen. 

Kainuun maakuntahallinnon perussopimuksessa maakunnalle tuleva rahoitus on järjestetty 
niin, että kunnat antavat maakuntahallinnolle tietyn, sovitun osuuden sopimuksessa 
määritellyistä tuloistaan. Kunkin kunnan maksuosuus maakuntahallinnolla määräytyy 
kunnan tulojen mukaan, eivätkä maakuntahallinnon päätökset suoraan vaikuta kuntien 
maksuosuuksiin. Maksuosuuksien muuttaminen edellyttää kuntien omaa päätöksentekoa. 
 
Lakiehdotuksessa kokeilussa jo käyttöönotetusta rahoitusjärjestelmän perustasta 
säädettäisiin sitovasti, mikä takaisi, että kunnat voivat päättää maakuntahallinnolle 
menevästä rahoituksesta. Tämä osaltaan korvaisi sitä, että jokin kunnista voisi 
periaatteessa jäädä ilman yhtään maakuntavaltuutettua. Kunta ei sellaisessakaan 
tapauksessa menettäisi kokonaan vaikutusvaltaansa kunnan ja maakuntahallinnon väliseen 
suhteeseen. 
 
Nykyisen vaalijärjestelmän ongelmat ovat Kainuun hallintokokeilussa suuremmat kuin 
ongelmat, jotka voivat aiheutua jokin kunnan jäämisestä ilman maakuntavaltuutettua. 
Ilman maakuntavaltuutettua jääminen olisi epätodennäköistä ja tällöinkään kunta ei jäisi 
maakuntahallinnon ja kuntien taloudellisia suhteita koskevasta päätöksenteosta. 



 

 

 
Kyseessä on edelleen kokeilu, josta saatavat kokemukset voivat johtaa kokeiltujen 
käytäntöjen hyväksymiseen tai hylkäämiseen. Kokeiluluonne vaikuttaa myös 
lakiehdotuksen perustuslainmukaisuuden arviointiin. 
 
Vaalisäännösten muuttaminen ehdotetulla tavalla kokonaisuutena ei vaaranna kuntien 
itsehallintoa hallintokokeilualueella. Maakuntavaltuutettujen määrän kasvattaminen 
pienentää huomattavasti todennäköisyyttä, että jostain kunnasta ei tulisi yhtään 
maakuntavaltuutettua valituksi. Kun ehdotuksessa nykyisen rahoitusjärjestelmän perusta 
vahvistetaan laissa, on kuntien taloudellinen suhde maakuntahallintoon itsehallinnon 
kannalta turvallinen myös ehdotetussa vaalijärjestelmässä. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI (HE 215/2005 vp) Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle 

 
 
 
 

Oikeusministeriö on sisäasiainministeriölle 9.9.2002 antamassaan lausunnossa n:o 
183/43/2002 todennut seuraavaa: 
 
"Vaalijärjestelmän tulisi olla mahdollisimman selkeä ja sellainen, että äänestäjä 
ymmärtää, miten hänen äänensä vaikuttaa ja miten vaalien tulos muodostuu. 
Erityisen tärkeä tämä vaatimus on paikallisen tason vaaleissa. 
 
Oikeusministeriö kehottaakin harkitsemaan, tulisiko maakuntavaltuusto valita 
siten, että: 
- maakunta olisi yhtenä vaalipiirinä ja vaalin tulos määräytyisi 
maakuntakohtaisesti d'Hondtin menetelmän mukaan, 
- asetetut ehdokkaat olisivat ehdokkaina koko maakunnassa, 
- kullakin listalla voisi olla enintään 41 ehdokasta ja 
- äänestäjä voisi äänestää ketä tahansa ehdokasta. 
 
Tällainen järjestelmä piisi' itse asiassa sama kuin eduskuntavaalijärjestelmä. Sen 
vahvuus on se, että se on riittävän yksinkertainen ja äänestäjille tuttu ja se myös 
toteuttaisi poliittisen suhteellisuuden. Sen heikkous on ehkä se, ettei se takaa 
kaikista kunnista ehdokkaita maakuntavaltuustoon (joskin se kyllä antaisi siihen 
mahdollisuuden), mutta sitä voinee kuitenkin pitää pienempänä pahana kuin 
monimutkaista järjestelmää." 
 
Kun nyt muutettavaksi ehdotettu vaalijärjestelmä olennaisilta osiltaan olisi 
oikeusministeriön ehdotuksen mukainen, oikeusministeriöllä ei ole 
huomauttamista vaaleja koskevien säännösten suhteen. 
 
Ehdotuksen mukaan maakuntavaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista kiintiöistä 
maakuntavaltuustoon. Tämän johdosta jokin kokeiluun osallistuvista kunnista 
voisi jäädä ilman edustajaa maakuntavaltuustossa. Verrattuna niihin 
kiistämättömiin vakaviin puutteisiin, joita nykyisen vaalijärjestelmän 
ensimmäisistä vaaleista saatujen kokemusten mukaan on havaittu sisältävän, sitä, 
että joka kunnalla mahdollisesti ei ole valtuustossa edustajaa, on pidettävä 
epäonnistuneeksi osoittautunutta vaalijärjestelmää ja sen seurauksia huomattavasti 
pienempänä puutteena. 



 

 

Sitä paitsi, kuten esityksen perusteluissakin todetaan, kun maakuntavaltuutettuja 
ehdotuksen mukaan valittaisiin 59, olisi riski jonkun kunnan jäämisestä ilman 
valtuutettua selvästi pienempi kuin, jos valtuutettuja valittaisiin vain nykyisten 
säännösten mukaiset 39. 
 
Kokeilun perustuslainmukaisuuden arviointi sisältyy eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 65/2002 vp. Asiaa on käsitelty myös 
oikeusministeriön sisäasiainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
laiksi seutuvaltuustokokeilusta 6.6.2003 antamassa lausunnossa n:o 57/43/2003, 
joka on liitetty tämän lausunnon oheen. Nyt annettuun esitykseen on 
oikeusministeriön ehdotuksen mukaisesti sisällytetty jakso "Suhde perustuslakiin 
ja säätämisjärjestys". Jakson sisällön osalta oikeusministeriöllä ei ole 
huomauttamista. 
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI 
SEUTUVALTUUSTOKOKEILUSTA 

 
 
 

Sisäasiainministeriö on viitekirjeellään pyytänyt oikeusministeriön lausuntoa 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi seutuvaltuustokokeilusta. Lausuntonaan 
oikeusministeriö esittää kunnioittavasti seuraavaa. 
 
1. Ehdotuksen arviointi yhdenvertaisuuden kannalta 
 
Ehdotetulla lailla säädettäisiin seutuvaltuustokokeilusta, jota voitaisiin kuntien niin 
päättäessä soveltaa seutuyhteistyökokeilusta annetun lain (560/2002) mukaisilla 
kokeiluseuduilla. Ehdotetun lain soveltamisala olisi näin ollen alueellisesti rajattu. 
 
Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin arvioinut seutuyhteistyökokeilusta annettua 
lakia yhdenvertaisuuden kannalta (ks. PeVL 11/2002 vp). Kyseisessä laissa 
tarkoitettujen kokeiluseutujen ja niiden ulkopuolisten kuntien suhteen kannalta 
seutuvaltuustokokeilu merkitsee uudenlaista erottavaa seikkaa. Nyt ehdotettu laki on 
yhdenvertaisuuden kannalta merkityksellinen myös sikäli, että mainittuun kokeiluun 
kuuluvien kokeiluseutuj enkin kesken käytössä voisi olla erilaisia hallintomalleja. 
Perustuslakivaliokunta on aiemmin muissa yhteyksissä todennut, että pelkkää 
maantieteellistä kriteeriä ei voida pitää perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna 
hyväksyttävänä perusteena perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuu-
luvat myös liikkumisvapaus ja vapaus valita asuinpaikka (ks. PeVL 59/2001 vp). 
Kuten esitysluonnoksen säätämisjärjestysperusteluissa (s. 25) mainitaan, valiokunta 
on kuitenkin käytännössään pitänyt kokeilulainsää-däntöä sinänsä hyväksyttävänä 
yhdenvertaisuuden kannalta tapauksissa, jotka ovat koskeneet muun muassa Kainuun 
hallintokokeilua (PeVL 65/2002 vp), sosiaaliturvamaksusta vapauttamista (PeVL 
39/2002 vp), kuntien seutuyhteistyökokeiluja (PeVL 11/2002 vp), 
ylioppilastutkinnon kehittämistä (PeVL 58/2001 vp), kotitaloustyön tukemista 
(PeVL 19/1997 vp), toimeentulotehtävien siirtoa (PeVL 23/1994 vp) ja 
terveyskeskusmaksua 
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(PeVL 3/1991 vp). Perustuslakivaliokunta on noissa yhteyksissä korostanut, ettei 
yhdenvertaisuudesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä 
kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Valiokunnan mukaan 
kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa muodostaa sellaisen hyväksyttävän 
perusteen, jonka nojalla yhdenvertaisuudesta voidaan alueellisessa suhteessa tinkiä. 
 
Nyt ehdotettu laki olisi määräaikainen ja voimassa vuoden 2012 loppuun. Lain 
tarkoituksena on sen 1 §:n 1 momentin mukaan hankkia kokemuksia seudullisesta 
kansanvaltaisesta päätöksenteosta ja sen vaikutuksista julkisten palvelujen 
rahoitukseen, järjestämiseen, saatavuuteen ja laatuun sekä kunnallishallintoon. 
Saman pykälän 2 momentin mukaan kokeilun tavoitteena on myös etsiä keinoja, 
joilla turvataan julkisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja niiden rahoitus sekä 
lisätään asukkaiden osallistumismahdollisuuksia kuntien yhteistyössä hoitamiin 
asioihin. Tällaisia tavoitteita voidaan pitää hyväksyttävänä syynä ehdotetun kokeilun 
järjestämiseen. Tällöin on otettava erityisesti huomioon, että kokeilun tavoitteet 
voidaan ainakin osittain kiinnittää perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädettyyn jul-
kisen vallan velvollisuuteen turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut 
samoin kuin perustuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettuun julkisen vallan 
velvollisuuteen turvata jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja 
erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää 
itseään varattomuuden sitä estämättä. Yhdenvertaisuuden kannalta on merkitystä 
lisäksi annettava sille, että ehdotettu kokeilu rajoittuu vain niihin kokeiluseutuihiri, 
joilla jo sovelletaan seutuyhteistyöko-keilusta annettua lakia ja että ehdotetun lain 2 
§:n 2 momentin mukaan nyt ehdotettu laki ei merkitse aineellisesti uusia 
mahdollisuuksia tehtävien siirtoon. Kaikkiaan lakiehdotus johtaakin siihen, että 
kokeiluseutujen hallinnon muodot järjestyvät jonkin verran eri tavoin sen mukaan, 
otetaanko ko-keiluseudulla käyttöön seutuvaltuustoon perustuva hallintomalli. 
Koska ehdotetun lain mukainen seutuvaltuusto valitaan välittömillä vaaleilla, nyt 
kyseessä olevalla kokeilulla voidaan katsoa olevan kuntien asukkaiden kannalta 
muutakin kuin välillistä merkitystä. Viime kädessä tämä johtuu siitä, että kokeilun 
voidaan nähdä osaltaan toteuttavan perustuslain 14 §:n 3 momentin säännöstä, jonka 
mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon. 
 
Edellä mainituilla perusteilla ehdotettu laki ei ole ristiriidassa perustuslain 6 §:n 
kanssa. 
 
 

2. Ehdotuksen arviointi kunnallisen itsehallinnon kannalta 
 
Kuntien hallinnon tulee perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan perustua kunnan 
asukkaiden itsehallintoon. Kunnan hallinnon yleisistä perusteista säädetään 
perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan lailla. Perustuslain säätämiseen johtaneen 
hallituksen esityksen mukaan lailla säätämisen vaatimus koskee muun muassa 
kunnan ylimmän päätöksentekovallan käyttöä, kunnan muun hallinnon järjestämisen 
perusteita ja kunnan asukkaiden keskeisiä osallistumisoikeuksia. Itsehallinnon 
periaatteen mukaisesti lailla on turvattava kunnan päätöksentekojärjestelmän 
kansanvaltaisuus (ks. HE 1/1998 vp, s. 176/1). 
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Kuten edellä on todettu, ehdotettu laki ei laajenna sitä tehtäväpiiriä, jota voidaan 
hoitaa ylikunnallisesti. Lisäksi seutuvaltuustoon tukeutuvan hallintomallin 
käyttöönottaminen on kunnille vapaaehtoista. Seutuvaltuuston valitsisivat 
kokeiluseudun kuntien asukkaat kunnallisvaalien yhteydessä neljäksi 
kalenterivuodeksi kerrallaan. Perustuslakivaliokunta katsoi Kainuun 
hallintokokeilusta antamassaan lausunnossa kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän 
kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta olevan tärkeää, että Kainuun maakunnan 
päätösvaltaa käyttää maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema 
toimielin. Maakunnan hallintojärjestelmän kansanvaltaisuuden 
perustuslakivaliokunta katsoi lieventävän tehtävien siirrosta johtukaa kuntien 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kaventumista kokei-lualueen kunnissa (ks. 
PeVL 65/2002 vp). Vastaavasti ehdotetun seutuval-tuustokokeilun voidaan katsoa 
ainakin jossain määrin kompensoivan sitä kuntatason osallistumismahdollisuuksien 
kaventumista, jota seutuyhteis-työkokeilusta annetun lain mukaiset tehtävien siirrot 
ylikunnalliselle tasolle väistämättä merkitsevät. Tämän vuoksi ehdotetun lain 
voidaan katsoa edistävän kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja olevan siten 
sopusoinnussa perustuslain 121 §:n kanssa. 
 
Kuntien erilaisia yhteistoimintavelvoitteita käsitelleissä lausunnoissaan pe-
rustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, ettei noudatettava 
päätöksentekojärjestelmä saa antaa yksittäiselle kunnalle yksipuolisen 
määräämisvallan mahdollistamaa asemaa (ks. esim. PeVL 65/2002 vp ja 32/2001 
vp). Esillä olevan lakiehdotuksen mukaan seutuvaltuustos&a olisi yksi jäsen jokaista 
alkavaa 1200 seudulla asuvaa kohden ja vähintäin yksi edustaja seudun jokaisesta 
kunnasta. Seutuvaltuustossa olisi vähintään_27 ja enintään 85 jäsentä, jollei lain 17 
§:stä muuta johtuisi. Kokeiluseudun jokaisessa kunnassa asetetaan omat ehdokkaat, 
mutta koska vaalipiirinä on kokeiluseutu, vaaleissa on mahdollista äänestää myös 
muussa kuin vaalioikeutetun kotikunnassa asetettua ehdokasta. Ehdotettu laki ei 
sisällä säännöstä, joka estäisi yhdestä kunnasta valittuja ehdokkaita saavuttamasta 
enemmistöä seutuvaltuustossa. Näin ollen kokeiluseutuun kuuluvien kuntien 
keskinäisestä koosta riippuen on mahdollista, että yhden kunnan edustajat saavat 
seutuvaltuustossa määräävän aseman. Arvioitaessa tällaisen mahdollisuuden 
merkitystä kunnallisen itsehallinnon ja erityisesti kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksien kannalta on merkitystä kuitenkin annettava ensinnäkin 
sille, että seutuvaltuustoon perustuvan hallintomallin valitseminen on kunnille 
vapaaehtoista. Toisaalta on myös huomattava, että välittömillä vaaleilla valittavan 
seutuvaltuuston kokoonpanon lailla tapahtuvaa rajoittamista voitaisiin pitää 
kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta ongelmallisena 
sen kunnan osalta, jota lain säännökset estäisivät saamasta asukasluvun mukaista 
suhteellista osuuttaan valtuustopaikoista. Merkillepantavaa on myös se, ettei 
Kainuun hallintokokeilusta annettu lakikaan sisällä säännöstä, joka estäisi sen, että 
maakuntavaltuuston enemmistö voi muodostua yhden kunnan edustajista. Edellä esi-
tetyn perusteella ehdotetun lain ei voida katsoa johtavan ristiriitaan kunnallista 
itsehallintoa koskevien perustuslain säännösten kanssa, vaikka se ei sisälläkään tässä 
tarkastellun kaltaista rajoitus säännöstä. 
 
 

3. Seutuvaltuuston vaaleja koskeva sääntely 
 
Seutuvaltuuston vaalijärjestelmäksi on luonnoksessa valittu yhdistetty d'Hondtin ja 
Hare-Niemayerin menetelmä. Kussakin kunnassa asetetaan omat ehdokkaat, mutta 
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äänioikeutetut saavat äänestää minkä kunnan ehdokasta tahansa. Samaa järjestelmää 
tullaan käyttämään vuonna 2004 toimitettavissa Kainuun maakuntavaltuuston 
vaaleissa (laki Kainuun hallintokokeilusta, 343/2003). Oikeusministeriö on 
aiemmissa lausunnoissaan sisäasiainministeriölle (9.9.2002) ja eduskunnan 
perustuslakivaliokunnalle (7.11.2002) koskien Kainuun hallintokokeilua suhtautunut 
kriittisesti kyseiseen vaalijärjestelmään lähinnä siksi, että se on erityisesti äänestäjän 
näkökulmasta melko vaikeaselkoinen ja myös siksi, että järjestelmä voi teoriassa 
johtaa tilanteisiin, joissa lain soveltaminen on hankalaa. Koska järjestelmä on 
kuitenkin nyttemmin lailla säädetty käytettäväksi Kainuun maakuntavaaleissa, 
oikeusministeriö pitää tarkoituksenmukaisena, että samanlainen järjestelmä 
otettaisiin käyttöön tässä vaiheessa myös seutuvaaleissa, jotka ovat vaaliteknisesti 
hyvin samantyyppiset vaalit kuin maakuntaval-tuustovaalit." 
 
Vaaleja tulisi hallituksen esityksessä kaikkialla kutsua seutuvaaleiksi. Vakiintuneen 
käytännön mukaisesti vaali -sanaa käytetään yksikössä vain silloin kun valitaan vain 
yksi henkilö (esimerkiksi presidentinvaali). Sen sijaan aina kun valitaan 
monijäsenistä toimielintä, vaali -sanaa käytetään monikossa (eduskuntavaalit, 
kunnallisvaalit, maakuntavaalit, seutuvaalit). 
 
Eräiden säännösehdotusten osalta voidaan lisäksi todeta seuraavaa. 
 
10 §. Pykälän 1 momentti tulisi aloittaa seuraavasti: "Seutuvaltuuston vaalit 
(seutuvaalit) toimitetaan....". Tämän jälkeen tulisi vaalien nimi kirjoittaa muissa 
yhteyksissä tätä sulkeissa mainittua termiä käyttäen. Lisäksi 4 momenttia tulisi 
täydentää seuraavasti: "Seutuvaaleissa kaikissa kokeiluseudun kunnissa asetetut 
ehdokkaat ovat yhdellä ehdokaslistojen yhdistelmällä, jonkajaatinrjisj^ 
 
15 §. Pykälä koskee ennakkoäänestysoikeutta. Sen mukaan jokainen äänioikeutettu 
saa äänestää ennakolta seutuvaaleissa kokeiluseudun kunnassa olevassa yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa ja laitoksessa. Säännöksen ja sen perustelujen valossa jää 
epäselväksi, miten turvataan kokeiluseudun ulkopuolella sijaitsevissa laitoksissa 
olevien henkilöiden mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. Vastaava ongelma tosin on 
Kainuun hallintokokeilussa, ja tämän oikeusministeriön edustajat myös toivat esille 
kokeilua koskevaa lakiehdotusta valmisteltaessa. Vaikka asian hoitaminen 
ehdotetuin tavoin näyttäisi olevan tässäkin tapauksessa käytännön syistä perusteltua, 
tulisi perustuslain 14 §:n huomioon ottaen kuitenkin pyrkiä käytettävissä olevin 
keinoin varmistamaan ainakin se, että kokeiluseudun ulkopuolisissa laitoksissa 
olevat saavat tiedon mahdollisuudestaan äänestää sekä esimerkiksi hallinnollisin 
keinoin turvaamaan myös tämän oikeuden toteutuminen. 
16 §. Pykälän 3 momentin osalta tulisi vähintään perustelutekstissä selventää, että 
mahdollisia ovat: a) yksittäinen valitsijayhdistys, joka asettaa ehdokkaan vain 
yhdessä kunnassa, b) yhteislista, jonka muodostavat vain yhdessä kunnassa 
ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset ja c) seutuyh-teislista, jonka muodostavat 
sellaiset valitsijayhdistykset, jotka vähintään kahdessa kunnassa ovat muodostaneet 
yhteislistan. 

17 §. Pykälän 2 momentin 2 lausetta tulisi muuttaa seuraavasti: "Jos 1 momentissa 
lisätään 4 §:n 2 momentin mukaista seutuvaltuuston paikkamäärää " 
 
19 §. Pykälän ensimmäistä ja toista lausetta tulisi muuttaa seuraavasti: "Saatuaan.... 
keskusvaalilautakunta laskee yhteen kunkin puolueen, seu-tuyhteislistan ja 
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seutuyhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kokeiluseu-dulla saamat äänimäärät. 
Tämän jälkeen annetaan kullekin puolueelle, seu-tuyhteislistalle ja seutuyhteislistaan 
kuulumattomalle yhteislistalle seutu-vertausluvut siten, että....". Lisäksi viimeistä 
lausetta tulisi muuttaa seuraavasti: "Näin saadut seutuvertausluvut osoittavat, kuinka 
monta valtuutetun paikkaa kukin puolue, seutuyhteislista, seutuyhteislistaan 
kuulumaton yhteislista tai yhteislistaan kuulumaton valitsijayhdistys saa 
seutuvaltuus-tossa". 
 
20-22 §. Pykäliin tulisi tehdä vastaavat muutokset kuin 19 §:ään. 
 
26 §. Pykälässä mainittu oikeusministeriön toimivalta antaa vaalien toimittamisessa 
tarvittavia tarkentavia ja täydentäviä määräyksiä ja ohjeita on tarpeellinen. Tämä on 
käynyt ilmi jo käytännössäkin kun Kainuun maakuntavaaleja on alettu valmistella 
ministeriön ja paikallisen ohjausryhmän yhteistyönä. 
 
