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08.06.2006 Mietintö toimitettu HaVM 12/2006 vp 
edelleen 

08.06.2006 Valmistunut HaVM 12/2006 vp 
08.06.2006 Yksityiskohtainen 

käsittely 
08.06.2006 Yleiskeskustelu 
08.06.2006 Valmistava keskustelu 
08.06.2006 Asiantuntijakuulemisen 

päättäminen 
08.06.2006 Käsittely Lausunto saap. PeVL 22/2006 vp 
07.06.2006 Lausunto saap. PeVL 22/2006 vp 

PeV 
19.05.2006        JTäsittely Asiantuntijoiden kuuleminen 

-kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 
sisäasiainministeriö (K) 
Vastine 

10.05.2006        Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen 
-vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 

oikeusministeriö (K) 
-maakuntajohtaja Hannu Leskinen 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K) 
-johtava lakimies Heikki Harjula 
Suomen Kuntaliitto (K) 
-professori Olli Mäenpää (K) 
-professori Kaarlo Tuori (K) 

03.05.2006        Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen 
-kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 
sisäasiainministeriö (K) 

14.12.2005 Ilm. vkaan saapuneeksi   PeV antaa lausunnon 
(miet. + laus.) 
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{..PALUU 1 :  HAKU KAIKISTA        ' SEURAAVA»-'. 

Asian valiokuntakäsittely 

HE 215/2005 vp 
laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 

( Saapums-
vaihe 

Asiantuntijavaih
e 
/Jaostokäsittely 

Keskustelin/aihe 

Ratkaistavana. 
 
päätynyt - 

Täysistunto lähettänyt 12.12.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 12.12.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten 
 

Hallintovaliokunta 

Saapunut 13.12.2005 
Käsittely päättynyt 08.06.2006 HaVM 12/2006 vp 
 

Käsittelyvaiheet 

 
 
 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö (K) 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen, 
oikeusministeriö (K) 
- maakuntajohtaja Hannu Leskinen, Kainuun maakunta -
kuntayhtymä (K) 
-johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. Yleiskeskustelu 
Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
-HaVM 12/2006 vp 

 

 

 

 

 
jjj jSUOMCN CDUGKUNTA 

14.12.2005    Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. Käsittely 
03.05.2006 

10.05.2006 

19.05.2006 
 

08.06.2006 



 

Perustuslakivaliokunta 

Saapunut 13.12.2005 
Käsittely päättynyt 07.06.2006 PeVL 22/2006 vp 
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Käsittelyvaiheet 

20.12.2005 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 
16.02.2005 Asiantuntijoiden kuuleminen 

 

- kehityspäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö (K) 
- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K) 
- professori Kaarlo Tuori, (K) 
- professori Aimo Ryynänen, (K) 
- professori Olli Mäenpää, (K) 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

15.03.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Mikael Hiden, (K) 
- professori Veli-Pekka Viljanen, (K) 

24.03.2006    Asiantuntijoiden kuuleminen 
- oikeustieteen tohtori Kauko Sipponen, (K) 

06.06.2006    Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Yleiskeskustelu 
- lausuntoluonnos 07.06.2006    

Yksityiskohtainen käsittely 
- 6.6. esitelty lausuntoluonnos 
Valmistunut: 
- PeVL 22/2006 vp 

 
 

Päivitetty 08.06.200614:34:04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fakta.eduslomta.fytriphome/bir%5ethw/trip/?$


 
 
 
 
 
 
 
 

http://fakta.eduskunta.fytriphome^in/thw/trip/?$ {APPL}=vkfa03&$ {BASE}=vkfa03&...  8.6.2006 



 

H3VP ertb/ apoLvp  143 f  

L u o n n o s  &.£> .Ök 
HaVM /2006 vp — HE 215/2005 vp 

 
 
 
 
 
HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ I £ /2006 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi Kamuun hallintokokeilusta 
annetun lain muuttamisesta 

 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 12 päivänä joulukuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 

215/2005 vp). 
 

Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 

22/2006 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö 

- vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö 

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto 

- maakuntajohtaja Hannu Leskinen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 

HE 215/2005 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Kainuun 

maakuntavaltuustoa ja sen vaaleja koskevia säännöksiä muutettaisiin niin, että 

maakuntavaltuutettujen määrä määräytyisi kuntalain säännöksien mukaisesti, maakun-

tavaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista kiintiöistä ja vaalit käytäisiin koko kokeilualueella 

yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltuvin osin noudattaen. En-

nakkoäänestysoikeus laajenisi koskemaan kaikkia kotimaassa olevia ennakkoäänestyspaikkoja. 