 

4. Muita seikkoja 
 
Ehdotetun lain erityispiirteenä on sen läheinen liityntä seutuyhteistyökokeilusta 
annettuun lakiin. Ehdotetun lain alueellinen soveltamisala määräytyy 2 §:n 1 
momentin mukaan sen perusteella, mitkä kunnat ovat seutuyh-teistyökokeilun 
piirissä. Niin ikään seutuvaltuustolle annettavien tehtävien mahdollinen sisältö 
riippuu seutuyhteistyökokeilusta annetun lain säännök--sistä. Ehdotetun lain 3 §:n 2 
momentti ja sitä koskevat perustelut (s. 14) puolestaan osoittavat, että jos kunnat 
valitsevat seutuvaltuustoon perustuvan hallintomallin, muut seutuyhteistyökokeilusta 
annetussa laissa mahdollistetut hallintomallit syrjäytyvät. Edellä mainitut seikat 
osoittavat, että ehdotettu laki on osittain hyvin epäitsenäinen 
seutuyhteistyökokeilusta annettuun lakiin nähden. Toisaalta tästä epäitsenäisyydestä 
seuraa myös se, että nyt ehdotetun lain ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 
muodostama sääntelykokonaisuus tulee osin vaikeasti hahmotettavaksi. Tämän 
vuoksi oikeusministeriö ehdottaa, että ainakin ehdotetun lain 2 ja 3 §:n säännökset 
sijoitetaan seutuyhteistyökokeilusta annettuun lakiin. Samoin olisi harkittava, olisiko 
osa 2 lukuun nyt sisältyvistä säännöksistä luontevampaa niin ikään sijoittaa 
seutuyhteistyökokeilusta annettuun, lakiin. Tällaisen^ : rakenteellisen ratkaisun 
myötä myös osa ehdotetun lain 4 lukuun sijoitetuista säännöksistä käy 
tarpeettomiksi, koska niitä vastaavat säännökset sisältyvät jo 
seutuyhteistyökokeilusta annettuun lakiin. 
 
Ehdotetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan kokeiluseudulle annettavista tehtävistä 
huolehtii seudun hallinto, jossa ylimpänä päättävänä elimenä on seutuvaltuusto, tai 
seudun hallinnosta huolehtii kuntayhtymä, jonka ylimpänä päättävänä elimenä on 
seutuvaltuusto. Ehdotettu säännös merkitsee — erityisesti 5 §:n säännös huomioon 
ottaen — sitä, että ehdotetulla lailla luodaan ylikunnallisten tehtävien hoitamista 
varten uusi oikeushenkilö-tyyppi. Kuten ehdotetut 7 §:n 2 momentti ja 27 §:n 1 
momentti osoittavat, tämä uusi oikeushenkilötyyppi ei asiallisesti eroa 
kuntayhtymästä. Vaikka ehdotetulle sääntelylle ei sinänsä ole oikeudellista estettä, 
tällaisen ratkaisun tarkoituksenmukaisuus on kuitenkin kyseenalaista. — 
Kielelliseltä kannalta huomiota voidaan kiinnittää siihen, ettei "seudun hallinto"-
nimitys vaikuta täysin onnistuneelta. Tätä kuvastaa erityisesti se, että 3 § :n 1 
momentissa "seudun hallinto"-ilmausta käytetään viittaamaan sekä uuteen 
oikeushenkilötyyppiin että siihen seutua koskevaan tehtäväkokonaisuuteen, josta 
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kuntayhtymä huolehtii. Tämän vuoksi uudelle oikeushenki-lötyypille parempi 
nimitys voisi olla esimerkiksi "seutuhallinto". 
 
Esillä oleva lakiehdotus on laadittu siten, että siinä koko ajan esiintyy vain 3 §:n 1 
momentissa mainittu toinen ratkaisuvaihtoehto eli seudun hallinto. Tämän vuoksi jää 
jossain määrin epäselväksi, mitä 2, 4 ja 5 luvun säännöksiä sovelletaan silloin, kun 
seudun hallinnosta huolehtiikin kuntayhtymä. On selvää, että esimerkiksi 5 §:ää ei 
sovelleta käytettäessä kuntayhtymämallia, mutta toisaalta vaikuttaa ilmeiseltä, että 
tällöinkin olisi sovellettava esimerkiksi 7 §:n säännöksiä kuntien tekemälle 
sopimukselle asetettavasta vähimmäissisällöstä. Tämän vuoksi jatkovalmistelussa 
tulisi vielä kiinnittää huomiota lain säännösten soveltamiseen niissä tapauksissa, 
joissa hallinto rakennetaan kuntayhtymän varaan. 
 
Ehdotetun 7 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kokeiluseudun kuntien olisi seudun 
hallinnosta ja seutuvaltuustosta päätettäessä sovittava ainakin seudun hallinnolle 
annettavista "tehtävistä ja toimivallasta". On selvää, että kokeiluseudun kuntien tulee 
päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä tehtäviä kokeilun puitteissa hoidetaan 
ylikunnallisesti. Sen sijaan seudun hallinnon toimivallasta kunnat eivät voi sopia, 
koska se määräytyy seutuyhteistyökokeilusta annetun lain mukaan. Tämän vuoksi 
viittaus toimivaltaan olisi syytä poistaa kyseisestä kohdasta. 
 
Ehdotetun 7 §:n 3 momentissa säädetään sopimuksen vahvistamisesta. Perustelujen 
(s. 15) mukaan sopimuksen vahvistamisen edellytyksenä olisi esimerkiksi se, että 
sopimus ei saa heikentää kunnallista itsehallintoa. Niin ikään samassa perustelujen 
kappaleessa mainitaan siitä, että sopimuksella ei saisi siirtää kaikkia kunnan 
järjestämiä palveluita seutuvaltuustolle. Mainittu kappale ei ole onnistunut, koska se 
antaa ehdotetun lain tavoitteista ja soveltamisalasta harhaanjohtavan kuvan. Tämän 
vuoksi se tulisi poistaa. 
Lakiehdotuksen 26 § sisältää 1 momentissaan säännöksen valtioneuvoston 
toimivallasta ja 2 momentissaan oikeusministeriölle osoitetun valtuutuksen. 
Teknisesti nämä säännökset tulisi erottaa eri pykäliksi. Lisäksi huomiota kiinnittää 
se, että ehdotetun 2 momentin mukaan oikeusministeriö antaisi vaalin toimittamiseen 
tarvittavat tarkemmat määräykset ja ohjeet. Tässä tapauksessa on selvää, että kyse ei 
voi olla hallinnon sisäisistä määräyksistä, vaan sellaisista oikeussäännöistä, jotka on 
annettava asetuksella. Tämän vuoksi säännös tulee muuttaa viittaamaan 
oikeusministeriön asetukseen. Ohjeiden antamiseksi ei puolestaan tarvita 
minkäänlaista laissa olevaa "valtuutusta", joten maininta ohjeista tulee poistaa. 
 
Ehdotetun 27 §:n 2 ja 3 momentti sisältävät säännökset niistä laeista, joita seudun 
hallintoon ja sen asettamiin toimielimiin sovelletaan. Koska seudun hallinto ja sen 
asettamat toimielimet ovat epäilyksettä viranomaisia, tällainen säännös on tarpeeton. 
Sen sisällyttäminen lakiin saattaa päinvastoin olla omiaan aiheuttamaan epäilyksiä 
seudun hallinnon asemasta viranomaisena. Tämän vuoksi ehdotetut 2 ja 3 momentti 
olisi selvintä poistaa lakiehdotuksesta. 
 
Lakiehdotuksen 29 § koskee järjestelytoimikuntaa. Pykälän 2 momentin mukaan 
lääninhallituksen tulee järjestelytoimikunnan jäseniä ja varajäseniä määrätessään 
noudattaa kunnanhallitusten ehdotuksia, jos ne eivät ole risti- , riidassa keskenään "ja 
toimikunnan kokoonpano tulee lain mukaiseksi". Koska on selvää, ettei 
viranomainen voi tehdä lainvastaista päätöstä, tulisi viittaus toimikunnan 
kokoonpanon lainmukaisuuteen tarpeettomana poistaa. Saman pykälän 3 
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momentissa säädetään järjestelytoimikunnan toiminta päättymään siihen, kun 
seutuvaalien tulos on vahvistettu ja "seutuhallitus aloittaa toimikautensa". 
"Toimikautta" koskevan maininnan voitaisiin 27 §:n 1 momentti ja kuntalain 
(365/1995) 19 § huomioon ottaen tässä yhteydessä myös ymmärtää viittaavan 
vaaleja seuraavan kalenterivuoden alkuun. Koska tämä ei 30 §:n 3 momentti 
huomioon ottaen selvästikään ole tarkoitus, olisi 29 §:n 3 momentissa selvempää 
käyttää ilmaisua "- - ja seutuhallitus aloittaa toimintansa". 
 
Lakiehdotuksen 31 §:ssä olevan voimaantulosäännöksen 1 momentin mukaan 
ehdotettu laki olisi voimassa vuoden 2012 loppuun. Saman pykälän 2 momentti 
puolestaan kuuluu seuraavasti: "Sen estämättä, mitä seutuyhteistyökokeilusta 
annetun lain voimassaolosta säädetään, tämän lain mukainen kokeilu kestää vuoden 
2012 loppuun." Koska seutuyhteistyökokeilusta annettu laki on säädetty olemaan 
voimassa 31 päivään joulukuuta 2005, ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että 
seutuvaltuustokokeilua jatkettaisiin vielä seitsemän vuoden ajan senkin jälkeen, kun 
seutuyhteistyökokeilusta annettu laki olisi jo kumoutunut. Tällainen ratkaisu ei 
kuitenkaan ole oikeudellisesti mahdollinen, koska nyt ehdotetun lain alueellinen ja 
asiallinen soveltamisala määräytyvät seutuyhteistyökokeilusta annetun lain mukaan. 
Toisaalta on perusteltua, että ehdotettua seutuvaltuustokokeilua voidaan jatkaa 
kahden täyden valtuustokauden ajan. Tämän aikaansaamiseksi on tässä yhteydessä 
välttämätöntä jatkaa seutuyhteistyökokeilusta annetun lain voimassaoloaikaa. Tämä 
voidaan tehdä joko jatkamalla lain voimassaoloaikaa yleisesti tai sitten säätämällä, 
että seutuyhteistyökokeilusta annettu laki on voimassa vuoden 2012 loppuun asti 
vain niihin kokeiluseutuihin nähden, jotka tarkoituksenmukaiseksi harkittavaan 
aikarajaan mennessä ovat sopineet seudun hallinnon järjestämisestä 
seutuvaltuustokokeilusta annetun lain mukaisesti. 
 
Lopuksi huomiota voidaan kiinnittää säätämisjärjestysperusteluihin (s. 27) 
sisältyvään mainintaan, jonka mukaan "kuntien tehtäväpiiriä voitaneen kuntien 
omilla päätöksillä huomattavastikin supistaa" silloin, kun tehtävien järjestämisvastuu 
säilyy sellaisella yksiköllä, jossa ylintä päätösvaltaa käyttää alueen 
asukkaiden"suoraan valitsema toimielin. Tällaista päätelmää ei kuitenkaan voida 
pitää perusteltuna ottaen erityisesti huomioon perustuslakivaliokunnan Kainuun 
hallintokokeilusta antama lausunto (PeVL 65/2002 vp). Tämän vuoksi tällaista 
mainintaa ei ole syytä sisällyttää säätämisjärjestys-perusteluihin. 
 
 
 
 
 
 
Ylijohtaja Pekka Nurmi 
 
 
 
 
 
 
Lainsäädäntöneuvos       Eero J. Aarnio 
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VUONNA 2004 TOIMITETUT KAINUUN MAAKUNTAVAALIT 
 

Tässä muistiossa esitetään keskeiset kokemukset vuoden 2004 Kainuun maakuntavaaleista. Tarkempi selostus 
maakuntavaalien toimittamissäännöistä on esitetty oikeusministeriön muistiossa 3.11.2003. 
 
1. Yleistä 
 

Kainuun maakuntavaalit, joissa valitaan neljäksi vuodeksi 39-jäseninen maakuntavaltuusto, toimitettiin 
ensimmäisen kerran vuoden 2004 kunnallisvaalien yhteydessä. Vaalipäivä oli sunnuntai 24.10.2004 ja 
ennakkoäänestysaika 13.-19.10.2004. 
 
Maakuntavaalien toimittamisessa sovelletaan Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia (343/2003) sekä 
vaalilakia (714/1998) ja lakia ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta (414/2000). 
 
Maakuntavaalien vaalipiirinä oli hallintokokeilualue (Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, 
Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vuolijoen kunnat). Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 
maakuntavaaleissa määräytyivät pääosin samoin kuin kunnallisvaaleissakin. 
 
 

2. Maakuntavaltuutettujen paikkojen jako kuntien kesken 
 
Maakuntavaltuutettujen paikat jaetaan kokeilualueen kuntien kesken väestötietojärjestelmässä vaalivuoden 
toukokuun 31. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Kunkin kunnan asukasluku jaetaan koko kokeilualueen 
asukasluvulla ja kerrotaan saatu luku luvulla 39. Kuhunkin kuntaan tulee laskutoimituksen osoittamaa 
kokonaislukua vastaava määrä maakuntavaltuutettuja. Elleivät kaikki paikat tule näin jaettua, loput paikat jaetaan 
kuntien kesken desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Jokaiseen kuntaan tulee kuitenkin vähintään 
yksi maakuntavaltuustopaikka. Vuoden 2004 maakuntavaaleja varten oikeusministeriö antoi paikkojen jaosta 
asetuksen (10.8.2004/740), joka julkaistiin Suomen säädöskokoelmassa. Sen mukaan valtuutettuja valitaan 
kunnista seuraavasti: 
 

Kunta Asukasluku Vertausluku Paikka- Desimaa- Lisä- Valtuutettujen 
   määrä liosien 

järjestys 
paikat lukumäärä 

Hyrynsalmi 3 204 1,514 1   1 
Kajaani 35 623 16,839 16 3. 1 17 
Kuhmo 10 597 5,009 5   5 
Paltamo 4218 1,993 1 1. 1 2 
Puolanka 3 548 1,677 1 5. 1 2 
Ristijärvi 1 678 0,797  4. 1 1 
Sotkamo 10 705 5,060 5   5 
Suomussalmi 10319 4,878 4 2. 1 5 
Vuolijoki 2 599 1,228 1   1 
Yhteensä 82 500  34  5 39 



 

 

3. Ehdokasasettelu 

Ehdokasasettajat 
 
Maakuntavaalien ehdokkaat asetetaan kunnittain, mutta äänestäjä voi äänestää minkä kunnan ehdokasta tahansa. 
Ehdokkaita voivat asettaa 1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä 2) vähintään 10 äänioikeutetun perustamat 
valitsijayhdistykset. 
 

Vähintään kaksi puoluetta voi muodostaa keskenään vaaliliiton ja vähintään kaksi valitsijayhdistystä keskenään 
yhteislistan. Vaaliliitoista maakuntavaaleissa on säädetty, että jos puolueet yhtyvät vaaliliitoksi yhdessä 
kunnassa, on sama vaaliliitto solmittava kaikissa kokeilualueen kunnissa. Vaaliliiton solmimisen edellytyksenä 
siis on, että sama vaaliliitto solmitaan kaikissa niissä kunnissa, joissa vaaliliittoon kuuluvat puolueet ovat 
asettaneet ehdokkaita. Yhteislistoista puolestaan on säädetty, että vähintään kaksi hallintokokeilualueella 
muodostettua yhteislistaa voi maakuntavaaleissa muodostaa maakuntayhteislistan. Kullakin maakuntayhteislistan 
muodostavalla yhteislistalla tulee olla sama nimitys. Yhteislistaan kuulumaton valitsijayhdistys ei voi liittyä 
maakuntayhteislistaan. 
 
Vuoden 2004 maakuntavaaleissa ehdokkaita asetti yhdeksän (9) puoluetta: kaikki eduskuntapuolueet RKP:tä 
lukuunottamatta sekä kaksi pienpuoluetta. Vaaliliittoja ei muodostettu. Kajaanissa ja Puolangalla muodostetut 
Kainuun Sitoutumattomat -nimiset yhteislistat muodostivat saman nimisen maakuntayhteislistan. Hyrynsalmella 
ehdokkaan asettanut valitsijayhdistys olisi halunnut liittyä mukaan maakuntayhteislistaan, mutta koska 
hallintokokeilulaissa säädetään, että vain yhteislistat voivat muodostaa maakuntayhteislistan, tämä 
valitsijayhdistys jäi maakuntayhteislistan ulkopuolelle. 
 
Ehdokasmäärät 
 
Kullakin puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään kustakin kunnasta 
valittavien maakuntavalrautettujen kaksinkertainen määrä ehdokkaita. Jos kunnasta valitaan kuitenkin vähemmän 
kuin viisi maakuntavaltuutettua, ehdokkaiden enimmäismäärä on 10. Vuoden 2004 vaaleissa ehdokkaita 
asetettiin seuraavasti1: 
 

 KESK VAS SDP KOK VIHR KD PS SKP KOY 1) 2) Yht. 
Hyrynsalmi ro 10 5 3       1 29 
Kajaani 34 30 32 20 15 3 4 4  13  155 
Kuhmo 9 7 8 5  2      31 
Paltamo 10 9 2 1 1 3 3     29 
Puolanka 10 8 1 5   1   2  27 
Ristijärvi 6 4  2        12 
Sotkamo 10 8 7 3  4 1     33 
Suomussalmi 10 10 1 9     1   31 
Vuolijoki 10 2 5 2 1  1     21 
Yhteensä 109 88 61 50 17 12 10 4 1 15 1 368 
1) Maakuntayhteislista Kainuun Sitoutumattomat 
2) Valitsijayhdistys Taisto Heikkinen, Hyrynsalmi 

                                            
1 Puolueiden lyhenteet: KESK = Suomen Keskusta r.p., VAS = Vasemmistoliitto r.p., SDP = Suomen Sosiaalidemo-
kraattinen Puolue r.p., KOK = Kansallinen Kokoomus r.p., VIHR = Vihreä liitto r.p., KD = Suomen Kristillisdemokraatit 
r.p., PS = Perussuomalaiset r.p., SKP = Suomen Kommunistinen Puolue r.p., KOY = Köyhien Asialla r.p. 
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Ehdokashakemusten käsittely ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 
 
Maakuntavaalien ehdokasasettelussa noudatetaan pääosin samoja säännöksiä kuin kunnallisvaaleja koskevassa 
ehdokasasettelussa. Ehdokashakemukset tehdään  kunnittain. Näin ollen puolue, joka asettaa ehdokkaita 
kaikissa yhdeksässä kunnassa, tekee ehdokashakemuksen kunkin kunnan keskusvaalilautakunnalle erikseen. 
Puolue tarvitsee myös vaaliasiamiehen jokaista kuntaa varten, joskin käytännössä yksi ja sama puolueen 
vaaliasiamies toimi sekä maakuntavaaleissa että kunnallisvaaleissa. Oikeusministeriö vahvisti asetuksellaan 
(24.2.2004/158) kaavat ehdokasasettelussa käytettäviä lomakkeita varten. 
 
Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta käsitteli sille saapuneet ehdokashakemukset kuten kunnallisvaaleissa eli 
tarkasti ne maanantain 20.9.2004 kokouksessa, teki tarvittavat huomautukset ja vahvisti ehdokasasettelun torstain 
23.9. kokouksessa Tästä oli kuitenkin se poikkeus, että kaikista maakuntavaalien ehdokkaista muodostettiin yksi 
yhteinen ehdokaslistojen yhdistelmä. Tätä varten 
1. Muut keskusvaalilautakunnat toimittivat Kajaanin keskusvaalilautakunnalle telefaxilla tiedot kaikista 
ehdokasasettajista ja ehdokkaista sekä postitse kopiot ehdokashakemuksista heti kun hakemusten jättämisen 
määräaika (14.9.) oli umpeutunut. 
2. Kajaanin keskusvaalilautakunta suoritti listajärjestyksen arvonnan maanantaina 20.9. 
3. Muut keskusvaalilautakunnat ilmoittivat Kajaanin keskusvaalilautakunnalle sähköpostitse kaikista 
muutoksista, joita ehdokashakemusten käsittelyssä ilmeni. 
4. Kajaanin keskusvaalilautakunta laati torstaina 23.9. kaikista maakuntavaalien ehdokkaista yhden yhteisen 
ehdokaslistojen yhdistelmän. 
5. Vaalitietojärjestelmän ehdokasrekisteriä käytti ainoastaan Kajaanin keskusvaalilautakunta. 
6. Kajaanin keskusvaalilautakunta tarkasti, että vaaliliitot, yhteislistat ja maakuntayhteislistat oli muodostettu 
hallintokokeilulain 30 §:n mukaisesti. 
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä painettiin ruskealle paperille. Ehdokkaat saivat koko yhdistelmän läpi juoksevat 
ehdokasnumerot. Koska tarkoitus oli, että maakuntavaalien ehdokasnumerot eivät ole samoja kuin 
kunnallisvaalien ehdokasnumerot, ehdokkaat numeroitiin aloittaen numerosta 3022. Ehdokaslistan sisällä 
ehdokkaat olivat sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Jokaisesta ehdokkaasta merkittiin 
ehdokaslistojen yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikunta. Kajaanin maakuntavaalien ehdokaslista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta 
www.vaalit.fi/23909.htm. 

                                            
2 Numero 302 oli aiemmassa muistiossa (3.11.2003) otettu aloitusnumeroksi sen vuoksi, että vuoden 2000 kunnallisvaaleissa 
suurin ehdokasnumero Kajaanissa oli 236. Vuoden 2004 kunnallisvaaleissa suurin numero oli kuitenkin 199, joten 
maakuntavaalien aloitusnumero olisi voinut olla myös 202. 

http://www.vaalit.fi/23909.htm
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4r¥aalien tuloksen määräytyminen 

Seuraavissa esitetään maakuntavaalien tuloksen määräytyminen vaiheittain. Vaiheistus noudattaa samaa jakoa, 
mikä selostettiin muistiossa 3.11.2003. 
 
Vaihe 1: 
 

Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvisti keskiviikkona 27.10. klo 12.00 aloitetussa kokouksessa 
maakuntavaaleissa saadut äänimäärät ja ilmoitti ne viipymättä telefaxilla Kajaanin keskusvaalilautakunnalle. 
 
Vaihe 2: 
 

Saatuaan kuntien keskusvaalilautakunnilta tiedon kunkin ehdokkaan, puolueen ja maakuntayhteislistan saamista 
äänimääristä, Kajaanin keskusvaalilautakunta laski yhteen koko hallintokokeilualu-eella saadut äänimäärät. 

Seuraavassa puolueiden ja muiden ryhmittymien hallihtokokeilualueen kunnissa saamat äänimäärät: 

 KESK VAS KOK SDP VIHR KD PS SKP KOY 1) 2) Yht 
Hyryns. 753 249 90 131 6 13 5 1 - 4 12 1264 

Kajaani 4515 3147 2226 2030 533 214 119 86 13 574 10 13467 
Kuhmo 2674 493 427, 522 28 122 3 18 4 8 - 4299 

Paltamo 879 307 . •   62. 197 48 56 L48 4 4 5 - 1610 

Puolanka 780 297 62 39 6 5 63 - 1 180 - 1433 

Ristijärvi 548 101 88 18 6 8 - 4 1 7 — 781 

Sotkamo 2287 1049- 393 280 33 272 13 6 4 19 - 4356 

Suomuss. 2097 1119 427 211 56 25 8 6 15 2 4 3970 
" Vuolijoki 491 124 82 227 50 12 7 1 3 9 - 1006 
1) Maakuntayhteislista Kainuun Sitoutumattomat 
2) Valitsijayhdistys Taisto Heikkinen, Hyrynsalmi 

Vaihe 3: 
 
Tämän jälkeen Kajaanin keskusvaalilautakunta antoi kullekin puolueelle ja maakuntayhteislistalle 
maakuntavertausluvut siten, että kukin ryhmittymä sai ensimmäiseksi vertausluvukseen kokeilualueella 
saamansa kokonaisäänimäärän, toiseksi vertausluvukseen puolet siitä, kolmanneksi vertausluvukseen 
kolmanneksen, neljänneksi vertausluvukseen neljänneksen ja niin edelleen. Yhteislistaan kuulumattoman 
valitsijayhdistyksen ehdokkaan maakuntavertausluvuksi tuli hänen saamansa äänimäärä. 
 
Vaihe 4: 
 
Seuraavaksi Kajaanin keskusvaalilautakunta asetti kaikki maakuntavertausluvut niiden suuruuden mukaiseen 
järjestykseen ja totesi, mitkä olivat 39 suurinta maakuntavertauslukua. Näin saadut maakuntavertausluvut 
osoittivat kuinka monta valtuutetun paikkaa kukin puolue tai maakuntayhteislista tai yhteislistaan kuulumaton 
valitsijayhdistys sai maakuntavaltuustossa. Tässä vaiheessa saatiin siis selville maakuntavaltuuston poliittinen 
jakauma, joka ei vaalien tuloksen määräytymisen seuraavissa vaiheissa enää muutu, 



 

 

Viimeisen paikan saisiis Vasemmistoliitto. Jos paikkoja olisi ollut jaossa esimerkiksi 45, seuraavat kuusi 
paikkaa olisivat menneet seuraavasti: KESK (751,2), SDP (731,0), KD (727,0), KESK (715,2), VAS (688,6), 
KESK (682, 9). 
 
Vaihe 5: 
 
Seuraavaksi puolueiden ja maakuntayhteislistojen saamat paikat jaettiin kokeilualueen kuntien kesken, koska 
jokaisesta kokeilualueen kunnasta on valittava vähintään yksi valtuutettu. 
 
Vaihe 5.1: Vain yksi valtuustopaikka 
 
Jos puolue tai maakuntayhteislista on saanut maakunnassa vain yhden valtuutetun, täytetään se siinä kunnassa, 
jossa puolueen tai maakuntayhteislistan asettamat ehdokkaat ovat saaneet eniten ääniä. 
 
Sekä Vihreät että Kainuun Sitoutumattomat saivat kumpikin yhden valtuustopaikan. Vihreät saivat 
hallintokokeilualueella yhteensä 766 ääntä. Niistä eniten eli 553 annettiin Kajaanissa asetetuille ehdokkaille (eli 
ehdokkaille, joiden kotikunta ehdokaslistojen yhdistelmässä oli Kajaani). Vastaavasti Kainuun Sitoutumattomat 
saivat yhteensä 808 ääntä, joista 574 annettiin kajaanilaisille ehdokkaille. Siten sekä Vihreät että Kainuun 
Sitoutumattomat saivat kumpikin oman paikkansa Kajaanista. 

 KESK VAS KOK SDP VTHR Kainuun 
Sit 

1 15024,0 6886.0 3857.0 3655,0 . 766,0 808.0 
2 7512,0 3443.0 1928.5 1827,5   
3 5008,0 2295.3 1285.6 1218,3   
4 3756,0 1721.5 964.2 913,7   
5 3004,0 1377.2 771.4    
6 2504,0 1147.6     
7 2146,2 983.7     
8 1878,0 860.7     
9 1669,3 765.1 (*)     
10 1502,4      
11 1365,8      
12 1252,0      
13 1155,6      
14 1073,1      
15 1001,6      
16 939,0      
17 883,7      
18 834,6 -     
19 790,7      
Paikat 19 9 ' 5 4 1 1 

(*) 39. suurin vertausluku, viimeinen va! lttava
. 

Seuraavassa taulukko vertausluvuista puolueittain: 
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Vaihe 5.2: Kaksi tai useampia valtuustopaikkoja 
 
Jos puolue tai maakuntayhteislista on saanut vähintään kaksi valtuutettua, jaetaan ne kuntien kesken samassa 
suhteessa kuin puolueen tai maakuntayhteislistan saarnat äänet jakautuvat kuntien kesken. Tätä varten puolueen 
tai maakuntayhteislistan kunnassa saama äänimäärä jaetaan puolueen tai maakuntayhteislistan kokeilualueella 
saamalla äänimäärällä ja tämä luku kerrotaan puolueen tai maakuntayhteislistan saamien valmutettujen 
lukumäärällä. Kustakin kunnasta tulee valituksi näin saadun luvun osoittamaa kokonaislukua vastaava määrä 
puolueen tai maakuntayhteislistan ehdokkaita. Jos puolueen tai maakuntayhteislistan kaikki paikat eivät näin tule 
täytetyksi, loput paikat jaetaan kuntien kesken luvun osoittamien desimaaliosien suuruuden mukaisessa 
järjestyksessä. 
 
Seuraavassa taulukko siitä, miten puolueiden vaiheessa 4 saamat valtuustopaikat jaettiin kunnittain. 
Laskentakaava on siis seuraava: SDP:n Hyrynsalmella saama äänimäärä (131) jaetaan SDP:n koko 
kokeilualueella saamalla äänimäärällä (3655) ja tämä luku kerrotaan SDP:n koko kokeilualueella saamien 
valtuustopaikkojen lukumäärällä (4). Laskutoimituksen tuloksena Hyrynsalmelle saatiin SDP:n osalta 
vertausluku 0,143. Sama laskutoimitus tehtiin kaikissa kunnissa niiden puolueiden osalta, jotka olivat saaneet 
maakuntavaltuustoon vähintään kaksi valtuutettua. 
 
Koska 39:stä valtuustopaikasta kaksi jaettiin jo Vihreille ja Kainuun Sitoutumattomille vaiheessa 5.1, tässä 
vaiheessa jaettavia paikkoja on siis-yhteensä 37. 
Jaettavat  paikat 
yhteensä: 37 

SDP 
Paikat: 4 

VAS 
Paikat: 9 

KOK 
Paikat: 5 

KESK 
Paikat: 19 

Hyrynsalmi Paikat: 1 
(131:3655)x4 = 
0.143 

(249:6886)x9 
=0.325 

(90:3857)x5 =0.117 (753:15024)xl9 
=0.952 
0+1 

Kajaani Paikat: 15 
(2030:3655)x4 = 
2.222 2 

(3147:6886)x9 
=4.113 
4 

(2226:3857)x5 
=2.886 
2+1 

(4515:15024)xl9 
= 5.710 
5+1 

Kuhmo Paikat: 6 
(522:3655)x4 = 
0.571 0+1 

(493:6886)x9 
=0.644 
0+1 

(427:3857)x5 
=0.554 
0+1 

(2674:15024)xl9 
=3.382 
3 

Paltamo Paikat: 2 
(197:3655)x4 
=0.216 

(307:6886)x9 
=0.401 
0+1 

(62:3857)x5 =0.080 (879:15024)xl9 
=1.112 
1 

Puolanka Paikat: 1 
(39:3655)x4 = 
0.043 

(297:6886)x9 
=0.388 

(62:3857)x5 =0.080 (780:15024)xl9 
=0.986 
0+1 

Ristijärvi Paikat: 1 
(18:3655)x4 = 
0.020 

(101:6886)x9 
=0.132 

(88:3857)x5 " =0.114 (548:15024)xl9 
=0.693 
0+1 

Sotkamo Paikat: 5 
(280:3655)x4 = 
0.306 0+1 

(1049:6886)x9 
=1.371 
1 

(393:3857)x5 =0.509 (2287:15024)xl9 
=2.892 
2+1 

Suomussalmi Paikat: 
(211:3655)x4 = 
0.231 

(1119:6886)x9 
=1.463 

(427:3 857)x5 
=0.554 

(2097:15024)xl9 
=2.652 



 

 

6 
1+1 0+1 2+1 

Vuolijoki Paikat: 0 
(227:3655)x4 
=0.248 

(124:6886)x9 
=0.162 

(82:3857)x5 =0.106 (491:15024)xl9 =0.621 

 Kokonaislukujen 
mukaisia   paikkoja 
2.   kaksi   suurinta 
desimaalia: Kuhmo 
(571) ja   Sotkamo 
(306). 

Kokonaislukujen 
mukaisia paikkoja 6. 
Kolme suurinta desi-
maalia: Kuhmo (644), 
Suomussalmi (463) ja 
Paltamo (401). 

Kokonaislukujen mukai-
sia paikkoja 2. Kolme 
suurinta       desimaalia: 
Kajaani (886) ja Kuhmo 
(554) sekä Suomussalmi 
(554)! 

Kokonaislukujen mukaisia 
paikkoja 13: Kuusi suurinta  
desimaalia:   Puolanka 
(986), Hyrynsalmi (952), 
Sotkamo (892), Kajaani 
(710), Ristijärvi (693) ja 
Suomussalmi (652). 
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Vaihe-6: 
 

Seuraavaksi verrattiin vaiheen 5 mukaista valtuustopaikkojen jakoa siihen jakoon, jossa oikeusministeriö oli 
jakanut valtuustopaikat kuntien kesken niiden asukaslukujen perusteella (ks. tämän muistion sivut 1-2): 
 

 KESK VAS KOK SDP VIHR Kainuun 
Sit 

Yhteensä OM:n 
asetus 
740/2004 

Erotus 

Hyrynsalmi 1 - - - - - 1 1  
Kajaani 6 4 3 2 1 1 17 17  
Kuhmo 3 1 1 1 - - 6 5 +1 
Paltamo 1 1- - - - - 2 2  
Puolanka 1 - - - - - 1 2 -1 
Ristijärvi 1 - - - - - 1 1  
Sotkamo 3 1 - 1 - - 5 5  
Suomussalmi 3 2 1 - - - 6 5 +1 
Vuolijoki - - - - - - - 1 -1 
Yhteensä 19 9 5 4 1 1 39 39  
 
Vertailun mukaan Kuhmoon ja Suomussalmelle oli tulossa kumpaankin yksi paikka liikaa ja Puolangalle ja 
Vuolijoelle kumpaankin yksi paikka liian vähän. Näin ollen Kajaanin keskusvaalilautakunnan oli siirrettävä liikaa 
valtuustopaikkoja saavasta kunnasta eroa vastaava määrä valtuustopaikkoja sellaiseen kuntaan, jonka 
valtuustopaikkojen lukumäärä oh vastaavasti jäänyt vajaaksi. 
 
 

Vaihe 7: 
 
Valtuustopaikkojen siirtämisessä kunnasta toiseen noudatettiin seuraavia sääntöjä: 
1. Jos puolue tai maakuntayhteislista on saanut vain yhden valtuustopaikan hallintokokeilualueella, tätä ainoata 
valtuustopaikkaa ei siirretä toiseen kuntaan. 
2. Jos paikkoja luovuttavia kuntia on useita, ylimääräiset paikat siirretään ensin pois siitä kunnasta, jonka nimi on 
aakkosjärjestyksessä ensimmäisenä. Siirrettävien paikkojen vastaanottavat kunnat arvotaan tarvittaessa. 
3. Paikkoja luovuttavissa kunnissa asetetaan läpimenneet ehdokkaat henkilökohtaisten äänimäärien-sä mukaiseen 
järjestykseen. Henkilökohtaisella äänimäärällä tarkoitetaan koko kokeilualueelta saatua äänimäärää. Puolueesta 
riippumatta pienimmällä henkilökohtaisella äänimäärällä paikan luovuttavassa kunnassa saamassa ollut ehdokas 
menettää sen siihen kuntaan, jossa oli liian vähän paikkoja. Vastaavasti paikkoja vastaanottavassa kunnassa saman 
puolueen suurimman henkilökohtaisen äänimäärän saavuttanut, mutta valitsematta jäänyt ehdokas saa paikan. 

Siirrettävien paikkojen määrääminen: 

Vaalituloksen mukaan Kuhmo olisi saanut kuusi valtuustopaikkaa seuraavasti: KESK 

(3): 
Lehtomäki, Paula 1199 ääntä 
Kinnunen, Anneli 513 
Heikkinen, Pekka 390 
Tervo, Raili 110 
SDP (1): 
Alanko, Anja 219 



 

 

KOK (O.- 
Kyllönen, Jaakko 272 
 
Pienimmällä henkilökohtaisella äänimäärällä Kuhmossa paikan saamassa ollut ehdokas oli Vasemmistoliiton 
Tervo, Raili (110 ääntä). Näin ollen Kuhmosta tuli siirtää pois Vasemmistoliiton paikka. 
 
Vaalituloksen mukaan Suomussalmi olisi saanut kuusi valtuustopaikkaa seuraavasti: 
 
KESK (3): 
Pyykkönen, Olavi 306 ääntä 
Moilanen, Pentti 291 
Hekkala, Raija 233 
VAS (2): 
Kyllönen, Merja 597 
• Huttu, Lauri 91 
KOK (1): 

Seppänen, Juhani 282 
 
Pienimmällä henkilökohtaisella äänimäärällä Suomussalmella paikan saamassa ollut ehdokas oli Vasemmistoliiton 
Huttu, Lauri (91 ääntä). Näin ollen Suomusalmeltakin tuli siirtää pois Vasemmistoliiton paikka. 
 
Koska molemmat siirrettävät paikat olivat saman puolueen eli Vasemmistoliiton paikkoja, arvontaa siitä, mihin 
kuntiin ne siirretään, ei tarvinnut tehdä. Todettiin siis, että toinen niistä siirretään Puolangalle ja toinen 
Vuolijoelle. Puolangalla Vasemmistoliiton ehdokkaista sai eniten ääniä Sirkeinen, Unto (88 ääntä) ja Vuolijoella 
Jääskeläinen, Raino (51 ääntä). 
 
Lopullinen valtuustopaikkojen jakauma 

Vaihe8: - 
 

Kun valtuustopaikat oli nyt saatu jaettua puolueiden ja maakuntayhteislistan sekä kuntien kesken, todettiin lopuksi 
valituiksi tulleet ehdokkaat. Valituiksi tulivat -kustakin kunnasta puolueiden ja maakuntayhteislistan eniten 
henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat. Henkilökohtaisilla äänillä tarkoitetaan ehdokkaan koko 
hallintokokeilualueelta saamia ääniä. 
 

 KESK VAS KOK SDP VIHR Kainuun 
SU. 

Yhteensä 

Hyrynsalmi 1 - - - - - 1 
Kajaani 6 4 3 2 1 1 17 
Kuhmo  - 1 1 - - 5 
Paltamo 1 1 - - - - 2 
Puolanka 1 1 - - - - 2 
Ristijärvi 1 -  - - - 1 
Sotkamo 3 1 - 1 - -  
Suomussalmi 3 1 1 - - - ' 5 
Vuolijoki  1 - - - - 1 
Yhteensä 19 9 5 4 1 1 39 

Lopullinen valtuustopaikkojen jakauma kunnittain ja puolueittain oli siis seuraava: 
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Hallintokokeilulain säännökset varavaltuutettujen valinnasta vastaavat pääosin kunnallisvaaleissa noudatettavaa 
sääntelyä. Maakuntavaltuutetuilie määrättiin varavaltuutettuja puolueen ensimmäisistä valitsematta jääneistä 
ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja. Kokeilualueella vain yhden paikan saaneille Vihreiden ja Kainuun 
Sitoutumattomien valtuutetuille määrättiin kuitenkin kaksi varavaltuutettua. 
 

5. Kamuun maakuntavaltuuston kokoonpano 

Seuraavassa Kainuun maalamtavaltutfston vuosien 2005-2008 kokoonpano kunnittain: Kajaani 

(17 valtuutettua): 
 

KESK (6 valtuutettua):  (6 varavaltuutettua):  
Kela, Antti 367 ääntä Rajasalo, Aimo 158 ääntä 
Rissanen, Maija 356 Moilanen, Erkki 152 
Ollikainen, Elli 282 Nissinen, Matti 148 
Turpeinen, Pekka 182 Keränen, Heimo 146 
Härkönen, Jouko 170 Eronen, Pirjo 136 
Määttä, Anneli 166 Kurkinen, Esko 130 
VAS (4 valtuutettua):  (4 varavaltuutettua):  
Huotari, Anne 1593 Räisänen, Aki 187 
Kaikkonen, Vesa 218 Ronkainen, Tauno 106 
Immonen, Jouko 203 Huusko, Vesa 87 
Kauppinen, Juha 196 Järvelä, Martti 75 
KOK (3 valtuutettua): 637 (3 varavaltuutettua):  
Suutari, Eero Valtanen, Leena 164 
Juntunen, Hannu 287 Sirviö, Kari 148 
Sistonen, Toivo 196   . Leppänen. Olli 127 
SDP (2 valtuutettua):  (2 varavaltuutettua):  
Piirainen, Raimo 545 von Bell, Aarno 151 
Matero, Vuokko 274 Eerola, Matti 149 
VIHR (1 valtuutettu):  (2 varavaltuutettua):  
Väisänen, Sanni 148 Lappalainen, Seppo 71 
  Kunnas, Karl 62 
Kainuun Sit. (1 valtuutettu): (2 varavaltuutettua):  
Karppinen, Veli-Matti 241 Vatula, Anneli 79 
  Kuvaja, Risto 58 

 
Kufimo (5 valtuutettua): 

KESK (3 valtuutettua): 
Lehtomäki, Paula 
Kinnunen, Anneli 
Heikkinen, Pekka 
 
KOK (1 valtuutettu): 
Kyllönen, Jaakko 
 
SDP (1 valtuutettu): 
Alanko, Anja 

 

1199 
513 390 
 
 

272 
 
 

219 

(3 varavaltuutettua): 
Kanniainen, Mikko 
Heikkinen, Heikki 
Kähkönen, Riikka 
 
(1 varavaltuutettu): 
Karjalainen, Tuulikki 
 
(1 varavaltuutettu): 
Peltonen, Kari 

 
286 246 
167 
 
 

74 
 
 

131 



 

80 

 
Sotkamo (5 valtuutettua): 

KESK (3 valtuutettua): 
Korhonen, Timo 826 
Lukkari, Anne 286 
Korhonen, Aimo 236 

(3 varavaltuutettua): 
Mustonen, Juha 234 
Hyvönen, Timo 223 
Tolonen, Vesa 180 

 
VAS (1 valtuutettu): 
Polvinen, Osmo 

 
500 

(1 varavaltuutettu): 
Korhonen, Jouko 

 
157 

 
SDP (1 valtuutettu): 
Rossi-Määttä, Tuula 

 
96 

(1 varavaltuutettu): 
Nousiainen, Pekka 

 
43 

 
Suomussalmi (5 valtuutettua): 

 
KESK (3 valtuutettua): 
Pyykkönen, Olavi 
Moilanen, Pentti 
Hekkala, Raija 
 
VAS (1 valtuutettu): 
Kyllönen, Merja 
 
KOK (1 valtuutettu): 
Seppänen, Juhani 

 
Paltamo (2 valtuutettua): 

 
KESK (1 valtuutettu): 
Kemppainen, Raili 
 
VAS (1 valtuutettu): 
Mikkonen, Veijo 

 
 
 

306 291 
233 
 
 

597 
 
 

282 
 
 
 
 

186 

 
 
(3 varavaltuutettua): 
Mulari, Keijo 195 
Paasovaara, Alpo 194 
Pyykkönen, Kyllikki 19 i 
 
(1 varavaltuutettu): 
Huttu, Lauri 91 
 
(1 varavaltuutettu): 
Kiuttu, Anne-Maarit 46 
 
 
 

(1 varavaltuutettu): 
Tervo, Ahti 151 
 
(1 varavaltuutettu): 
Mustonen, Veijo 44 



 

 

 

 
KESK (1 valtuutettu): 
Ervasti, Antti 375 
 
VAS (1 valtuutettu): 
Sirkeinen, Unto
 8
8 

 
Hyrynsalmi (1 valtuutettu): 

 
KESK (1 valtuutettu): 
Kemppainen, Tapani       277 

 
Ristijärvi (1 valtuutettu): 

 
KESK (1 valtuutettu): 
Kemppainen, Heikki        186 

 
Vuolijoki (1 valtuutettu): 

 
VAS (1 valtuutettu): 
Jääskeläinen, Raino 51 

(1 varavaltuutettu): 
Peltola, Harri 
 
(1 varavaltuutettu): 
Alanne, Anja 
 
 
 

(1 varavaltuutettu): 
Pääkkönen, Tapani 
 
 
 

(1 varavaltuutettu): 
Heikkinen, Mauno 
 
 
 

(1 varavaltuutettu): 
Juutinen, Eero 

 

119 
 
 

63 
 
 
 
 

206 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

12 

 
 

6. Millainen vaalitulos olisi ollut ilman kuntakiintiöitä? 
 
Seuraavassa esitetään maakuntavaalien tulos siten laskettuna, että puolueiden ja maakuntayhteislis-tojen 
paikkamäärien selviämisen jälkeen (edellä vaihe 4) valituiksi olisi tullut kustakin puolueesta eniten 
henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat. "Uudet läpimenneet" kursivoitu: 

Ii 

Puolanka (2 valtuutettua): 



 

 

 
KESK (19 valtuutettua)  • Lehtomäki Paula Korhonen, Timo Kinnunen, Anneli 
Heikkinen, Pekka Ervasti, Antti Kela, Antti Rissanen, Maija Pyykkönen, Olavi 
Moilanen, Pentti Lukkari, Anne Kanniainen, Mikko Ollikainen, Elli Kemppainen, 
Tapani Heikkinen, Heikki Korhonen, Aimo Mustonen, Juha Hekkala, Raija 
Kemppainen, Heikki Hyvönen, Timo 

 
VAS (9 valtuutettua) 
Huotari, Anne 
Kyllönen, Merja 
Polvinen, Osmo 
Kaikkonen, Vesa 
Immonen, Kauko 
Kauppinen, Juha 
Räisänen, Aki 
Korhonen, Jouko 
Tervo, Raili 
 
Kajaani 1593 
Suomussalmi 597 
Sotkamo      500 
Kajaani 
Kajaani 

Kajaani 
Kajaani 
Sotkamo 
Kuhmo 

 
KOK (5 
valtuutettua) 
Suutari, Eero" 
Juntunen, 
Hannu Seppänen, 
Juhani Kyllönen, 
Jaakko Sistonen, Toivo 
 

Kajaani 637 
Kajaani 287 
Suomussalmi 282 
Kuhmo        272 
Kajaani 

 
SDP (4 valtuutettua) 
Piirainen, Raimo Kajaani 545 
Matero, Vuokko Kajaani 274 
Alanko, Anja Kuhmo 219 
Horto, Ilkka Paltamo 185 

VIHR (1 valtuutettu) 
Väisänen, Sanni Kajaani 

 
148 

 
Kainuun Sitoutumattomat (1 valtuutettu) Karppinen, 
Veli-Matti     Kajaani        241 
 
Ilman kuntakiintiöitä vaalien tulos olisi siis merkinnyt kahdeksan (8) valtuutetun vaihtumista, mikä on 20,5 % 
kaikista valtuutetuista. 
 