Vaalitavan muutoksen yhteydessä ehdotetaan lakiin lisättäväksi säännös maakuntahallinnon 

rahoituksen perusteista ja maakuntahallinnolle asetettaisiin velvoite suunnitella mahdollisen 

alijäämän kattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Vaalan kunnan osallistumista maakuntahallintoon koskevat ja maakuntavaltuuston 

toimivaltaa Kainuun kehittämisrahan hallinnoinnissa koskevat säännökset saatettaisiin ajan 

tasalle. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Kainuun hallintokokeilu on alkanut vuoden 2005 alussa ja ensimmäiset maakuntavaalit on 

käyty lokakuussa 2004. Vaalijärjestelmä on muun muassa monimutkaisuutensa vuoksi 

osoittautunut varsin ongelmalliseksi. Esimerkiksi kunnan asukkailta eniten ääniä saaneen 

ehdokaslistan ehdokkaista ei välttämättä kukaan tule valituksi maakuntavaltuustoon. 

Hallintovaliokunta katsoo perustuslakivaliokunnan tavoin, että voimassa olevaan lakiin 

perustuva Kainuun maakuntavaalien vaalijärjestelmä ei ole omiaan lähentämään 

maakuntahallintoa kunnan asukkaisiin tai lisäämään asukkaiden luottamusta omiin osallistumis- 

ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan Kainuun maakuntavaalien 

vaalijärjestelmää selkeytettäväksi luopumalla kuntakohtaisesta ehdokasasettelusta 

ja maakuntavaltuusto-paikkojen kuntakohtaisesta kiintiöstä. Samalla Kainuun 
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maakuntavaltuutettujen määrää ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä 

kolmestakymmenestäyhdeksästä viiteenkymme-neenyhdeksään. 

Maakuntavaltuutettujen määrän lisääminen pienentää merkittävästi to-

dennäköisyyttä, että jostakin kokeilualueen kunnasta ei tulisi lainkaan valtuutettua 

maakuntavaltuustoon. Valtuutettujen lukumäärän lisääminen parantaa myös 

pienryhmien mahdollisuuksia saada edustajiaan maakuntavaltuustoon 

maakuntavaaleissa. Kustakin ryhmästä vaaleissa tulisi maakuntavaltuutetuksi 

valituksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat. 

Valiokunta toteaa, että lakiehdotukseen sisältyvä vaalijärjestelmän muutos 

helpottaa sen ymmärtämistä ja osaltaan parantaa asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksia. Myös maakuntavaalien ehdokasasettelu 

yksinkertaistuu siirryttäessä aidosti yhden vaalipiirin järjestelmään. 

Maakuntavaltuutettujen määrä, vaalijärjestelmä ja rahoitusjärjestely kuntien 

ja maakuntahallinnon välillä muodostavat kokonaisuuden. Tämän vuoksi on 

tarpeen, että vaalijärjestelmän muutoksen tasapainottamiseksi lakiin otetaan 

säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kokeilualueen kuntien ja maakuntahallinnon 

välisen rahoituksen perusteista säädettäväksi siten, että rahoitus tulee perussopimukses- 

sa määritellä kaikille kunnille samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa 

määritellyistä tuloista tai summana asukasta kohden. Sääntely suojaa kokeilualueen 

kuntien taloudellista asemaa suhteessa maakuntaan siten, että pelkästään maakuntahal- 

linnon päätöksillä ei ole mahdollista lisätä kunnan vastuuta kokeilulain 23 §:ssä tarkoi- 

tettujen palveluiden rahoituksesta. Nykyisin rahoitus on perussopimuksessa määritelty 

osuutena kunkin kunnan tuloista, joten säännös ei asiallisesti muuta nykytilaa. 

AjoJLloU^^ U2,̂ t̂e». l^Jk^ 
-     y 

Hallituksen esityksen perasteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 
Säätämisjärjestys 
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Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lakiehdotuks^ voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 

SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Alueiden j a hallinnon kehittämisosasto VASTINE 
Teemu Eriksson 15.5.2006 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 

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

 
Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt sisäasiainministeriötä antamaan 
kirjallisen vastineen otsikon esitystä saamistaan asiantuntijalausunnoista. 
Pyynnön mukana olivat Suomen Kuntaliitolta, Kaarlo Tuorilta, Olli Mäenpäältä, 
oikeusrninisteriöltä ja Kainuun maakunta -kuntayhtymältä saadut lausunnot. 
 
Yleisesti ottaen lausunnoissa ymmärrettiin hyvin esityksen käytännöstä johtuva 
tarve, mutta niissä oli jonkun verran esitetty myös kritiikkiä esitettyjä ratkaisulta 
kohtaan. Osin kritiikki koskee esityksen suhdetta perustuslakiin, josta 
perustuslakivaliokunta ei vastinetta kirjoitettaessa ollut antanut lausuntoaan. 
Seuraavassa käsitellään lähinnä esitystä koskevaa kritiikkiä. 
 