Kuntakohtaisesti kuntakiintiötön vaalitulos olisi merkinnyt seuraavaa: 
 

Kuhmo 1199
; 

Sotkamo 826 
Kuhmo 513 
Kuhmo 390 
Puolanka 375 
Kajaani 367 
Kajaani 356 
Suomussalmi 306 
Suomussalmi 291 
Sotkamo 286 
Kuhmo 286 
Kajaani 282 
Hyrynsalmi 277 
Kuhmo 246 
Sotkamo 236 
Sotkamo 234 
Suomussalmi 233 
Ristijärvi 233 
Sotkamo 223 

218 
203 
196 
187 
157 
110 

196 



27 

 

 KESK VAS KOK SDP VIHR Kainuun 
Sit 

Yhteensä 

Hyrynsalmi 1 - - - - - 1 
Kajaani 3 5 3 2 1 1 15 
Kuhmo 5 1 1 1 - - 8 
Paltamo - - - 1 - - 1 
Puolanka 1 - - - - - 1 
Ristijärvi 1 - - - - - 1 
Sotkamo 5 2 - - - - 7 
Suomussalmi 3 1 1 - - - 5 
Vuolijoki - - - - - - - 
Yhteensä 19 9 5 4 1 1 39 
 
Lisäpaikkoja olisivat saaneet Kuhmo (3) ja Sotkamo (2). Menettäjiä olisivat olleet Kajaani (2), Paltamo (1), 
Puolanka (1) sekä Vuolijoki (1), joka olisi jäänyt kokonaan ilman valtuustopaikkaa. Tässä jaossa myös Paltamon 
edustus'olisi kokonaan vaihtunut: Keskustan ja Vasemmistoliiton kahdesta paikasta SDP:n yhteen paikkaan. 
 
 

7. Suhteellisuuden toteutumisesta kunnittain 
 
Seuraavassa taulukossa esitetään, kuinka suuren osuuden kukin puolue sai kunnan valtuustopaikoista ja kunnassa 
annetuista äänistä. Esimerkki: Keskusta sai Kajaanin valtuustopaikoista 35,2 % (6 valtuutettua 17:sta) ja 
Kajaanissa annetuista äänistä 33,5 % (4515 ääntä 13467:stä). 
 

 KESK VAS KOK SDP VIHR Kainuun 
Sit 

Yhteensä 

Hyrynsalmi 100/59,5 - - - - - 1 
Kajaani 35,2/ 33,5 23,5/ 23,3 17,6/ 16,5 11,7/15,0 5,8/ 3,9 5,8/4,2 17 
Kuhmo 60,0/ 62,2 [0,0/11,4] 20,0/ 9,9 20,0/12,1 - - 5 
Paltamo 50,0/ 54,5 50,0/ 19,0 - - - - 2 
Puolanka 50,0/ 54,4 50,0/ 20,7 - - - - 2 
Ristijärvi 100/70,1 - - - - - 1 
Sotkamo 60,0/52,5 20,0/ 24,0 ^ [0,0/9,0] 20,0/ 6,4  - 5 
Suomussalmi 60,0/ 52,8 20,0/28,1 20,0/10,7 -  - 5 
Vuolijoki [0,0/48,8] 100/12,3 - [0,0/22,5] - - 1 
Yhteensä 19 9 5 4 1 1 39 
 
Taulukosta havaitaan, että suhteellisuus toteutui Kajaanissa erittäin hyvin ja Vuolijoella erittäin huonosti. Muissa 
kunnissa suhteellisuus toteutui keskimäärin tyydyttävästi. Vuolijoen ainoan valtuustopaikan saanut 
Vasemmistoliitto sai kunnassa vasta kolmanneksi eniten ääniä ja selvästi vähemmän kuin Keskusta ja jopa SDP. 
Vasemmistoliitolla oli Vuolijoella vain kaksi ehdokasta, kun Keskustalla oli 10 ja SDP:Uäkin viisi. Valituksi 
tullut Vasemmistoliiton ehdokas sai vuolijokelaisis-ta ehdokkaista vasta kahdeksanneksi eniten henkilökohtaisia 
ääniä. Hän tuli valituksi 51:Ilä äänellä, kun Vuolijoen ääniharava oli Keskustan ehdokas 202:11a äänellä. 
 
 

8. Vaalien toimittamisesta 
 
Maakuntavaalit toimitettiin samalla tavalla ja samalla aikataululla kuin kunnallisvaalit, kuitenkin seuraavin 
poikkeuksin. 
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Äänestäminen 
 
Äänestäminen maakuntavaaleissa oli mahdollista vain hallintokokeilualueen kunnissa. Ennakkoon saattoi 
äänestää hallintokokeilulain 29 §:n mukaisesti missä tahansa hallintokokeilualueen yhdeksässä kunnassa olevassa 
ennakkoäänestyspaikassa, mutta ei muissa kunnissa eikä ulkomailla. Vaalipäivänä saattoi äänestää normaaliin 
tapaan vain omassa äänestysalueessaan. Ennakkoäänestämisen rajaaminen vain kokeilualueen kuntiin perustui 
vaalivarmuustekijöihin. Maakuntavaalien äänestysliput ja ehdokaslistojen yhdistelmät, jos niitä olisi jaettu 
muualle Suomeen ja ulkomaille, olisivat saattaneet sekaantua kunnallisvaalien vastaaviin asiakirjoihin ja 
vaarantaa siten kunnallisvaalien toimittamisen niissä kunnissa, joissa maakuntavaaleja ei toimitettu. Menettelyllä 
saatiin myös kustannussäästöjä. Joidenkin äänestäjien kannalta sääntely saattoi haitata äänioikeuden käyttämistä. 
Esimerkiksi kajaanilainen äänioikeutettu saattoi äänestää ennakkoon Helsingissä kunnallisvaaleissa, 

 
mutta ei maakuntavaaleissa Oikeusministeriön tietoon tuli kuitenkin vain yksi puhelinsoitto ja yksi kirjelmä, 
joissa äänioikeutetut osoittivat tyytymättömyyttään tähän seikkaan. 
 
Äänestäjä pystyi käyttämään äänioikeutensa joko molemmissa vaaleissa-yhtä aikaa tai eri äänestyskerroilla, 
jolloin hän kävi äänestämässä kaksi eri kertaa, esimerkiksi ensin ennakkoon kunnallisvaaleissa ja sitten 
vaalipäivänä maakuntavaaleissa. Suurin osa äänestäneistä äänesti samalla kertaa molemmissa vaaleissa. 
 
Äänestysaktiivisuus 
 
Äänestysaktiivisuus jäi Kainuun maakuntavaaleissa alhaiseksi. Samaan aikaan toimitetuissa kunnallisvaaleissa 
aktiivisuus oli vain hieman korkeampaa. Seuraavassa äänestysprosentit kunnittain molemmissa vaaleissa sekä 
vertailun vuoksi vuoden 2000 kunnallisvaalien äänestysprosentit: 
 

 Maakunta- Kunnallis- Ero mkv-kv Kunnallis- Ero kv00-kv04 
 vaalit 2004 vaalit 2004 (%-yks.) vaalit 2000 (%-yks.) 
Hyrynsalmi 51,6% 53,0 % -1,4 56,7 % -3,7 
Kajaani 50,1 % 50,9 % -0,8 49,5 % +1,4 
Kuhmo 52,4 % 53,7 % -1,3 50,5 % +3,2 
Paltamo 50,7 % 51,9%  54,7 % -2,8 
Puolanka 52,5 % 54,7 % -2,2 62,8 % -8,1 
Ristijärvi 58,8 % 59,8 % -1,0 64,2% -4,4 
Sotkamo 53,6 % 55,4 % -1,8 58,3% -2,9 
Suomussalmi 49,7 % 51,1 % -1,4 54,5 % -3,4 
Vuolijoki 52,5 %   : 53,3 % -0,8 61,7% -8,4 
Kaikki kunnat 51,3%. 52,4 % -1,1 - 53,4 % -1,0 
 
Kaikista äänestäneistä äänesti ennakkoon maakuntavaaleissa 43,9 prosenttia. Kunnallisvaaleissa ennakkoon 
äänestäneiden osuus oli käytännössä samaa tasoa, vain vajaan prosenttiyksikön verran korkeampi: 
 

 Maakuntavaalit Kunnallisvaaiit Ero (%-yks.) 
Hyrynsalmi 42,7 % 43,6 % 0,9 
Kajaani 37,7 % 38,2 % 0.5 
Kuhmo 51,9% 52,6 % 0,7 
Paltamo 51,9% 52,8 % 0,9   - 
Puolanka 51,4% 52,0 % 0,6 
Ristijärvi 59,2 % 60,2 % 1,0 
Sotkamo 44,2 % 45,4 % 1.2 



 

 

Suomussalmi 44,4 % 45,4 % 1,0 
Vuolijoki 55,6 % 56,1 % 0,5 
Kaikki kunnat 43,9 % 44,7 % 0,8 
Äänestysliput    
 
Maakuntavaalien äänestyslippu painettiin ruskealle paperille erotukseksi kunnallisvaalien valkoiselle paperille 
painetusta äänestyslipusta. Ehdokaslistojen yhdistelmät noudattivat samaa värijakoa: ruskea maakuntavaaleissa ja 
valkoinen kunnallisvaaleissa. Maakuntavaalien äänestyslippuja ja ehdokaslistojen yhdistelmiä jaettiin vain 
kokeilualueen kuntiin. 
Äänestäminen kahdella eri äänestyslipulla osoittautui yllättävän hankalaksi, koska peräti 4 % maakuntavaalien 
äänestyslipuista jouduttiin hylkäämään. Useimmissa tapauksissa hylkäämisen syy oli se, että äänestäjä oli 
merkinnyt kunnallisvaalien äänestyslippuun maakuntavaltuustoehdokkaan numeron ja päinvastoin. Tämä tarkoitti 
myös sitä, että kunnallisvaalienkin äänestyslippuja jouduttiin hylkäämään tavallista enemmän. Äänten 
hylkäysprosentit kunnittain olivat seuraavat. Vertailun vuoksi esitetään myös hylkäysprosentit vuoden 2000 
kunnallisvaaleista: 
 

 Maakuntavaalit Kunnallisvaalit Kunnallisvaalit 
 2004 2004 2000 
Hyrynsalmi 4,0 % 3,0 % 1,4% 
Kajaani 3,6 % 3,3 % 1,0% 
Kuhmo 3,6 % 2,2-%- 0,7 % 
Paltamo 4,5 % 2,9 % -   0,9% 
Puolanka 5,0 % 2,8 % 0,7 % 
Ristijärvi 3,9 % 5,2 % 1,1 %  
Sotkamo 4,1 % 3,3 % 0,7 % 
Suomussalmi 4,9 % 2,0 % 0,6 % 
Vuolijoki --5,3% 4,4 % 1,3% 
 
Muu vaalimateriaali 
 
Ilmoituskortteja lähetettiin kaksi per äänioikeutettu eli toinen kunnallisvaaleja ja toinen maakuntavaaleja varten. 
Teknisistä syistä johtuen äänioikeutetut saivat ensi kunnallisvaalien ilmoituskortin ja .parin päivän sisällä 
maakuntavaalien ilmoituskortin. 
 
Ennakkoäänestyksen vaalikuorina käytettiin kokeilualueella ikkunallisia vaalikuoria. Kuori oli muutoin 
samanlainen kuin tavallinenkin vaalikuori, mutta sen alalaidassa oli pieni ikkuna, josta näkyi kuoreen suljetun 
äänestyslipun väri. Tämä helpotti ennakkoäänten lajittelua ja laskentaa keskusvaalilautakunnissa. 
 
Oikeusministeriö laati kokeilualueen vaaliviranomaisille omat vaaliohjeet: 
-nro IA Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät 
-nro 2A Vaalilautakunnan tehtävät 
-nro 3 A Ennakkoäänestys laitoksissa ja kotiäänestys 
-nro 4A Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. 
Vaalitietojärjestelmän-käyttöohjeisiin (VAT-ohjeet) lisättiin maakuntavaaleja varten oma liite. 
 
Muilta osin maakuntavaaleissa käytettiin samaa materiaalia kuin kunnallisvaaleissakin. 
 

Vaalitietojärjestelmä 
 
Vaalitietojärjestelmään tehtiin syksyllä 2003 ja keväällä 2004 mittavia lisäyksiä maakuntavaaleja varten, 
erityisesti äänioikeusjärjestelmään, ehdokasjärjestelmään ja tulosiaskentajärjestelmään. Eh-dokasjärjestelmää 
(ehdokasrekisteriä) käytti vain Kajaanin keskusvaalilautakunta. Äänioikeusjärjestelmään (äänioikeusrekisteriin) 
lisättiin äänioikeus maakuntavaaleissa. Myös äänioikeusrekisteristä tulostetuissa vaaliluetteloissa oli maininta 



 

 

kahdesta äänioikeudesta. Laskentajärjestelmän laatiminen oli mutkikkain tehtävä. Järjestelmä jouduttiinkin 
jättämään laskennan viimeisen vaiheen (paikkojen siirto kunnasta toiseen) osalta avoimeksi siten, että siirrot 
voitiin tehdä järjestelmään manuaalisesti. 
 
Vaalitietojärjestelmä toimi maakuntavaalienkin osalta moitteettomasti. Laskentaohjelmistoon oli tosin jäänyt 
sellainen pieni puutteellisuus, että ilmoittaessaan kunnasta valittujen valtuutettujen nimiä, ohjelma tulkitsi 
määritelmän "henkilökohtaiset äänet" ehdokkaan kotikunnastaan saamiksi ääniksi, kun tarkoitus oli, että 
henkilökohtaisiksi ääniksi lasketaan koko kokeilualueella saadut äänet. Tämä tarkoitti, että muutaman viimeisen 
valtuustopaikan saajat näyttivät olevan eri ehdokkaita kuin ketkä sitten lopulta menivät läpi. Oikeat läpimenijät 
olivat kuitenkin koko ajan viranomaisten tiedossa. Laskentaohjelmisto saatiin tältä osin täydennettyä jo 
vaalipäivää seuranneena maanantai-iltana eli ennen tarkastuslaskennan lopettamista. Tapaus ei vaikuttanut 
tuloslaskennan järjestelyihin eikä laskennan oikeellisuuteen millään lailla, vaikka useat tiedotusvälineet 
uutisoivatkin asiasta sensaatiohakuiseen tyyliin "laskenta epäonnistui pahoin". 
 
Ääntenlaskenta 
 
Ääntenlaskennassa laskettiin kunnallisvaalien tulos ensin ja maakuntavaalien tulos sen jälkeen.  Mahdollista oli 
myös suorittaa laskenta samanaikaisesti ja näin käytännössä tapahtuikin monessa kunnassa, koska laskettavaa oli 
melko vähän. Viivytyksiä ei laskennassa tapahtunut. 
 
Vaalirahoitusilmoitukset - 
 
Valtuutettujen ja varavaltuutettujen vaalirahoitusilmoitukset tuli toimittaa viimeistään 27.12. Kajaanit 
keskusvaalilautakunnalle, joka asetti ne julkisesti nähtäviksi. Lähes kaikki maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut 
tekivät ilmoitukset määräaikaan mennessä. Muutama ilmoitus tehtiin määräajan jälkeen. Vuoden vaihteeseen 
mennessä ilmoitus puuttui enää kolmelta varavaltuutetulta. 
 
Vaalivalitukset 
 
Maakuntavaalien tuloksen vahvistamispäätöksestä tehtiin yksi valitus Oulun hallinto-oikeuteen. Valittaja vaatii 
vaalien kumoamista sillä perusteella, että ennakkoäänestysmahdollisuus oli rajattu vain hallintokokeilualueelle. 
 

9. Kehittämisehdotuksia 

Vaalij ärj estelmä 

Maakuntavaalien vaalijärjestelmä tulisi muuttaa sellaiseksi, jossa kunnilla ei olisi kiintiöityjä valtuustopaikkoja. 
Puolueet ottaisivat omassa ehdokasasettelussaan huomioon sen, että ehdokkaita tulisi mahdollisimman monesta, 
mieluiten kaikista kunnista. Äänestäjät voisivat äänestää ketä ehdokasta tahansa ja näin ratkaisisivat sen, mistä 
kunnista valtuutettuja valitaan. Puolueet voisivat muodostaa vaaliliittoja ja maakuntayhteislistaan voisivat liittyä 
sekä yhteislistat että yksittäiset valitsijayhdistykset. Ehdokaslistan maksimipituus olisi 1,5 kertaa valittavien 
valtuutettujen määrä eli 1,5 x 39 = 58 ehdokasta. Ehdokashakemukset tehtäisiin Kajaanin 
keskusvaalilautakunnalle, joka myös laatisi yhden ehdokaslistojen yhdistelmän. Muiden kuntien 
keskusvaalilautakunnat eivät osallistuisi ehdokasasetteluun millään lailla1. 
 
Ehdotuksen mukainen vaalijärjestelmä olisi selkeä, ymmärrettävä ja tuttu, koska se vastaisi eduskuntavaalien 
vaalijärjestelmää. Järjestelmä myös antaisi oikeudenmukaisen tuloksen, jolloin vältyttäisiin esimerkiksi edellä 
mainitulta Vuolijoen valtuutetun valintaan liittyviltä tilanteilta. Lisäksi järjestelmä olisi puolueiden ja 
viranomaisten kannalta selkeä ja vähentäisi huomattavasti keskusvaalilautakuntien päällekkäistä työtä. 
 

Tämä uudistus voitaisiin tehdä joka tapauksessa, vaikkei kuntakiintiöistä luovuttaisikaan. 



 

 

Kuten edellä luvussa 6 esitetty esimerkki osoittaa, kuntakiintiötön vaalijärjestelmä saattaisi kuitenkin johtaa 
siihen, että joku pieni kunta jäisi kokonaan ilman edustusta maakuntavaltuustossa. Tämä puolestaan saattaisi 
asettaa kysymyksenalaiseksi Suomen Perustuslain 121 §:ssä säädetyn kunnallisen itsehallinnon toteutumisen. 
Hallintokokeilulain valmistelussa lähdettiin siitä, että kun maakuntavaltuustolle siirtyy kunnan päätäntävaltaan 
kuuluvia asioita, olisi perustuslailliselta kannalta epätyydyttävä tilanne, jos maakuntavaltuustossa ei ole kunnan 
asukkaiden suoraan valitsemaa edustajaa (valtuutettua). Asiaan lienee kuitenkin löydettävissä sellaisia 
ratkaisuvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat kuntakiintiöttömään vaalijärjestelmään siirtymisen. 
 
Äänestyslippu 
 
Kuten edellä todettiin, kahden äänestyslipun käyttäminen osoittautui joillekin äänestäjille hankalaksi tehtäväksi ja 
liput menivät sekaisin: maakuntavaalien ruskealle lipulle kirjoitettiin kunnallisvaaliehdokkaan numero ja 
kunnallisvaalien valkoiselle äänestyslipulle maakuntavaaliehdokkaan numero..Kummassakin äänestyslipussa luki 
selvästi, mistä vaalista oli kyse. Lisäksi vaalivirkailijat olivat useimmissa tapauksissa maininneet äänestäjille 
kummankin lipun käyttötarkoituksesta, mutta siitäkin huolimatta äänestäjät olivat äänestyskopissa kuitenkin 
sotkeneet liput. 
 
Ongelmaan on melko vaikea keksiä hyviä ratkaisuja. Yksi voisi olla se, että laadittaisiin vain yksi äänestyslippu, 
johon äänestäjä merkitsisi molemmat numerot. Äänestyslippu olisi normaalikokoinen ja väriltään esimerkiksi 
ruskea. Sen sisäpuolen vasemmalla sivulla lukisi "Kunnallisvaalit ja Kainuun maakuntavaalit 2008" ja oikealla 
sivulla olisi nykyisen yhden ympyrän sijasta kaksi ympyrää, joihin äänestäjä kirjoittaisi sekä 
kunnallisvaaliehdokkaan numeron, esim. "45" että myös maakuntavaaliehdokkaan numeron, esim. "357". Koska 
kunnallisvaalien ehdokkaiden numerointi aloitetaan numerosta 2 ja maakuntavaalien ehdokkaiden numerointi 
esim. numerosta 302, ei numeroiden sekoittumisvaaraa olisi, joten ei haittaisi, kumpaan ympyrään numero 
merkitään. Tämän ehdotuksen huono puoli olisi se, että äänestyslippujen laskenta olisi hidasta, kun jokainen 
äänestyslippu tulisi laskea ikään kuin kahteen kertaan. 
 
Toinen mahdollisuus Saattaisi olla se, että äänestäjille annettaisiin vain yksi äänestyslippu kerrallaan ja että 
kummallekin vaalille olisi oma äänestyskoppinsa. Tämä kuitenkin hidastuttaisi ja hankaloittaisi 
äänestystoimitusta merkittävästi. On myös huomattava, että yli 95 % äänestäjistä osasi äänestää kahdella 
äänestyslipulla ja vain alle 5 % ei osannut. Jos äänestystoimitusta kovin vaikeutetaan, on vaarana, että kiinnostus 
äänestämistä kohtaan entisestään alenee. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
HE 215/2005 Kainuun hallintokokeilulain muuttamisesta 

 
Lakiehdotuksen perusteluissa on käyty läpi perustuslain kannalta olennaiset asiat ja myös 
perustuslakivaliokunnan Kainuun hallintokokeiluun aiemmin ottamat kannat. Peruskysymykset 



 

 

lainsäätämisjärjestyksen kannalta on jo ratkaistu alkuperäistä kokeilulakia säädettäessä eikä 
lakiin nyt esitettävillä muutoksilla muuteta kokeilun perusasetelmia. 

Vaalijärjestelmän muutostarpeet ovat ennen muuta lähteneet käytännön tarpeista ja maakunnan 
kokemuksista ensimmäistä maakuntavaaleista lokakuussa 2004. Vaalijärjestelmän 
monimutkaisuus ja tuloksen huono ennakoitavuus ovat vaalijärjestelmän muuttamisen taustalla. 
Ehdotettu vaalijärjestelmä pikemminkin lisää kansanvaltaisuutta, vaikka teoriassa jokin kunta 
saattaa jäädä ilman valtuustopaikkaa. Mahdollisuus on kuitenkin varsin teoreettinen, kun 
valtuutettujen lukumäärä myös nousee merkittävästi. 

Vaalijärjestelmän läpinäkyvyys ja ennakoitavuus lienevät myös kansanvaltaisuuden kannalta 
keskeisempiä arvoja kuin se mahdollisuus, että jokin kokeilussa mukana oleva kunta jää 
kokonaan ilman valtuustopaikkaa. Myös rahoitusperustan säätäminen laissa vaikuttaa 
yksittäisen kunnan asemaa vahvistavasti. 

Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan aiemman kannan Kainuun hallintokokeilulain 
säätämisjärjestykseen laki on käsitykseni mukaan säädettävissä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Esitettävät muutokset eivät muuta kokeilun perusasetelmia. 
 
 
SUOMEN KUNTALIITTO 
 
 

Heikki Harjula 
johtava lakimies 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä Kainuun 

hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 215/2005 vp). 
 

Perustuslakivaliokunta piti Kainuun hallintokokeilua koskevasta lakiehdotuksesta antamassaan 

lausunnossa (PeVL 65/2002 vp) "kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän 

kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta" tärkeänä, että "Kainuun maakunnan päätösvaltaa käyttää 

maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema toimielin". Valiokunnan mukaan 

"maakunnan hallintojärjestelmän kansanvaltaisuus lieventää tehtävien siirrosta johtuvaa kuntien 

asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista kokeilualueen kunnissa". 

Näin "kunnallista itsehallintoa korvaa maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta maakunnallinen 

itsehallinto, joka tosin on kunnan asukkaan näkökulmasta jonkin verran etäisempi". 
 

Voimassa olevan lain mukaan maakuntavaltuuston paikat jaetaan kokeilualueen kuntien kesken 

niiden asukasluvun mukaisesti, ja kussakin kunnassa asetetaan omat ehdokkaat. Vaalipiirinä on 

kuitenkin koko kokeilualue. Hallituksen ehdottamien muutosten mukaan kuntakohtaisista 

kiintiöistä ja ehdokkaiden asettamisesta kunnittain luovuttaisiin. Hallitus katsoo esityksen 

perusteluissa (s. 4), että nykyinen "ehdokasasettelu   ja   maakuntavaltuustopaikkojen   



 

 

kuntakohtainen   täyttäminen heikentävät vaalien ymmärrettävyyttä ja lopputuloksen suhdetta 

annettuihin ääniin". Hallituksen mukaan "kun saman poliittisen ryhmän ehdokkaista vähemmän 

ääniä saaneita tulee valituksi kotikunnan perusteella, estyy äänestäjien ilmaiseman tahdon 

toteutuminen". Säätämisjärjestysperusteluissa puolestaan todetaan, että "maakuntavaalien 

nykyinen monimutkainen vaalijärjestelmä heikentää kokeilualueen asukkaiden itsehallintoa; 

koska suuri osa kuntien tehtävistä hoidetaan maakuntahallinnossa, jossa valtuuston valintatapa ei 

ole kansanvallan kannalta tyydyttävä". 
 

Hallituksen ehdottamat muutokset epäilemättä lisäävät järjestelmän kansanvaltaisuutta, jos 

silmämääränä pidetään maakunnan asukkaiden muodostamaa kokonaisuutta. Ehdotusten 

valtiosääntöisenä ongelmana kuitenkin on, että se ei anna takeita siitä, että valtuustossa olisi edes 

yksi valtuutettu kustakin kunnasta. Perustuslakivaliokunta on pakollisia kuntayhtymiä koskevissa 

lausunnoissaan katsonut perustuslain itsehallintosäännöksen edellyttävän yksittäisten kuntien 

vaikutusmahdollisuuksien turvaamista. Valiokunnan mukaan "kuntien lakisääteisessä 

yhteistyössä on ... siihen osallistuvien kuntien näkökulmasta tarpeen järjestää päätösvallan 

käyttäminen niin, että esimerkiksi yksi tai kaksi kuntaa eivät voi muodostaa enemmistöä" (PeVL 

42/1998 vp; ks. myös PeVL 31/1966 vp). 
 

Vaaleilla valittavaa maakuntavaltuustoa ei voi kuitenkaan täysin rinnastaa sellaisiin kuntien 

pakollisessa yhteistyössä päätösvaltaa käyttäviin elimiin, joihin asianomaisten kuntien elimet - 

yleensä valtuustot - valitsevat kuntien edustajat. On muistettava, että kunnallinen itsehallinto on 

jo perustuslain 121 §:n sanamuodonkin mukaan kunnan asukkaiden itsehallintoa. 

Perustuslakivaliokunnan aiemmissa lausunnoissa tarkoitetuissa pakollisen kunnallisen yhteistyön 

elimissä kuntien asukkaiden vaikutusmahdollisuus on luonteeltaan välillistä ja toteutuu oman 

kunnan edustuksellisen elimen kautta. Jos tällöin jollakin kunnalla ei esimerkiksi olisi 

yhteistyöelimessä edustajaa, tämän kunnan asukkailta riistettäisiin kokonaan kunnallisen 

itsehallinnon edellyttämä vaikutusmahdollisuus. Sen sijaan Kainuun hallintokokeilussa 

maakunnan asukkailla on vaalien kautta välitön itsehallinnon edellyttämä vaikutusmahdollisuus. 

Tähän vaikutusmahdollisuuteen ehdotetuilla muutoksilla on pikemminkin myönteinen kuin 

kielteinen vaikutus. Tässä suhteessa perustuslain 121 §:n mukainen itsehallinto ymmärrettynä 

nimenomaan asukkaiden itsehallinnoksi ei nähdäkseni välttämättä edellytä sen varmistamista, 

että kustakin kunnasta valittaisiin ainakin yksi valtuutettu. 
 



 

 

Kainuun maakunta on kuitenkin oikeudelliselta asemaltaan lähellä kuntayhtymää. Se on 

luonteeltaan eräänlainen laissa lueteltujen kuntayhtymien yhdistelmä, joka laissa mainituilla 

toimialoilla toteuttaa peruskunnille säädettyjä palveluiden järjestämisvelvollisuuksia. Myös 

maakuntavaltuuston päätösten vaikutukset saattavat eriytyä kuntakohtaisesti, jolloin vaikutukset 

eivät kohtaa maakunnan asukkaita suoraan vaan välittyvät kotikunnan kautta. Tämä koskee myös 

peruspalveluiden rahoitusta, vaikka rahoitusjärjestelmästä ehdotetaankin otettavaksi 

perussäännöstä jo lakiin. Pidänkin kunnallisen itsehallinnon perustuslain suojan kannalta 

ongelmallisena tilannetta, jossa yhteistyöelin voisi tehdä päätöksiä kunnan 

järjestämisvelvollisuuden toteuttamisesta ja tämän edellyttämästä rahoituksesta ilman, että 

kunnalla olisi lainkaan edustusta tässä elimessä. Katsonkin, että päätösten kuntakohtaisesti 

eriytyvät vaikutukset edellyttävät, että jokaisen kunnan edustus valtuustossa turvataan 

nimenomaisella säännöksellä. 
 
 
 
 
Heimolassa 16.2.2006 

Kaarlo Tuori 



 

 

 
 
 
 
 
 

Professori Aimo Ryynänen 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnal le 
 
 
 
 
Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi Kainuun 
hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 215/2005 vp) 
 
 

Pyydettynä lausuntonani yllä mainitusta asiasta esitän kunnioittaen seuraavan. 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia 
maakuntavaltuustoa ja sen vaaleja koskevien säännösten osalta niin, että 
maakuntavalmutettujen määrä määräytyisi kuntalain säännösten mukaisesti, 
maakuntavaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista kiintiöistä ja vaalit käytäisiin 
koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltuvin 
osin noudattaen. Lisäksi ehdotetaan muun muassa lisättäväksi säännös 
maakuntahallinnon rahoituksen perusteista ja alijäämän kattamisesta. 
 

Tarkastelen seuraavassa esitystä perustuslain 121 §:ssä turvatun kuntien 
asukkaiden itsehallinnon sekä perustuslain 14 §:ssä säädettyjen vaali-ja 
osallistumisoikeuksien kannalta. Lakiehdotukset voidaan esityksen mukaan 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska lakiehdotus liittyy 
perustuslakiin, pidetään suotavana, että esityksestä hankitaan 
perustuslakivaliokunnan lausunto. 
 

Maakuntavaltuuston valintaa koskevien säännösten muuttamiseksi ehdotuksessa 
tuodaan esille runsaasti varteenotettavia perusteluja. Kuntakohtaisiin kiintiöihin 
perustuvassa vaalijärjestelmässä on vakavia puutteita, se on monimutkainen ja sen 
johdosta jopa estyy äänestäjien ilmaiseman tahdon toteutuminen, katsotaan. Vielä 
todetaan, että kuntakohtaisesta edustuksesta saatava hyöty on pienempi kuin sen 
haitat. 
Perustelut ovat varteenotettavat. Sanotut ongelmat ilmenevät myös äskettäisestä 
OECD:n toteuttamasta Suomen aluehallintoa koskevasta maakatsauksesta {OECD 
Territoriot Reviews. Finland). Sen suomenkielisessä tiivistelmässä todetaan 

ff?P 7/ 
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seuraava: "Sen sijaan huomionarvoista on Kainuun vuoden 2004 lopussa 
pidettyjen aluevaalien melko alhainen äänestysaste (51 %), joka alittaa 
kunnallisvaalien tason selvästi. Heikko osallistuminen ei välttämättä kuitenkaan 
kerro skeptisyydestä aluereformia kohtaan vaan siitä, että hallintokokeilu 
näyttäytyy vaikeasti ymmärrettävänä tavalliselle kansalaiselle." 
 

Sanottua seikkaa vasten on arvioitava, mikä vaikutus ehdotetulla muutoksella on 
kansalaisten itsehallintoon ja osallistumiseen perustuslain 14 §:n ja 121 §:n 
valossa. 
 

Alkuperäisessä hallituksen esityksessä laiksi Kainuun hallintokokeilusta (HE 
198/2002 vp) todettiin perusteluissa Kainuun maakuntahallinnon olevan 
perustuslain 121 §:n mukaista itsehallintoa kuntaa suuremmalla alueella. 
Perustuslakivaliokunta totesi esityksestä antamassaan lausunnossa (PeVL 65/2002 
vp) muun muassa, että kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän 
kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta on tärkeää, että Kainuun maakunnan 
päätösvaltaa käyttää maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema 
toimielin. Maakunnan hallintojärjestelmän kansanvaltaisuus lieventää tehtävien 
siirrosta johtuvaa kuntien asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kaventumista kokeilualueen kunnissa. Kunnallista itsehallintoa korvaa 
maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta maakunnallinen itsehallinto. Tämä ei 
kuitenkaan tee tyhjäksi sitä periaatetta, että kunnallisella itsehallinnolla on oltava 
reaalinen sisältö (kuten paikallisen itsehallinnon peruskirjan 3 artikla edellyttää: 
..."huomattavaa osaa julkisista asioista..."). 
 

Kuvattu perustuslakivaliokunnan perustelu on tietysti lähtökohdiltaan oikea. Kun 
tehtäviä koskeva hoito-ja toteuttamisvastuu on siirretty maakunnan tasolle, on 
kansanvaltaisuusvaatimuksen tietysti kohdistuttava vastuuviranomaisen 
toimintaan. Kunnan asukkaiden itsehallintoon perustuvilla kunnilla ei tämän 
ajattelun mukaan enää tehtävien siirtyessä maakunnan tasolle olisi mahdollisuutta 
vaikuttaa asioihin. Jatkuessaan tämä tehtävien ja toimivaltuuksien siirtäminen 
tekisi käytännössä kunnat ja niiden valtuustot merkityksettömiksi. Sanottuun 
ongelmaan perustuslakivaliokunta on puuttunut eri yhteyksissä (muun muassa 
palo-ja pelastustoimen alueellistamisen toteuttamisen yhteydessä v. 2001, PeVL 
32/2001 vp). 
Perustuslakivaliokunta on pitänyt ongelmallisena kuntien yhteistoimintaelimen 
tehtävien lisäämistä siinä määrin ja sillä tavalla, että se vaikuttaisi oleellisesti 
jäsenkuntien hallintoon ja vaarantaisi kunnallisen itsehallinnon perusteisiin 
sisältyvän periaatteen kunnan päätösvallan kuulumisesta kuntalaisten valitsemille 
toimielimille (PeVL 11/1984 vp). On hankalaa perustuslain 121 §:ssä turvattuun 
kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta, jos 
kuntien päätösvaltaa ja tehtäviä siirrettäisiin hyvin laajamittaisesti seudulliselle 
toimielimelle (PeVL 1 la/2002 vp). 
 



 

 

Nyt esillä olevassa muutoksessa ei enää tästä ole kysymys. Esitys kuitenkin 
katkaisee tietyllä tavalla lopullisesti senkin vähäisen yhteyden, joka 
maakuntavaltuuston ja maakunnan kuntien kesken on päätöksenteossa ollut. 
Perusteltua on tältä osin viitata seutuvaltuustokokeilusta ja 
seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muutokseen (HE 41/2003 vp), jossa 
mahdollistettiin asukkaiden suoralla vaalilla valittavan seutuvaltuuston 
asettaminen. Lakiesityksen perusteluissa todettiin, että "järjestelyssä kunnilla olisi 
vähäisempi vaikutusmahdollisuus kuin kuntien välisessä kuntalain mukaisessa 
yhteistoiminnassa sen vuoksi, että ylin päätöksentekoelin, seutuvaltuusto, olisi 
seudun kuntien asukkaiden valitsema. Seutuvaltuustossa on toisaalta turvattu se, 
että siinä on edustus kokeiluseudun kaikista kunnista." Tällä seikalla - 
kuntakohtaisen edustavuuden turvaamisella - oli varmasti merkitystä 
perustuslakivaliokunnan arvioidessa ehdotuksen yhteensopivuutta perustuslain 
121 §:n kanssa. Valiokunta ei tosin suoraan tähän perusteeseen viitannut 
lausunnossaan (PeVL 8/2003 vp). 
 

Voidaan tietysti kysyä, onko Kainuu maakunta vai kunta. Kuntana se olisi 
väkimäärältään (n. 84.000 asukasta) Jyväskylän kokoinen, mutta alueeltaan 
tietysti maakunnan kokoinen. Ehdotuksen perusteluissa todetaankin, että monilta 
osin maakuntahallinto muistuttaa enemmän kuntaa kuin tavanomaista 
kuntayhtymää. Oikeudellisesti kyse on kuntayhtymästä (Kainuun 
hallintokokeilusta annetun lain 3 §). Ehdotusta tarkasteltaessa on syytä viitata 
siihen seikkaan, ettei kuntainliittojärjestelmän perustuslainmukaisuus ole koskaan 
tullut arvioitavaksi. Kunnat on kuitenkin perinteisesti katsottu voitavan velvoittaa 
lakisääteiseen yhteistoimintaan. Kuntien lakisääteisessä yhteistyössä on kuitenkin 
siihen osallistuvien kuntien näkökulmasta tarpeen järjestää päätösvallan 
käyttäminen niin, että esimerkiksi yksi tai kaksi kuntaa eivät voi muodostaa 
ehdotonta enemmistöä. Rajoitussäännön viimekätinen tarkoitus liittyy juuri 
kuntien 
itsehallinnon suojaamiseen (kuten perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
42/1998 vp todennut). On kuitenkin huomattava, että kuntayhtymän 
päätöksenteko on perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien ohjausvallassa, 
Kainuun maakuntahallinto sen sijaan ei. 
 

Maakuntavalmutettujen määrän kasvattaminen 39:sta 59:n suuruiseksi pienentää 
esityksen mukaan todennäköisyyttä, että jostakin kunnasta ei tulisi yhtään 
maakuntavaltuutettua valituksi. Tätä ei kuitenkaan ole mahdollista etukäteen 
tietää. Kainuun kunnat ovat väestömäärältään hyvin erilaisia: Kajaanin väestö 
muodostaa liki puolet (35.675 asukasta) ja on ylivertaisen suuri esimerkiksi 
Ristijärveen verrattuna (1.633 asukasta). Voi hyvinkin olla, että ehdotetun lain 
muutoksen seurauksena joku nyt yhden edustajan valtuustossa omaava kunta 
(Hyrynsalmi, Ristijärvi ja Vuolijoki) jää ilman ainoatakaan paikkaa, tai yhdestä 
kunnasta valitut edustajat muodostavat enemmistön. Nyt toimivasta 
maakuntavaltuustosta Kajaanilla on liki puolet paikoista (17). 
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Toinen keskeinen kysymys on, turvaako perustuslain 121 § vain kuntien 
asukkaiden itsehallinnon, eikä kuntien itsehallintoa. Tällä seikalla on ehdotuksen 
kannalta merkitystä sen vuoksi, koska peruspalveluiden rahoitus tapahtuu 
Kainuun kuntien rahoituksen kautta. Kuntien itsehallinnon näkökulmasta tosin 
ongelmaa vähentää se seikka, että kunnista maakunnalle tulevaa rahoitusta 
koskevat säännökset nostetaan lain tasolle. Säännös takaa sen, ettei 
maakuntahallinto pysty suoraan omilla päätöksillään lisäämään jäsenkuntien 
menoja. Kuntien menotason muutokset edellyttäisivät perussopimuksen 
muuttamista. 
 

Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan "Suomi jakaantuu kuntiin, joiden 
hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon." Juuri tämän 
asukkaille kuuluvan itsehallinnon tuloksena on kunnallinen itsehallinto -toisin 
sanoen kuntien itsehallinto. Näin asia ymmärretään myös kuntalain 8 §:ssä, jonka 
mukaan sisäasiainministeriö seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta sekä 
huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan huomioon kuntia koskevan 
lainsäädännön valmistelussa. Ko. lainkohdassa käytetään siis termiä "kuntien 
itsehallinto". Voidaan viitata myös Suomen hyväksymään Euroopan neuvoston 
paikallisen itsehallinnon peruskirjaan. Sen 3 artiklan 1. kappaleessa säännellään 
nimenomaisesti kuntien oikeudesta ja kelpoisuudesta säännellä ja hoitaa lain 
nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen 
väestön etujen mukaisesti. Kunnalla on oltava itsehallinto myös maakunnallisen 
itsehallinnon (Kainuun 
maakunnan) suuntaan. Kunnalliseen itsehallintoon ei voida säätää rajoituksia 
laajempien itsehallintoalueiden toimivallan hyväksi. 
 