Kaarlo Tuorin lausunnossa todetaan Kainuun hallintokokeilun poikkeavuus 
yleisestä kuntien yhteistyöstä ja nähdään esityksen kokonaisuutena parantavan 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia maakuntatasolla. Tuori pitää kuitenkin 
kunnallisen itsehallinnon kannalta ongelmallisena, että yhteistyöelin voisi tehdä 
päätöksiä kunnan järjestämisvelvollisuuden toteuttamisesta ja rahoituksesta 
ilman, että kunnalla olisi edustusta kyseisessä toimielimessä. 
Maakuntavaltuuston päätöksien vaikutuksien mahdollinen eriytyminen 
kuntakohtaisesti edellyttää kuntien edustusta maakuntavaltuustossa. Tuori 
katsoo, että vaalitavan muuttamisen lisäksi lakiin tulisi ottaa säännös, jonka 
nojalla vaaleissa ilman edustajaa jäävä kunta voisi saada muuta kautta 
edustajansa maakuntavaltuustoon. 
 
Kainuussa maakuntahallinnon tehtävistä suurin osa on lain nojalla maakunnan 
järjestämisvastuulla, kuten Olli Mäenpää asiantuntijalausunnossaan toteaa. 
Näiden lisäksi alueen kunnat ovat sopineet antavansa osan muistakin tehtävistään 
maakunnan hoidettaviksi. Näin ollen maakuntavaltuusto ei suurimmaksi osaksi 
tee päätöksiä kuntien järjestämisvastuulla olevista asioista, vaan keskeisin 
liittymä kuntiin on maakunnan talous. Maakunnan rahoitus on järjestetty tavalla, 
jossa maakuntavaltuusto ei voi suoraan omilla päätöksillään lisätä kuntien 
maksuosuutta. 
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Maakuntavaltuuston päätöksien vaikutukset voivat näkyä eri tavoin 
kokeilualueen eri osissa. Vastuu päätöksistä on kuitenkin luonteeltaan poliittinen 
ja samankaltaisia ongelmanasetteluja voidaan nähdä myös suurten kuntien 
valtuustotyöskentelyssä. Ehdotetussa järjestelmässä maakuntavaltuutetuilla on 
vastuu kaikille äänestäjille mukaan lukien heidän kotikuntansa asukkaat. 
 
Maakuntavaltuuston työssä valtuutettujen poliittisilla kannoilla on keskeinen 
merkitys. Jos maakuntavaltuustoon otetaan vaaleilla valittujen lisäksi kuntien 
mandaatilla olevia valtuutettuja, valtuuston poliittinen edustavuus häiriintyy. 
Vaarana on, että 

 
maakuntavaltuuston voimasuhteet muuttuvat kuntien erillisedustajien vuoksi. Tämä vaarantaisi 
maakuntahallinnon kansanvaltaisuuden, joka on tärkein yksittäinen tekijä perusteluissa, joilla 
kuntien tehtäviä tässä laajuudessa voidaan siirtää kuntaa laaj emmalle alueelle j ärj estettäväksi. 
 
Kainuun maakunnan asiantuntija on kritisoinut maakuntavaltuutettujen määrän lisäämistä, koska 
kunnan edustuksella ei ole järjestelmässä suurta merkitystä ja pienryhmilläkin on ollut 
mahdollista saada edustajiaan vaaleissa valituksi. Maakuntavaltuuston suuren koon katsotaan 
vaikeuttavan valtuustotyöskentelyä. 
 
Maakuntavaltuuston koon kasvattaminen liittyy toisaalta alueen kunnista tulevan edustuksen 
turvaamiseen ja toisaalta käsitykseen maakuntavaltuuston tehtävien monipuolisuudesta. 
Maakuntavaltuuston koon jättäminen nykyiselleen tarkoittaisi, että jonkin kunnan jääminen 
ilman edustusta olisi melko todennäköistä. Vaikka se on pienempi ongelma kuin nykyisen 
vaalijärjestelmän puutteet, ei ole syytä olla pienentämättä sen toteutumisen todennäköisyyttä. 
Maakuntavaltuuston tehtäväkenttä on lähes yhtyä laaja kuin kunnan tehtäväkenttä ja sen 
rakenteessa vaaleilla valitut valtuutetut pääsevät ottamaan kantaa asioihin, joita ei kuntien 
valtuustoissa juurikaan käsitellä. Tällaisia asioita ovat muun muassa erikoissairaanhoidon 
järjestäminen, aluekehitys ja Kainuun kehittämisrahan ohjaus. Välillistä osallistumista näihin 
kokonaisuuksiin on syytä ennemmin helpottaa kuin vaikeuttaa. 
 