Maakunnan ja kuntien välistä suhdetta on paikallaan tarkastella vielä 
periaatteelliselta kannalta. Kun kyseessä on aivan uusi hallintorakenne, josta 
haetaan kokemuksia mahdolliselle laajentamiselle muuta maata koskevaksi, on 
tällainen tarkastelu perusteltua. Kyseessä on eräällä tavalla federalistinen, 
liittovaltiollinen rakenne. Sen mukaisessa järjestelmässä alemmalla/pienemmällä 
hallintoyksiköllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa ylemmän/laajemman tason 
päätöksentekoon. Tämänlaatuisen tarpeen on itse asiassa eduskuntakin katsonut 
perustelluksi. Eduskunnan hallintovaliokunta totesi lausunnossaan (HaVL 
20/2001 vp valtioneuvoston selvityksestä komission valkoisesta kirjasta 
"eurooppalainen hallintotapa"): "Valiokunnan mielestä suomalaisen demokratian 
erityispiirteenä on alue-ja paikallishallinnon asiantuntemuksen huomioiminen ja 
osallistuminen politiikan valmisteluun." Valiokunta viittasi tässä tosin pelkästään 
yhteen osaan, alue-ja kuntatason vaikuttamiseen valtiolliseen päätöksentekoon. 
Saman periaatteen tulee vallita myös kuntatason ja maakuntatason välisessä 
suhteessa. 
 

Kun siis riidatonta on, että myös kunnilla tulee olla itsehallinto, voi kysyä, 
loukkaako ehdotettu muutos niiden itsehallintoa. Kokeilun seurauksena keskeistä 
toimivaltaa on siirretty maakunnan tasolle ja niitä koskeva päätösvalta niin ikään 



 

 

on maakunnan tasolla. Tähän päätösvallan käyttöön ei yksittäisellä kunnalla 
välttämättä enää ehdotetun muutoksen jälkeen olisi kunnasta olevaa edustajaa. 
Tätä koskeva turvalauseke poistettaisiin laistaja tilanne jäisi riippumaan vaalien 
tuloksesta. Maaloinnallmen itsehallinto on asukkaan näkökulmasta jonkin verran 
etäisempää, kuten perustuslakivaliokuntakin on todennut (PeVL 65/2002 vp). 
Ehdotettu muutos vahvistaisi ongelmaa, jos jostain kunnasta ei olisi yhtään 
edustajaa maakuntavaltuustossa. 
 

Ehdotettu muutos ei nähdäkseni poista edellä esitettyä perusongelmaa, Kainuun 
kuntien asukkaiden etäisyyttä maakuntahallinnosta ja sen vaikeasta 
ymmärrettävyydestä. Ehdotuksen merkitys onkin enemmän vaaliteknisten 
ongelmien poistamisessa. Ehdotus voi myös johtaa siihen, ettei jostain Kainuun 
kunnasta seuraavissa vaaleissa enää valita ainoatakaan edustajaa, mikä on 
kunnallisen itsehallinnon kannalta - kun otetaan huomioon maakunnan tehtävien 
laatuja laajuus - erittäin ongelmallista. 
Kuntakohtaisen edustuksen edellyttämisen poistamisesta aiheutuvat 
mahdolliset haitat ovat suuremmat kuin saatavat hyödyt. 
 

Kun otetaan huomioon kunnista maakunnalle siirtyneiden tehtävien laatu ja 
laajuus, on sellainen tilanne, jossa yksittäisestä kunnasta ei olisi ainoatakaan 
edustajaa päätösvaltaa käyttävässä elimessä, heikosti yhteensopiva perustuslain 
121 §:ssä säädetyn kunnallisen itsehallinnon kanssa. 
 

Alijäämän kattamisvelvollisuuden laajentaminen koskemaan myös 
maakuntatasoa ei ole yksiselitteistä. Niin kauan kuin ns. rahoitusperiaatetta ei ole 
toteutettu, on vaikea perustella alijäämän kattamisvelvollisuutta ja sen 
laajentamista. Perustuslakivaliokunta on esimerkiksi lausunnossaan 41/2002 vp 
viitannut siihen, että tehtävistä säädettäessä on myös huolehdittava, että kunnilla 
on tosiasialliset edellytykset suoriutua tehtävistään. Kamuun maakuntakokeilun 
piirissä ovat nimenomaan kunnallistalouden kannalta keskeiset tehtävät. On myös 
muistettava, että Kainuun hallintokokeilun perussyy oli kuntien heikossa 
taloudellisessa kantokyvyssä. Kun alijäämän kattamisvelvollisuus nyt ulotettaisiin 
maakuntatasolle - ilman että samalla sitoudutaan rahoitusperiaatteen 
noudattamiseen - voi muutosta pitää ongelmallisena kuntien kannalta. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 
215/2005 vp) 
 
 
 

Peruspalvelujen rahoitus 
 
Peruspalvelujen rahoitusta koskevaa 23 §:n 1 momenttia täsmennettäisiin ehdotuksen 
mukaan niin, että lakiin sisällytetään säännös kuntayhtymän perussopimuksen sisällöstä. 
Uuden säännöksen mukaan peruspalvelujen rahoitus on määriteltävä perussopi-
muksessa "kaikille kunnille samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa 
määritellyistä tuloista tai summana asukasta kohden". 
 
Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta arvioituna säännös on merkityksellinen perustuslain 
121 §:n määrittelemän kunnallisen itsehallinnon kannalta. Perustuslain 121 §:n 1 
momentissa suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee perustuslakivaliokunnan vakiin-
tuneen käytännön mukaan kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää myös kuntansa ta-
loudesta (esim. PeVL 65/2002 vp, s. 2/H). Kunnalliseen itsehallintoon kuuluva kunnan 
taloudellinen päätösvalta ulottuu epäilemättä myös kuntien välisen yhteistoiminnan ta-
loudellisten puitteiden perusteista sopimiseen. Ehdotettu uusi säännös kuitenkin supistaisi 
kuntien yhteistoiminnan rahoitusta koskevan sopimusvapauden kahteen laissa 
määriteltyyn vaihtoehtoon, joten lakiehdotus rajoittaa kunnan taloudelliseen päätösvaltaan 
sisältyvää taloudellista sopimusvapautta. 
 
Rajoituksen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti sen sisältö ja 
vaikutukset kunnan taloudelliseen itsenäisyyteen. Voidaan arvioida, että rajoitus lähinnä 
vahvistaa peruskunnan taloudellista asemaa tai ainakin sen ennakoitavuutta kuntien 
yhteistoiminnan toteuttamisessa. Lakisääteinen perussopimuksen sisällön rajoittaminen 
nimittäin merkitsee, että perussopimuksella ei voida muuttaa peruskunnan ra-
hoitusvastuuta niin, että maakunnan päätökset suoraan voisivat vaikuttaa siihen rahoi-
tusvastuuta lisäävästi. Ehdotettu lakisääteinen sopimusvapauden rajoitus merkitsee siis 
käytännössä kokeilun piirissä olevien kuntien taloudellisen aseman turvaamista 
suhteessa maakuntaan. Vaikka rajoitus samalla kaventaa yhteistoiminnan sopimus-
pohjaisuuteen kohdistuvaa kunnan päätösvallan itsenäisyyttä, ehdotus sopeutuu koko-
naisuutena arvioiden kunnallisen itsehallinnon vaatimuksiin. 
 



 

 

Koska lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentti rajoittaa Kainuun kuntien yhteistoimintaa 
koskevaa taloudellista sopimusvapautta, sitä ei voida soveltaa laajentavasti. Tällaista 
säännöksen laajentavaa tulkintaa ei voida perustaa esimerkiksi perusteluissa (s. 8) esi-
tettyyn mainintaan, jonka mukaan rajoitussäännöksen "on tarkoitus koskea kaikkea 
kunnista maakunnalle tulevaa rahoitusta". Kokeilulain 23 § koskee otsikkonsa mukaan 
peruspalvelujen rahoitusta, joten pykälään ehdotettu lisäyskin rajoittuu vain tähän ra-
hoitukseen. Rajoituksen laajentaminen muuhun peruskunnista maakunnalle tulevaan 
rahoitukseen edellyttäisi perussopimuksen muuttamista tai nimenomaista, sovelta-
misalaltaan laajempaa säännöstä lakiin. 

 
Maakuntavaltuuston valintatapa 

 
Hallituksen esityksen mukaan maakuntavaaleja koskevat säännökset uudistettaisiin 
luopumalla kuntakohtaisesta valtuustopaikkojen kiintiöistä ja ehdokkaiden asettamisesta. 
Valtuutettujen lukumäärään sovellettaisiin kuntalain kunnanvaltuutettujen lukumäärää 
koskevaa säännöstä, mikä merkitsisi, että valtuutettujen määrä nousisi kolmesta-
kymmenestä-yhdeksästä viiteenkymmeneenyhdeksään. 
 
Keskeinen muutos on se, että maakuntavaaleissa luovutaan kuntakohtaisesta valtuus-
topaikkojen täyttämisestä ja ehdokkaiden asettamisesta. On siten mahdollista, että jostain 
kunnasta ei valita ketään maakuntavaltuustoon, joskin valtuutettujen määrän li-
sääntyminen vähentää tätä mahdollisuutta. 
 
Kuntien vakiintuneessa yhteistoiminnassa - sekä sopimuspohjaisessa että lakisääteisessä 
- on lähtökohtana, että jokaiselle yhteistoimintaan osallistuvalle kunnalle taataan edustus 
yhteistoimintaelimissä. Kuntakohtaisista valtuutettu-kiintiöistä luopuminen merkitsee 
poikkeamista tästä vakiintuneesta lähtökohdasta. Vakiintuneet kuntien yhteistoiminnan 
muodot perustuvat kuitenkin kuntien välilliseen, peruskuntien kautta järjestettävään 
edustukseen. Kainuun hallintokokeilussa olennaisena erityispiirteenä on sen sijaan, että 
Kainuun maakunnan päätösvaltaa käyttää maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla 
suoraan valitsema toimielin. 
 
Lakiehdotuksen mukaiset välittömät, kuntakohtaisesta edustavuudesta muodollisesti 
riippumattomat maakuntavaltuuston vaalit heijastavat asianmukaisesti sitä, että keskeinen 
osa Kainuun kuntien tehtävistä on ainakin kokeilun aikana siirretty maakunnan tehtäviksi. 
Kuntakohtaisista valtuutettu-kiintiöistä luopuminen ei ole ristiriidassa kunnan asukkaiden 
itsehallinnon kanssa, kun otetaan ensinnäkin huomioon, että kuntien tehtävät järjestetään 
ja palvelut hoidetaan pääasiassa maakunnan tasolla. 
 
Kysymys on toiseksi myös perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitetusta itsehallinnosta 
kuntia suuremmalla hallintoalueella, josta voidaan säätää lailla. Välitön vaalitapa 
vahvistaa tällaisen maakunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuutta. Kuntakohtaiset 
kiintiöt eivät maakunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuuden kannalta ole välttämät-
tömiä, vaikka maakunnan toiminnan perustana onkin peruskuntien yhteistoiminta. Sen 
sijaan voidaan lähteä siitä, että perustuslain 121 §:n 4 momentin edellyttämä laintasoinen 
sääntely mahdollistaa kuntia suuremmalla hallintoalueella toteutettavaksi laintasoisin 
säännöksin myös sellaiset itsehallintomallit, jotka eivät välttämättä perustu 
kuntakohtaiseen ja kiintiöperustaiseen edustavuuteen hallintoalueen päätösvaltaisen 
elimen asettamisessa. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 15.3.2006 KELLO 9.30 HE 215/05 
vp laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 

 
 
 
 

Kainuun hallintokokeilusta vuonna 2003 säädetty laki (343/2003) on tullut voimaan 1.6.2003, kokeilu 

on alkanut 1.1.2005 ja laki on säädetty olemaan voimassa vuoden 2012 loppuun. Lakiin johtanut 

esitys oli lausunnolla perustuslakivaliokunnassa (pevl 65/HE 198/02 vp). Laki käsiteltiin tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Lakiin esitetään nyt useitakin detaljimuutoksia. Nähdäkseni 

periaatteellisesti tärkeimpiä ovat muutokset, jotka koskevat maakuntavaltuuston jäsenmäärää ja 

valitsemistapaa. Ne ovat nähdäkseni myös ainoat muutokset, jotka tässä vaativat huomiota 

perustuslain kannalta. 
 

Valtiosäännön kannalta keskeinen kysymys on ehdotettujen järjestelyjen suhde PL 121 §:ssä 

edellytettyyn kunnalliseen itsehallintoon. Säännöksen kolmessa ensimmäisessä momentissa on 

säännelty kunnallista itsehallintoa. Säännöksen 4 momentin mukaan "itsehallinnosta kuntia 

suuremmilla alueilla säädetään lailla". Tällä lainkohdalla selvästikin voi olla - kuten valiokunnan em. 

lausunnossa pevl 65/02 vp myös viitataan -merkitystä arvioitaessa, millä edellytyksillä ja missä 

mitassa voidaan kunnilla olevia tehtäviä siirtää kuntayhtymille tai muille kuntaa suuremmille 

yksiköille. Se , että perustuslaissa näin osoitetaan kuntia suurempien itsehallintoyksiköiden 

mahdollisuus, ei toisaalta merkitse mitään yleistä valtuutta tällaisen yksikön perustamisessa sivuuttaa 

kunnille PL 12 §:ssä säädetty itsehallinto(itsehallinnon suoja). Tämä näkyy jo esim. valiokunnan 

kannanotoissa, joiden mukaan kuntien itsehallinnon suoja asettaa rajoituksia sille, miten merkittäviä 

tai laajoja tehtäväkokonaisuuksia voidaan siirtää kunnilta laajemmille itsehallintoyksiköille. 



 

 

Esimerkiksi nyt kyseessä olevan   hallintokokeilun kaltaisten "ylikunnallisten"       

itsehallinnollisten       toimivaltajärjestelyjen 

perustuslainmukaisuutta joudutaan siten ensi sijassa arvioimaan kuntien itsehallinnon suojan kannalta. 
 

Perustuslakivaliokunta tarkasteli em. lausunnossaan pevl 65/02 vp varsin pitkään 

hallintokokeilun suhdetta kunnallisen itsehallinnon suojaan. Valiokunnan kannanotoista 

voidaan tässä lyhyesti lainata joitakin kohtia. Valiokunta totesi mm.: 

"...Tehtävien näin laaja siirtäminen vaikuttaa merkittävällä tavalla kokeilualueen kuntien hallintoon ja 
kiistatta kaventaa niiden asukkaiden valitsemien toimielinten päätösvaltaa. Sääntely on lähtökohtaisesti 
varsin ongelmallinen kunnallisen itsehallinnon keskeisten periaatteiden kannalta. 
 
... Sääntelyn tarkoituksena on tässä tilanteessa turvata maakunnan asukkaille yhdenvertaiset mahdollisuudet 
saada näitä palveluja....Sääntelylle on siten perusoikeusjärjestelmään pohjautuvia painavia perusteita. 
Vaikeassa asemassa olevan maakunnan asukkaiden oikeuksien turvaaminen voi olla tarkoituksenmukaisinta 
toteuttaa ehdotetun kokeilun kaltaisella järjestelyllä. 
 
... Maakunnan hallintojärjestelmän kansanvaltaisuus lieventää tehtävien siirrosta johtuvaa kuntien 
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista kokeilualueen kunnissa. Kunnallista 
itsehallintoa korvaa maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta maakunnallinen itsehallinto, joka tosin on 
kunnan asukkaan näkökulmasta jonkin verran etäisempi. 
 
Kunnilta maakunnalle ehdotuksen perusteella siirtyvät tehtävät ovat kuntien ns. pakollisia tehtäviä... Vaikka 
vapaaehtoisten tehtävien tosiasiallinen merkitys voidaankin nykyisin arvioida kunnallisen itsehallinnon 
kannalta vähäiseksi, ei ehdotettu sääntely tee asukkaiden itsehallintoa merkityksettömäksi kokeilualueen 
kunnissa. 
 
Ehdotettu sääntely voidaan edellä esitettyihin seikkoihin pohjautuvan kokonaisarvion perusteella tällaisessa 
kokeiluyhteydessä valiokunnan mielestä toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä...." 

 
 
 

Nykyisessä laissa on kokeilualueen kunkin kunnan ja sen asukkaiden osallistumis- ja vaikutusvaltaa pyritty (24 ja 

32 §) turvaamaan maakuntavaalien kunnittaisella ehdokasasettelulla ja maakuntavaltuuston paikkojen jakamisella 

kunnittain kuntien asukasluvun mukaan ja niin, että jokaiseen kuntaan tulee kuitenkin vähintään yksi 

maakuntavaltuustopaikka. Tämä sääntely on esityksen mukaan kuitenkin johtanut käytännössä epäkohtiin lähinnä 

kunnittaisen edustavuuden (kuntien edustamisen) ja poliittisen edustavuuden     yhdistämisongeimien vuoksi.  

Maakuntavaltuuston vaalia ehdotetaan nyt selkiinnytettäväksi niin, että vaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista 

kiintiöistä ja vaalit käytäisiin koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltuvin osin 

noudattaen. Valtuutettujen kokonaismäärän säätelyä muutettaisiin samalla niin, että lukumäärä määräytyisi 

kuntalain 10 §:n mukaisesti kokeilualueen yhteenlasketun asukasluvun mukaan. Valtuutettujen määrä kasvaisi 

tämän mukaisesti nykyisin säädetystä 39 jäsenestä käytännössä 59 jäseneen. Valtuutettujen määrän nostamisen 

katsotaan (s. 5) samalla oleellisessa määrin vähentävän riskiä, että jokin kokeilualueen kunnista jäisi kokonaan 

ilman edustusta maakuntavaltuustossa. 



 

 

 

Perustuslakivaliokunta piti em. lausunnossaan jo nykyisen lain mukaista sääntelyä lähtökohtaisesti varsin 

ongelmallisena kunnallisen itsehallinnon keskeisten periaatteiden kannalta. Minusta sääntelyn ongelmallisuus 

selvästi kasvaa nyt ehdotettujen muutosten myötä. Kärjistäen todettuna kysymys on siitä, miten tulee arvioida 

sellaista esityksen perusteluissa mahdollisena pidettyä tilannetta, jossa jostakin kokeilualueen kunnasta ei ole 

yhtään jäsentä hallintokokeilussa keskeisessä päätöksentekijäasemassa olevassa valtuustossa. 
 

Ehdotettua sääntelyä ei mielestäni voida tässä lähteä arvioimaan vain siltä pohjalta, kuinka merkittävänä muutosta 

pidetään suhteessa nykyiseen säätelyyn, vaan lähtökohtana pitäisi olla kysymys siitä, miten nyt tehdyn ehdotuksen 

mukaista sääntelyä tulisi kokonaisuutena arvioida suhteessa kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaan. 

(Ajatuskokeena voisi kysyä, miten valiokunta olisi mahtanut vuoden 2002 lopulla suhtautua koko 

kokeiluesitykseen, jos sen yhtenä osana oli tuolloin ollut nyt ehdotetun kaltainen valtuutettujen valintajärjestely.) 
 

Koko hallintokokeilua ja myös nyt ehdotettua vaalijärjestelyä voidaan perustella erilaisin 

tarkoituksenmukaisuussyin. Voidaan myös sanoa, että ehdotettu järjestely on 

demokraattinen, koska siinä kaikki kokeilualueen kuntalaiset pääsevät äänestämään. 

Tällaiset näkökohdat eivät kuitenkaan välttämättä tässä riitä tekemään ehdotettua 

järjestelyä perustuslainmukaiseksi(, kun eräänä merkittävänä lähtökohtana tässä on se, 

että hallintokokeiluun ja maakuntavaltuustolle on siirretty kuntien ja kuntalaisten kannalta 

merkittävästi päätösvaltaa). Ongelmia PL 121 §:n kannalta ei ilmeisesti syntyisi, jos 

voitaisiin lähteä siitä, että säännöksessä edellytetyllä kunnan asukkaiden itsehallinnolla ei 

tarkoitetakaan itsehallinnon   toimimista  kunnittain,   vaan   kunnan   asukkaiden 

itsehallinnoksi riittää jo se, että kunnan asukkaat pääsevät (äänestäjinä) osallistumaan ylipäänsä sellaisiin 

alueellisiin itsehallinnollisiin järjestelyihin, jotka koskevat (myös) sanottuja kuntalaisia (joko vain heitä tai heitä 

osana isompaa yhteisöä). Näin ei PL 121 §:n 1 momentin säännöstä nähdäkseni voida ymmärtää. Säännös on 

kunnallisen itsehallinnon eikä ylipäänsä alueellisesti järjestetyn itsehallinnon perussäännös. Tätä lähtökohtaa ei 

voida sivuuttaa niin kauan kun maan edellytetään jakaantuvan (perus)"kuntiin, joiden hallinnon tule perustua 

kunnan asukkaiden itsehallintoon." 
 

Jos kunnallisen itsehallinnon katsotaan edellyttävän itsehallinnollisten järjestelyjen ainakin jonkinlaista 

kunnittaisuutta, kuntiin ja kunnissa tapahtuvaan päätöksentekoon perustumista, täytynee silloin, kun luodaan 

kuntayhtymiä tai ylipäänsä useiden kuntien julkisia alueellisia yhteistoimintajärjestelyjä, edellyttää, että 

yhteistoimintajärjestelyn keskeiset päätöksentekoelimet on reaalisella tavalla kytketty "kuntien asukkaiden 

itsehallintoon". Tämä voisi merkitä esim. sitä, että ko. kuntien elimet asettavat tällaiset päätöksentekoelimet taikka 

sitä, että kuntien asukkaat valitsevat edustajansa noihin elimiin. 



 

 

 
 
 
 
 

Kuntien pakollinen lakisääteinen yhteistyöjärjestely tulee ehdotuksen mukaan merkitsemään sitä, että 

yhteistyöjärjestelyn piirissä on huomattava määrä kunnille muuten kuuluvaa toimivaltaa ja että 

yhteistyöjärjestelyssä keskeistä päätösvaltaa käyttävä elin voi tulla muodostumaan niin, että siellä ei ole yhtään 

tietyn jäsenkunnan elinten asettamaa tai sen asukkaiden valitsemaa jäsentä. Minusta tällaista sääntelyä on hyvin 

vaikea sovittaa yhteen sen kanssa, että kunnallinen itsehallinto perustuslain 121 §:n mukaan edellyttää kuntien 

hallinnon perustumista kuntien asukkaiden itsehallintoon. Jos tällaiseen sääntelyyn menemistä kuitenkin pidetään 

välttämättömänä, pitäisi se voida perustella juuri sillä eli välttämättömyydellä , ts. että muuta järkevästi toimivaa 

vaihtoehtoa ei ole. Tällöinkin on tarpeen harkita, mikä on välttämättömyyden (tai ehkä "välttämättömyyden") 

merkitys perustuslain säännöstöjen soveltamisessa ja missä vaiheessa on jo syytä perustuslain täydentämiseen tai 

poikkeuslakiin. 

 
Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 215/2005 vp LAIKSI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA 

ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 15.3.2006 1. 

Lähtökohtia 

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia 

(343/2003). Keskeisimmät muutokset koskisivat maakuntavaltuustoa ja sen vaaleja koskevia 

säännöksiä siten, että maakuntavaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista kiintiöistä ja vaalit 

käytäisiin koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltavin osin 

noudattaen. Lisäksi lakiin otettaisiin säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista. 



 

 

Laki Kainuun hallintokokeilusta on säädetty tavallisen lain säätämisjärjestyksessä 

perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 65/2002 vp). Perustuslakivaliokunta piti 

Kainuun hallintokokeilun kohdetta sellaisena kuntaa suuremmalla hallinto-alueella 

toimeenpantavana itsehallintojärjestelmänä, josta säädetään perustuslain 121 §:n 4 momentin 

nojalla lailla. Tällä säännöksellä on ilmaistu mahdollisuus järjestää kuntia suurempia 

hallintoalueita - kuten maakuntia - itsehallinnon periaatteiden mukaisesti. Koska kyseessä oli 

kunnille kuuluvien tehtävien siirtämisestä maakunnan hoidettavaksi, sääntelyä oli arvioitava myös 

kunnan asukkaille perustuslain 121 §:ssä turvatun itsehallinnon kannalta. 

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että kokeilualueen kunnilta Kainuun 

maakunnalle siirrettäväksi ehdotettujen tehtävien piiri oli huomattavan laaja ja muodosti keskeisen 

osan kuntien silloisista tehtävistä. Maakunnalle siirtyi valtaosa terveydenhuollon tehtävistä ja osa 

sosiaalihuollon alaan kuuluvista tehtävistä. Maakunta huolehtii lisäksi lukiokoulutuksen ja toisen 

asteen ammatillisen koulutuksen järjestämisestä. Tehtävien näin laaja siirtäminen vaikutti 

valiokunnan mukaan merkittävällä tavalla kokeilualueen kuntien hallintoon ja kiistatta kavensi 

niiden asukkaiden valitsemien toimielinten päätösvaltaa. Valiokunta pitikin sääntelyä 

lähtökohtaisesti varsin ongelmallisena kunnallisen itsehallinnon keskeisten periaatteiden kannalta. 

Tehtävien siirron taustalla oli kuitenkin Kainuun poikkeuksellisen vaikea taloudellinen ja 

sosiaalinen tilanne, joka jatkuessaan uhkasi kokeilualueen kuntien mahdollisuuksia tuottaa 

kunnallisia peruspalveluja riittävästi. Sääntelyn tarkoituksena oli turvata maakunnan asukkaille 

yhdenvertaiset mahdollisuudet saada näitä palveluja. Sääntelylle oli siten perusoikeusjärjestelmään 

(PL 19 § 3 mom. ja PL 16 § 2 mom.) pohjautuvia painavia perusteita. 

Kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta oli 

valiokunnan mielestä tärkeää, että Kainuun maakunnan päätösvaltaa käyttää maakunnan 

asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema toimielin. Maakunnan hallintojärjestelmän 

kansanvaltaisuus lievensi tehtävien siirrosta johtuvaa kuntien asukkaiden osallistumis-ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista kokeilualueen kunnissa. Kunnallista itsehallintoa 

korvasi maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta maakunnallinen itsehallinto, joka tosin oli kunnan 

asukkaan näkökulmasta jonkin verran etäisempi. 

Kunnilta maakunnalle ehdotuksen perusteella siirtyneet tehtävät olivat kuntien ns. 

pakollisia tehtäviä. Ehdotetulla sääntelyllä ei rajoitettu kuntien yleistä toimialaa tai niiden oikeutta 

itsehallintonsa mukaisesti hoitaa vapaaehtoisesti itselleen ottamiaan tehtäviä eikä maakunnalle 

siirretty kuntien kaikkia pakollisia tehtäviä. Vaikka vapaaehtoisten tehtävien tosiasiallinen 

merkitys voitiinkin arvioida kunnallisen itsehallinnon kannalta vähäiseksi, ei ehdotettu sääntely 

tehnyt asukkaiden itsehallintoa merkityksettömäksi kokeilualueen kunnissa. 
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Näihin seikkoihin pohjautuvan kokonaisarvion perusteella perustuslakivaliokunta katsoi 

vuoden 2002 valtiopäivillä, että ehdotettu sääntely voitiin toteuttaa tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Tätä puolsi valiokunnan mukaan myös perustuslain 121 §:n 4 momentissa 

ilmaistu mahdollisuus säätää lailla itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla. Valiokunta 

ei katsonut myöskään perustuslain 6 §:n yhden vertai suussaan nök-sistä johtuvan estettä 

kokeilulain säätämiselle tavallisena lakina. 

 
2. Ehdotuksen valtiosääntöoikeudellinen arviointi 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellä esitelty lausunto PeVL 65/2002 vp voidaan mielestäni 

ottaa myös käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen arvioinnin lähtökohdaksi. Hallituksen esitys ei 

merkitse uusien kunnille kuuluvien tehtävien siirtämistä maakunnan hoidettavaksi. Tässä 

suhteessa ehdotus ei siten laajenna sisällöllisesti maakuntahallinnosta johtuvaa kunnallisen 

itsehallinnon rajoitusta verrattuna nykytilanteeseen. 

Merkittävin lakiehdotuksen sisältämä muutos on maakuntavaltuuston vaalien ja 

kokoonpanon muutos. Maakuntavaltuuston osalta luovuttaisiin kuntakohtaisista kiintiöistä 

(kumottavaksi ehdotettu 32 §), jotka ovat taanneet kaikille maakunnassa sijaitseville kunnille 

ainakin yhden maakuntavaltuustopaikan. Maakuntavaaleissa kokeilualue olisi yhtenä vaalipiirinä, 

eikä ehdokasasettelukaan olisi enää kuntakohtainen (24 §). 

Ehdotus merkitsisi poliittisen suhteellisuuden vahvistumista ja vaalijärjestelmän 

selkeytymistä. Toisaalta se ei enää välttämättä takaisi jokaiselle kunnalle edustusta maa-

kuntavaltuustossa. Samaten kuntakohtainen edustavuus saattaa heikentyä, kun luovutaan 

kuntakohtaisesta ehdokasasettelusta ja valtuustopaikkojen kuntakohtaisesta kiintiöinnistä. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi aikaisemmassa lausunnossaan merkitystä sille, 

että maakunnan hallintojärjestelmän kansanvaltaisuus lieventää tehtävien siirrosta johtuvaa 

kuntien asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista kokeilualueen 

kunnissa. Samalla kunnallista itsehallintoa korvaa maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta 

maakunnallinen itsehallinto, joka tosin on kunnan asukkaan näkökulmasta jonkin verran etäisempi 

(PeVL 65/2002 vp, s. 3). 

Ehdotus ei muuta sitä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain lähtökohtaa, että 

maakunnan päätösvaltaa käyttää maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema toimielin. 



 

 

Vaikka ehdotus heikentäisi maakuntavaltuuston "kuntakohtaista" edustavuutta, sen voidaan katsoa 

vahvistavan valtuuston "poliittista" edustavuutta. Mielestäni perustuslakivaliokunnan 

aikaisemman lausunnon ytimenä ei tältä osin ollut vaalijärjestelmän perustuminen kuntakohtaisiin 

kiintiöihin, vaan se, että maakunnan asukkaat valitsevat välittömillä vaaleilla maakuntavaltuuston. 

Olennaisia ovat siis "asukkaiden" itsehallinto ja siihen liittyvä kansanvaltaisuusperiaate, ei 

yksittäisten kuntien edustuksen turvaaminen. 

Arvioni mukaan ehdotukset maakuntavaltuuston kokoonpanon ja vaalitavan 

muuttamisesta eivät laajenna kunnallisen itsehallinnon rajoitusta, jota Kainuun maakun-

tahallintokokeilu merkitsee. Ehdotukset eivät tältä osin siten vaikuta lakiehdotuksen sää-

tämisjärjestykseen. Kuntien aseman kannalta voidaan lisäksi mainita, että maakuntahallinnon 

rahoituksen perusteiden sääntely laissa turvaa osaltaan kuntien asemaa ehkäistes-sään 

maakuntahallinnon kuntien tahdosta riippumattomat jäsenkuntien menojen lisäykset (23 §, HE, s. 

8). 

Kuntien ja maakunnan välisen suhteen kannalta sen sijaan keskeistä on se, kuinka laajasti 

kuntien tehtäviä siirretään maakunnan tehtäviksi. Kun perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan 

paikallistason hallinnon lähtökohtana on Suomen jakautuminen kuntiin, joiden hallinnon tulee 

perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon, ei kunnan tehtäviä voida siirtää maakunnalle - tämän 

hallinnon järjestämistavasta riippumatta - kuinka suuressa määrässä tahansa. Tältä osin 

mittapuuna voidaan pitää sitä, ettei kuntien tehtäviä voida vähentää niin paljon, että se asiallisesti 

ottaen tekisi kunnallisen itsehallinnon merkityksettömäksi (vrt. PeVL 31/1996 vp, s. 1 ja PeVL 

65/2002 vp, s. 2). 

Jos hallinnon painopiste entistä laajemmin on siirtymässä kunnallisesta itsehallinnosta 

maakunnallisen itsehallinnon tasolle, tulisi tämän ilmetä selkeämmin myös perustuslain 121 §:n 

sanamuodosta. Perustuslain sanamuodon muutostarvetta on mielestäni tältä osin perusteltua 

selvittää saatettaessa Kainuun hallintomallia pysyvälle perustalle tai jos maakuntatason 

itsehallinto jossain vaiheessa päätettäisiin ottaa laajemmin käyttöön myös muualla Suomessa. 

Vastaavia perustuslain 121 §:n uudistamispaineita saattaa liittyä myös vireillä oleviin 

kuntarakenteen uudistamissuunnitelmiin. 
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Kansleri Kauko Sipponen 
 

Lausunto hallituksen esityksestä 215/2005 vp laiksi Kainuun 
hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 
 
 
 
 

Hallituksen esityksessä 215/2005 vp ehdotetaan ensimmäisestä maakuntavaalista saatujen 
kokemusten perusteella muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia ( 343/2003 ). 
Maakuntavaltuustoa koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että maakimtavaltnutettujen 
määrä määräytyisi kuntalain säännösten mukaisesti, maakuntavaaleissa luovuttaisiin 
kuntakohtaisista kiintiöistä ja koko kokeilualue olisi yksi vaalipiiri. Esitys ei luultavasti tullut 
yllätyksenä. 1980-luvun alussa johdin pariakin sisäasiainministeriön asettamaa työryhmää, 
joiden tarkoituksena oli hakea maakuntahallinnolle sopivaa vaalijärjestelmää. Silloin 
jouduttiin toteamaan, että Kainuun mallin tyyppinen vaalijärjestelmä ei anna kunnollisia 
mahdollisuuksia toteuttaa kaikkia kansanvaltaisille vaaleille asetettavia vaatimuksia. 
Kokemukset esimerkiksi Norjasta osoittivat, että jos maakunnan vaalipiirissä halutaan 
jokaisen kunnan asukkaalle tarjota mahdollisuus osallistua oman edustajan valintaan, 
joudutaan tinkimään jostain tai joistain vaalijärjestelmän totunnaisista yksityiskohdista. 
Suunnitellulla uudistuksella lähennettäisiin vaalien järjestämistä loinnallisvaaleihin, mutta 
samalla saataisiin aikaan ongelmia kunnallisen itsehallinnon säilymisen kannalta. 
 

Kunnallista itsehallintoa on itsenäisyytemme aikana tulkittu eri suuntiin. Toisinaan on ajateltu, 
että se olisi valtiossa lähinnä vain hallinnollinen rakenne ilman merkittävää sisältöä. Ehkäpä se 
voidaan käsitteellisesti taikoa olemattomiin. Vaikka kunnan asukkaiden itsehallinto perustuu 
samantasoiseen normiin kuin valtionkin eli Perustuslakiin, ja vaikka kunta valtion tavoin on 
poliittinen organisaatio, maassamme pitkään 1900-luvulla vallinneen mielipiteen mukaan 
kuntien käyttämä julkinen valta ei olisi itsenäistä vaan peräisin valtiolta. Siksi oli mahdollista 
pitää kuntaa vain valtionhallinnon apuelimenä, jonka itsenäistä toimivaltaa jatkuvasti 
supistettiin. 1900-luvun loppupuolella kunnan suhteellisen itsenäinen asema alkoi kuitenkin 
selkiytyä. 
 

Laajan valmistelun pohjalta valmistui 16.4.1998 annettu valtioneuvoston periaatepäätös, joka 
pyrki kokoamaan puitteet julkisen vallan käytölle yhteiskunnassamme. Sen mukaan valtion 
hallinto muuttuu valtioyhteisöksi, jonka kolmantena osana olisivat julkiset palvelutoiminnot. 
Niitä antaisivat valtion palveluyksiköt, välillisen valtionhallinnon palveluyksiköt ja kunnat. On 
asiallisesti harhaanjohtavaa puhua kunnan itsehallinnosta suunnilleen 
jonkinlaisena valtion hallintona laajassa merkityksessä ja kunnista valtion hallintona laajassa 
merkityksessä. Kuntien sisällyttäminen valtioyhteisöön ei saisi johtaa väärinkäsityksiin 
kunnan ja valtion suhteista. Muutoin voidaan saada aikaan kunnallisen itsehallinnon 
käsitesisällön muutos, mistä aiheutuisi myös käytännön seurauksia. 
 

Euroopassa on vahvojen kuntien ja heikon maakuntahallinnon maita, kuten Suomi, Ruotsi, 
Tanska, Hollanti ja Irlanti. Kansainvälisissä yhteyksissä korostamme mielellämme kuntien 



 

 

voimakkuutta, mitä pidetään kansanvaltaisena. Tähän ei sovi hyvin kunnallisen itsehallinnon 
käsitesisällön kaventaminen. Olen ottanut tämän kysymyksen esille, koska 
heikentämismahdollisuudesta on nytkin kysymys. Vaikka uusi Perustuslakimme on vasta 
kuusi vuotta vanha, valtiollisen elämän tarpeet ja niistä aiheutuvat muutospaineet näyttävät 
vähitellen muuntavan ja muuttavan joidenkin säännösten sisältöä. Laajentamalla käsitteen 
sisältöä ja löytämällä siitä uusia elementtejä Perustuslain asiasisältöä liuutetaan 
yhteiskuntapolitiikan tarpeisiin. Toisaalta voidaan toiminnan sisältöä supistaa tulkinnalla siinä 
määrin että jäljelle jää vain heikko rakenne. Konkreettisesti puhuen itsenäisyydestään joutuvat 
taistelemaan esimerkiksi yliopistojen itsehallinto ( PL 123.1 §) ja tieteen vapaus ( PL 16.3§ ). 
Syvärakenteeseenkin kuuluvat osat kuten oikeusvaltio ( PL 2.3§) ja hyvinvointivaltio ( PL 19§ 
ja 16§) huojuvat. Perustuslain sisällön herkkyys de facto muutospaineille johtuu paljolti siitä, 
että Perustuslakia valmisteltaessa ei ehditty perusteellisesti selvittää säännösten asiasisältöä 
eikä siitä keskustella. Kannanottooni esillä oleviin kysymyksiin vaikuttaa havaintoni siitä, 
miten Perustuslain aatepohjaakin pidetään tulkinnalla jatkuvassa liikkeessä. Kunnallinen 
itsehallinto on muutoksessa mukana. 
 

Kunnan asukkaiden itsehallintoa ja itsehallintoa kuntia suuremmilla hallintoalueilla koskevat 
säännökset sisältyvät Perustuslain 121 §:ään.Sääntely on niukempaa kuin mitä kuntien 
järjestöt olisivat toivoneet. Esimerkiksi ylempiasteinen itsehallintokin olisi pitänyt määritellä 
kansalaisten itsehallinnoksi; sellaiseksi se on joka tapauksessa tulkittava. Joka tapauksessa 
Kainuun hallintomallilla on toteutettu kansalaisten välitöntä itsehallintoa maakunnantasolla, 
vaikka puhutaankin vain maakuntahallinnosta tai maakunnallisesta itsehallinnosta eikä 
maakuntaitsehallinnosta. Itsehallintoa on itsehallinnon sisällä. Maakuntahallinnon päätösten 
vaikutukset ulottuvat asukkaisiin kotikunnan kautta. 
 

Jo Suomen suurinmtinaanmaassa tehtiin lukuisia ehdotuksia ylempiasteisen itsehallinnon 
aikaansaamiseksi, mutta turhaan. Mahdollisuus ylempiasteiseen itsehallintoon sisältyi 
hallitusmuotoon ( 51 § ), mutta lukuisista valmistelutöistä huolimatta se ei saavuttanut riittävää 
poliittista kannatusta. Selvitysmiehenä tein ( Maakuntaitsehallinnosta maakuntayhtymiin. 
Komiteanmietintö 1992 : 34} ehdotuksen toiminnallis-taloudellisessa maakunnassa 
kuntayhtymänä toimivasta 
maakuntayhtymästä, jolle kuuluisi päävastuu maakunnan kehittämisestä ja yleensä kuntien 
maakunnallisten toimintojen kokoamisesta.Maakuntayhtymään kuuluvien kuntien 
kunnanvaltuustot olisivat valinneet maakuntavaltuuston, maakuntayhtymä olisi siis ollut vain 
välillisesti kansanvaltaisessa ohjauksessa. Välittömän ohjauksen aikaansaaminen ei tuolloin 
tuntunut poliittisesti mahdolliselta. Kuntien tekemässä maakuntasopimuksessa olisi sovittu 
maakuntavaltuuston jäsenten valintatavasta, lukumäärästä ja äänivallan perusteista. Pidin 
mahdollisena, että maakuntayhtymien toimintojen vakiinnuttua maakuntavaltuusto haluttaisiin 
valita välittömillä vaaleilla. Monessa maakunnassa tätä toivottiinkin. Selvitykseen sisältynyttä 
ehdotusta laiksi maakuntayhtymästä ei säädetty, mutta lakiin alueiden kehittämisestä ( 
1135/1993 ) sisällytettiin selvityksen mukaisesti säännös aluekehitysvastuusta, joka kuuluu 
aluekehitysviranomaisena toimivalle kuntayhtymälle, maakunnan liitolle. Kaikeksi onneksi 
kehitys on mennyt niin myönteiseen suuntaan, että Kainuun hallintokokeilussa voidaan jo 
toteuttaa välitöntä kansanvaalia. 
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Kainuun hallintokokeilu perustuu selvitysmies Juhani Perttusen ehdotukseen Kainuun 
hallintokokeilun toteuttamiseksi ( Sininen Kainuu - ajatuksesta toiminnaksi. 
Sisäasiainministeriön julkaisu 8/2002). Hallintokokeilussa valittaisiin yleisillä vaaleilla 
maakuntavaltuusto, joka valitsisi maakuntahallituksen asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa 
varten. Maakuntavaltuusto toimisi myös maakunnallisten kuntayhtymien ylimpänä päättävänä 
elimenä. Maakuntavaltuustoon valittaisiin 41 valtuutettua. Maakuntavaltuuston vaalissa 
maakunta muodostaisi yhden vaalipiirin niin, että suhteellisuus puolueiden välillä toteutuu ja 
jokainen kunta saa vähintään yhden valtuutetun. Yksittäiset valtuutetut valitaan 
kuntakohtaisesta kiintiöstä listoittain. Vaalin perusteet on esitetty vaalitoimikunta 2000:n 
mietinnössä (Komiteanmietintö 2001 : 8 ). 
 

Vaalijärjestelmän pääperiaatteisiin kuuluvat yleisyys, salaisuus, yhtäläisyys ja suhteellisuus. 
Suhteellisuus voi olla poliittista — kukin poliittinen ajatussuunta, käytännössä puolue, saa 
kannatustaan vastaavan edustuksen maakuntavaltuustoon. Suhteellisuus voi merkitä myös 
alueellista suhteellisuutta -sitä toteuttaa vaalipiirijako. Tässä suhteessa olemme sallineet sen, 
että eduskuntavaalien puitteissa kasvaa piilevä äänikynnys. Vaalitoimikunta 2000:n 
mietinnöstä ilmenee, että sen suuruus oli vuoden 1999 eduskuntavaaleissa pienin 
Uudellamaalla ( 3.o3 %) ja suurin Pohjois-Karjalassa (12.50 %). Järjestelmä suosii 
epäoikeudenmukaisesti suuria puolueita, mutta sen oikaisemiseen ei ole kyetty. Joka 
tapauksessa voimassa olevassa eduskuntavaalijärjestelmässä on kohta, joka on voimakkaasti 
vastoin alueellista suhteellisuutta. 
 

Hallituksen esityksestä ilmenee, että maakuntavaltuuston vaaleissa sovelletaan muista 
vaaleista voimakkaasti poikkeavia säännöksiä. Ehdokkaat asetetaan ja valitaan kunnittain, 
mutta äänet lasketaan koko maakunnassa ja ketä hyvänsä 
maakunnassa asetettua ehdokasta voi äänestää. Kunkin kunnan paikkaluku valtuustossa 
määrätään ennen vaaleja väestön suhteessa, mutta jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi 
paikka. Puolueiden ja yhteislistojen viimeisiä paikkoja on mahdollista siirtää kunnasta toiseen. 
 

Käydyissä vaaleissa muun muassa paikkoja jouduttiin siirtämään Vuolijoelle, ja kunnan ainut 
paikka joutui vasemmistoliitolle, joka sai Vuolijoella 12% äänistä Suomen Keskustan saadessa 
48%. Samasta poliittisesta ryhmästä voi tulla maakuntavaltuustoon valituksi pienemmällä 
äänimäärällä kuin listalta jää ehdokkaita valitsematta. Oikeusministeriön vaaliyksikön 
muistiosta 31.12.2004 ilmenee, että jos puolueiden ja maakuntayhteislistojen paikkamäärien 
selviämisen jälkeen valituiksi olisivat tulleet kustakin puolueesta eniten henkilökohtaisia ääniä 
saaneet ehdokkaat, vaalin tulos ilman kuntakiintiöitä olisi merkinnyt peräti kahdeksan 
valtuutetun vaihtumista. Paikkojen lukumäärä kuntakohtaisesti olisi myös muuttunut, ja 
Vuolijoki olisi jäänyt kokonaan ilman valtuustopaikkaa. 
 

Hallitus arvioi, että ehdokasasettelu ja valtuustopaikkojen kuntakohtainen täyttäminen 
heikentävät vaalien ymmärrettävyyttä ja lopputuloksen suhdetta annettuihin ääniin. Kun 
saman poliittisen ryhmän ehdokkaista vähemmän ääniä saaneita valitaan kotikunnan 
perusteella, äänestäjien tahto ei toteudu. Vaalin tulokseen perehtymisen jälkeen voi yhtyä 



 

 

arvioon, jonka mukaan vaalijärjestelmä on monimutkainen, äänestäjien ja poliittisten 
toimijoiden on sitä vaikea ymmärtää ja se olisi uudistettava siten kuin hallituksen esityksessä 
ehdotetaan, Ehkäpä olisi ollut aihetta voimakkaammin korostaa, että käydyissä vaaleissa 
loukattiin valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa yleisesti noudatettuja periaatteita kuten 
äänestäjän ilmaiseman tahdon noudattamista. Kun on kysymys kokeilulaista voitaisiin 
tietenkin ajatella, että kokeillaan käytettyä vaalijärjestelmää seuraavissakin vaaleissa. Silloin 
voitaisiin ehkä nähdä, onko äänestäjille ja poliitikoille mahdollista siihen sopeutua. Epäkohdat 
ovat kuitenkin periaatteellisesti ja käytännössä niin merkittävät, että siihen sopeutumista ei voi 
hyväksyä. Sopeutumisen sijasta voisi vielä     äänestysprosentti romahtaa. 
 

Jos vaalijärjestelmä uudistetaan hallituksen esityksen mukaisesti, joudutaan kysymään, 
loukkaako ehdotettu muutos kuntien itsehallintoa. Muutoksen jälkeen olisi mahdollista, että 
jostain maakunnan kunnasta ei olisi yhtään edustajaa maakuntavaltuustossa, joskin 
vaikutettujen määrän lisääminen vähentää tätä mahdollisuutta. Maakuntahallinnolle on 
siirretty merkittävä osa kuntien tehtävistä,ja kunnat vastaavat olennaisesti maakuntahallinnon 
kuluista. Maakuntavaltuuston päätösten vaikutukset saattavat olla kuntakohtaisia ja vaikuttaa 
asukkaisiin kotikunnan välityksellä. Päätösten kuntakohtaiset vaikutukset edellyttäisivät 
jokaiselle kunnalle edustusta maakuntavaltuustossa, Perustuslain 121.4§ ei anna minkäänlaista 
yleistä valtuutta sivuuttaa kunnille säädetty itsehallinto ja sen suoja tässäkään tapauksessa. 
Perustuslaki antaa suojaa kunnalliselle itsehallinnolle lailla tapahtuvaa puuttumista vastaan. 
Tavallisella lailla ei saisi puuttua itsehallinnon keskeisiin piirteisiin sellaisella tavalla, joka 
tekisi itsehallinnon merkityksettömäksi. Kunnallishallintoa olisi hoidettava yleisellä vaalilla 
valitun edustuselimen välityksellä. Tällä toimielimellä tulisi olla keskeinen osa ja vastuu 
kunnallisessa päätöksenteossa. Kunnallishallinnon olennaisiin piirteisiin kuuluu myös kunnan 
oikeus hoitaa itse taloutensa (Antero Jyränki, Uusi perustuslakimme s. 152 ). Kunnallisen 
itsehallinnon perustuslainsuojaa on kehitelty lukuisten perustuslakivaliokunnan lausuntojen 
tuella,Tulkinnalla on itsehallinnolle vakiintunut oma sisältö. Perustuslainvoimaisesti suojattu 
kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää itsenäisesti kuntansa 
hallinnosta ja taloudesta (Ilkka Saraviita, Perustuslaki 2000 s. 564 ; Heikki Harjala & Kari 
Prättälä, Kuntalaki s. 26 ss. ). 
 

Kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta 
ja taloudesta. Kuntalaiset valitsevat itse hallintoelimensä eikä tavallisella lailla voida puuttua 
itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin sellaisella tavalla, joka asiallisesti tekisi 
itsehallinnon merkityksettömäksi ( PeVL 65/ 2002 vp). Pakkokuntayhtymistä ja vastaavista on 
säädetty tavallisella lailla, vaikka se rajoittaa jossain määrin kuntalain mukaista mahdollisuutta 
siirtää tehtäviä ja päätösvaltaa kuntayhtymille tai seudullisille toimielimille ( PeVL 1 la/2002 
vp ). Vaaleihin perustuva itsehallinto lisää maakunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia 
maakunnan tasolla, mutta tehtävien siirto vastaavasti kaventaa niitä paikallisella tasolla ( 
PeVL 65/2002 vp). Kunta- ja palvelurakenne-uudistushankkeessa ( ministeriryhmän linjaukset 
aluevaiheeseen 28,9,2005 ) esitetään ns. aluekuntamalli. Suomeen muodostettaisiin 20-25 
aluekuntaa, joilla on palveluiden järjestämisvastuu. Niille kuuluu verotus ja valtionosuudet. 
Aluekuntien ja lähikuntien valtuustot valitaan suoralla kansanvaalilla. Nykyisten kuntien 
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varoja ja vastuita siirretään lähikunnille. Uudistussuunnitelma on vielä sinä määrin 
ylimalkaisella ideointiasfeella, että siitä ei saada johtoa esillä olevassa asiassa. 
 

Perustuslakivaliokunta on monissa lausunnoissaan pitänyt perustuslammukaisina hyvinkin 
pitkälle meneviä rajoituksia kuntien itsehallintoon esimerkiksi kokeiluissa tai pakollisten 
kuntayhtymien kohdalla. Nyt ollaan kunnallisen itsehallinnon ajoittamisessa jo niin pitkällä, 
että viimeinenkin edustusside tärkeitä kunnallisia tehtäviä ohjaavaan maakuntavaltuustoon 
saattaa jossakin tapauksessa katketa. Eikö kuitenkin yleensä itsehallinnon ja kansanvallan 
tärkein sisältö ole siinä, että asukkaiden edustaja on mukana päättämässä yhteisön ja sen 
asukkaiden asioista? Onko tällaisella vaikka vain yhden edustajan mukana ololla enää reaalista 
merkitystä, onko pikemmin kysymys vain symbolista? 
Kainuun kuntien asukkailla ei ole ollut aikaisemmin nykyisen kaltaista tilannetta, 
mahdollisuutta valita edustaja sekä kunnalliseen että maakunnalliseen edustuselimeen. 
Aikaisemmista tapauksista ei tähän tilanteeseen saa harkintaa varten riittävää johtoa. Varsin 
voimakasta näyttöä on esitetty asiallisesti sen käsityksen puolesta, että hallituksen esitys olisi 
hyväksyttävä jottei kansalaisen perustavaa laatua olevan osallistumisoikeuden periaatteita 
loukattaisi. Tuntuu siltä, kuin ensimmäisen maakuntavaalin suorittamisen realistinen arviointi 
olisi jotenkin yllättänyt. 
 

Aikaisemmin esittämäni mukaisesti en pidä asianmukaisena puuttua valtiosääntömme 
perusinstituutioihin merkittävällä tavalla ja tulkinnalla vähitellen muuttaa niiden asiallista 
sisältöä hyvin perusteinkaan   ennen kuin tapaus on yksityiskohtaisesti tutkittu ja analysoitu. 
Kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan ja sen edellyttämän edustuksen kannalta on 
tärkeää saada yksityiskohtaista ja analysoitua tietoa nykyisestä tilanteesta, jossa 
maakuntahallinto järjestää kunnille säädettyjä palveluja sekä päättää niiden rahoituksesta 
Nykytilanteessa en pidä aiheellisena tulkita kunnallista itsehallintoa niin kapeasti, että jokaisen 
jäsenkunnan edustus maakuntavaltuustossa voitaisiin ainakaan pysyvällä tavalla poistaa siinä 
tapauksessa että maakuntahallinnosta Kainuussa tulisi pysyvä. Kuntalaisten 
osallistumisoikeuksien kannalta on kuitenkin tärkeää, että niitä merkittävästi parantavaa 
hallintokokeilulain muutosta - vaikkapa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttynä - 
voitaisiin soveltaa seuraavassa maakuntavaltuuston vaalissa sekä sen jälkeen tehdä kunnallisen 
itsehallinnon ytimen analyysi ja valinta eri vaihtoehtojen välillä 
 

Lakiesityksen 23 §:n muutos merkitsee asiallisesti Kainuun kuntien taloudellisen aseman 
turvaamista suhteessa maakuntaan eikä minulla ole siitä tässä yhteydessä huomauttamista. 
 

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2006. 
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Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta 
annetun lain muuttamisesta 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

/f Eduskunta on 12 päivänä joulukuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi Kainuun 

hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 215/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto 

hallintovaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- kehityspäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö 

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Aimo Ryynänen 

- oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

HE 215/2005 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Esityksen 

pääasiallisena tarkoituksena on selkeyttää maakuntavaltuuston vaalijärjestelmää. 

Maakuntavaltuustoon valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy ehdotuksen perusteella 

kokeilualueen yhteenlasketun asukasluvun mukaan ja kokeilualue muodostaa maakuntavaaleissa 

yhden vaalipiirin. Maakuntavaaleissa ehdotetaan luovuttavaksi kuntakohtaisista kiintiöistä. Lakia 

ehdotetaan täydennettäväksi myös säännöksillä maakuntahallinnon rahoituksen perusteista sekä 

mahdollisen alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Äänestäminen ennakolta tulee ehdotuksen 

perusteella mahdolliseksi kaikissa kotimaassa olevissa ennakkoäänestyspaikoissa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotettua sääntelyä arvioidaan perustuslain 121 

§:n säännösten kannalta kunnallisesta ja muusta alueellisesta itsehallinnosta. Lakiehdotus voidaan 

perustelujen mukaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus kuitenkin pitänyt 

perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä suotavana. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Perustuslain 121 §. Suomi jakaantuu perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan kuntiin, joiden 

hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Säännös pohjautuu 

perustuslakivaliokunnan jo hallitusmuodon voimassa ollessa vakiintuneeseen käytäntöön, jonka 

mukaan perustuslainvoimaisesti suojattu kunnallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa 

oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Itsehallinto kattaa muun muassa kuntalaisten 

oikeuden itse valitsemiinsa hallintoelimiin (HE 1/1998 vp, s. 175/H). Tavallisella lailla ei voida 

puuttua itsehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi 

itsehallinnon merkityksettömäksi (PeVL 31/1996 vp, s. l/I). 

Kuntien erilaisista yhteistoimintavelvoitteista on säädetty tavallisessa lainsäätä-

misjärjestyksessä jo usean vuosikymmenen ajan. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on pidetty 

mahdollisena säätää tavallisella lailla pakkokuntayhtymistä ja vastaavista kuntien 



PeVL /2006 vp — HE 215/2005 vp 

 

yhteistoimintaelimistä, vaikka valiokunta onkin katsonut kuntien velvoittamisen lailla 

osallistumaan kuntayhtymään lähtökohtaisesti rajoittavan jossain määrin kunnallista itsehallintoa 

(PeVL 31/1996 vp). Kuntien pakollisen yhteistoiminnan järjestelyjä arvioidessaan valiokunta on 

kiinnittänyt huomiota esimerkiksi yhteistoimintatehtävi-en ylikunnalliseen luonteeseen, hallinnon 

tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen niitä hoidettaessa sekä siihen, ettei noudatettava 

päätöksentekojärjestelmä anna yksittäiselle kunnalle yksipuolisen määräämisvallan mahdollistamaa 

asemaa (PeVL 32/2001 vp, s. 2/II). Merkitystä on annettu myös sille, onko järjestely supistanut 

oleellisesti yhteistoimintaan velvollisten kuntien yleistä toimialaa (PeVL 11/1984 vp, s. 2/II). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt ongelmallisena kuntien yhteistoimintaelimen tehtävien 

lisäämistä siinä määrin ja sillä tavalla, että se vaikuttaisi oleellisesti jäsenkuntien hallintoon ja 

vaarantaisi kunnallisen itsehallinnon periaatteisiin sisältyvän periaatteen kunnan päätösvallan 

kuulumisesta kuntalaisten valitsemille toimielimille (PeVL 11/1984 vp, s. 2/II). Valiokunta on 

kuntien vapaaehtoisesta seutuyhteistyöstä todennut (PeVL 1 la/1984 vp, s. 2/1), että on hankalaa 

perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen 

kannalta, jos kuntien päätösvaltaa ja tehtäviä siirrettäisiin hyvin laajamittaisesti seudulliselle 

toimielimelle. Valiokunta on katsonut tämän näkökohdan koskevan ja viime kädessä rajoittavan 

myös kuntien kuntalain mukaista mahdollisuutta siirtää tehtäviään kuntayhtymille. 

Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään perustuslain 121 §:n 4 

momentin nojalla lailla. Tällä säännöksellä on sen esitöiden mukaan ilmaistu mahdollisuus järjestää 

kuntia suurempia itsehallintoalueita — kuten maakuntia — itsehallinnon periaatteiden mukaisesti 

(HE 1/1998 vp, s. 176/H). 

Perustuslakivaliokunnan aiempi lausunto Kainuun hallintokokeilusta. Laki Kainuun 

hallintokokeilusta on säädetty tavallisen lain säätämisjärjestyksessä perustuslakivaliokunnan 

myötävaikutuksella (PeVL 65/2002 vp). Asiasta aiemmin antamassaan lausunnossa valiokunta piti 

kokeilun kohdetta sellaisena kuntaa suuremmalla hallintoalueella toimeenpantavana 

itsehallintojärjestelmänä, josta perustuslain 121 §:n 4 momentin nojalla säädetään lailla. Koska 

ehdotuksessa oli tuolloin kysymys kunnille kuuluvien tehtävien siirtämisestä maakunnan 

hoidettavaksi, oli sääntelyä arvioitava myös kunnan asukkaille perustuslain 121 §:ssä turvatun 

itsehallinnon kannalta. 
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Valiokunta piti kokeilualueen kunnilta Kainuun maakunnalle tuolloin siirrettäviksi 

ehdotettujen tehtävien piiriä huomattavan laajana. Siirto vaikutti valiokunnan arvion mukaan 

merkittävällä tavalla kokeilualueen kuntien hallintoon ja kavensi kiistatta niiden asukkaiden 

valitsemien toimielinten päätösvaltaa. Sääntely olikin valiokunnan mielestä lähtökohtaisesti varsin 

ongelmallista kunnallisen itsehallinnon keskeisten periaatteiden kannalta. 

Tehtävien siirron taustalla oli kuitenkin Kainuun poikkeuksellisen vaikea taloudellinen ja 

sosiaalinen tilanne, joka jatkuessaan uhkasi kokeilualueen kuntien mahdollisuuksia tuottaa 

kunnallisia peruspalveluja riittävästi. Sääntelyn tarkoituksena oli turvata maakunnan asukkaille 

yhdenvertaiset mahdollisuudet saada näitä palveluja. Valiokunnan mielestä sääntelylle oli 

perusoikeusjärjestelmään pohjautuvia painavia perusteita. 

Kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta valiokunta piti 

tärkeänä, että Kainuun maakunnan päätösvalta osoitettiin maakunnan asukkaiden välittömillä 

vaaleilla valitsemalle toimielimelle. Maakunnan hallintojärjestelmän kansanvaltaisuus lievensi 

tehtävien siirrosta johtunutta kuntien asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 

kaventumista kokeilualueen kunnissa. Kunnallista itsehallintoa korvasi maakunnalle siirtyvien 

tehtävien osalta maakunnallinen itsehallinto, jonka valiokunta tosin totesi olevan kunnan asukkaan 

näkökulmasta jonkin verran etäisempi. 

Kunnilta maakunnalle siirrettäviksi tuolloin ehdotetut tehtävät olivat kuntien ns. pakollisia 

tehtäviä. Sääntelyllä ei siten rajoitettu kuntien yleistä toimialaa tai niiden oikeutta itsehallintonsa 

mukaisesti hoitaa vapaaehtoisesti itselleen ottamia tehtäviä eikä maakunnalle siirretty kuntien 

kaikkia pakollisiakaan tehtäviä. Vaikka vapaaehtoisten tehtävien tosiasiallinen merkitys voitiinkin 

arvioida kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta vähäiseksi, ei sääntely valiokunnan mielestä 

tehnyt asukkaiden itsehallintoa merkityksettömäksi kokeilualueen kunnissa. 

Näihin seikkoihin perustuvan kokonaisarvion perusteella valiokunta piti kokei-Iuyhteydessä 

mahdollisena sääntelyn toteuttamista tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Tätä puolsi myös 

perustuslain 121 §:n 4 momentissa ilmaistu mahdollisuus säätää lailla itsehallinnosta kuntia 

suuremmilla hallintoalueilla. Valiokunta ei katsonut myöskään perustuslain 6 §:n 

yhdenvertaisuussäännöksistä johtuvan estettä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
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Arvio ehdotuksesta. Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ei ehdoteta siirrettäväksi uusia tehtäviä 

kokeilualueen kunnilta maakuntahallinnolle. Sääntelyllä ei siten tässä mielessä kavenneta kuntien 

itsehallintoa nykyisestä. 

Perustuslain kannalta merkityksellisiä ovat ehdotukset kuntakohtaisesta ehdokasasettelusta 

ja kuntakohtaisista kiintiöistä luopumisesta maakuntavaltuuston vaaleissa. Valtuutettujen 

lukumäärä määräytyy ehdotuksen perusteella kokeilualueen yhteenlasketun asukasluvun mukaan ja 

kokeilualue muodostaa maakuntavaaleissa yhden vaalipiirin. Tässä vaalijärjestelmässä on 

mahdollista, että yhdestä tai useammasta kokeilualueen kunnasta ei tule ehdokasta valituksi 

maakuntavaltuustoon. Tätä mahdollisuutta tosin jossain määrin vähentää se, että valtuutettujen 

lukumäärä kasvaa ehdotetun sääntelyn perusteella nykyisestä 39:stä 59:ään. Riski ei kuitenkaan 

kokonaan poistu. t Perustuslakivaliokunta piti edellä selostetussa aiemmassa lausunnossaan kunnal-

liseen itsehallintoon sisältyvän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta tärkeänä, että Kainuun 

maakunnan päätösvaltaa käyttää maakunnan asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema toimielin. 

Kunnallista itsehallintoa maakunnalle siirtyvien tehtävien osalta korvaavaa maakunnallista 

itsehallintoa pidettiin toisaalta kunnan asukkaan näkökulmasta jossain määrin etäisempänä. Tämä 

maakuntahallinnon 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 merkittävämmän aseman. 

Esityksen perusteluissa on tehty selkoa nykyisen vaalijärjestelmän monimutkaisuuden 

aiheuttamista ongelmista. Järjestelmä on vaalien suhteellisuudesta ja kuntakohtaisista kiintiöistä 

johtuvien vaatimusten yhteensovittamisen takia hyvin vaikeasti ymmärrettävissä, jos — kuten 

esityksen perusteluista käy ilmi — kunnan asukkailta eniten ääniä saaneen listan ehdokkaista ei 

välttämättä kukaan tule valituksi maakuntavaltuustoon. Tällainen vaalijärjestelmä ei ole omiaan 

lähentämään maakuntahallintoa kunnan asukkaisiin tai lisäämään asukkaiden 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 
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määriteltävä kaikille kunnille samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa 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. 

Ehdotuksessa on valiokunnan mielestä kaiken kaikkiaan kysymys perustuslain 121 §:n 1 

momentissa suojattuun kunnalliseen itsehallintoon sisältyvien keskeisten periaatteiden 

soveltamisesta ja mukauttamisesta perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettuun alueelliseen 

itsehallintojärjestelmään. Kainuun maakuntahallinnon voidaan katsoa vaalijärjestelmän ehdotetun 

muutoksen seurauksena perustuvan nykyistä selkeämmin kokeilualueen kuntien asukkaiden sijasta 

maakunnan asukkaiden itsehallintoon, mikä ei ole perustuslailla suojatun kunnallisen itsehallinnon 

kannalta ongelmatonta. Valiokunta antaa kuitenkin suuren merkityksen sille, että kysymys on 

määräaikaisesta, vuoden 2012 loppuun kestävästä kokeilusta, jonka nimenomaisena tarkoituksena 

on Kainuun hallintokokeilusta annetun lain voimassa olevan 1 §:n mukaan hankkia kokemuksia 

maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen vaikutuksista Kainuun kehittämiseen, kunnallisten 

palvelujen järjestämiseen, kansalaisten osallistumiseen, kunnallishallintoon, valtion aluehallinnon 

toimintaan sekä maakunnan ja valtion keskushallinnon suhteeseen. Kun lisäksi otetaan huomioon 

edellä esitetyt vaalijärjestelmän tarkistamista puoltavat painavat perusteet sekä ehdotukset 

maakuntavaltuuston paikkamäärän lisäämisestä ja kuntien rahoitusvastuun sääntelemiseksi, 

voidaan lakiehdotus valiokunnan mielestä tässä kokeiluyhteydessä käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
Helsingissä (X) päivänä kesäkuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 
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pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk 

Roger Jansson Iv 
Johannes Koskinen /sd 
Irina Krohn /vihr 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Iv 
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