Maakunnan käsityksen mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen ei olisi tarpeen vaatia sataa 
äänioikeutettua henkilöä, vaan sopiva määrä voisi olla esimerkiksi viisikymmentä henkilöä. 
Määrän alentamiseen ei sinänsä ole estettä, mutta valtuutetun läpisaamiseen tarvitaan joka 
tapauksessa selvästi yli sata ääntä. Asetettu vaatimus ei muodostune vaaleihin osallistumisen 
esteeksi. 
 
Kainuun pelastuslaitoksen liittämistä maakuntahallinnon osaksi on ehdotettu maakunnasta. 
Sisäasiainministeriön käsityksen mukaan se vaatii lainsäädännön muutosta, mutta asia vaatii 
erillisen valmistelun, joka on käynnistymässä. 
 
Kokeilulain rakenteen monimutkaisuus on valitettava tosiasia. Tällä hetkellä sen laajaan 
uudistamiseen ei liene edellytyksiä. Koko järjestelmä käydään joka tapauksessa läpi ennen 
kokeilun päättymistä ja tuolloin tulee myös lainsäädäntö uudistettavaksi, jos järjestelmästä 
saadut kokemukset puoltavat sen jatkamista. 
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Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä Kainuun 

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

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. Ehdotuksen 

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

kustakin kunnasta. Tämä on myös valtiosääntöinen ongelma. 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 aikaisemmissa lausunnoissaan tarkastelemissa 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 kruunasta valittaisiin ainakin yksi valtuutettu. 
 

Kainuun maakunta on kuitenkin oikeudelliselta asemaltaan lähellä toimintayhtymää. 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 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. Tämä kanta on nähdäkseni 

perusteltavissa siitä riippumatta, mikä kanta hallituksen ehdottaman järjestelyn suhteesta 

perustuslakiin omaksutaan 
 

Toisaalta on ilmeistä, että nykyiseen valtuuston vaalitapaan liittyy sellaisia ongelmia, joihin 

hallituksen esityksessä on kiinnitetty huomiota. Sen vuoksi suositeltavin ratkaisu olisi siirtyä 

hallituksen ehdottamaan vaalitapaan ja lisätä lakiin kaikkien kuntien edustuksen takaava 
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säännös, joka tulisi sovellettavaksi vain silloin, jos jokin kunta muutoin jäisi vaalien tuloksena 

vaille edustajaa. Tämä merkitsisi, että valtuustossa noudatettaisiin tavallaan kahta 

edustusperiaatetta. Tämä ei kuitenkaan ole kansainvälisessäkään katsannossa mitenkään 

poikkeuksellista, sillä kiintiösäännöksillä on saatettu varmistaa kansallisessakin parlamentissa 

alueellinen edustavuus tai jonkin vähemmistökansallisuuden edustus. Suomessa voi viitata 

Ahvenanmaan maakunnalle turvattuun edustajapaikkaan eduskunnassamme. 
 
 
Helsingissä 10.5.2006 

 

Kaarlo Tuori 

Professori 
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Olli Mäenpää 01.5.2006 
 
Hallintovaliokunnalle 
 
 
 

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

 
Hallituksen esityksen mukaan maakuntavaaleja koskevat säännökset 
uudistettaisiin luopumalla kuntakohtaisesta valtuustopaikkojen kiintiöistä 
ja ehdokkaiden asettamisesta. Kokeilualue olisi 24 §:n 2 momentin 
mukaan Kainuun maakuntavaaleissa yhtenä vaalipiirinä ja valtuutettujen 
lukumäärään sovellettaisiin kuntalain säännöstä kunnanvaltuutettujen 
lukumäärästä. Käytännössä tämä merkitsisi, että valtuutettujen määrä 
nousisi nykyisestä kolmestakymmenestäyhdeksästä 
viiteenkymmeneenyhdeksään. 
 
Koska maakuntavaaleissa luovutaan kuntakohtaisesta valtuustopaikkojen 
täyttämisestä ja ehdokkaiden asettamisesta, on mahdollista, että jostain 
kunnasta ei valita ketään maakuntavaltuustoon. Vaikka valtuutettujen 
määrän tuntuva lisääntyminen vähentääkin tätä mahdollisuutta, ainakin 
muodollisesti on mahdollista, että yksittäinen kunta jää ilman edustajaa 
maakuntavaltuustossa. Tämä on kuitenkin viime kädessä kyseisen 
kunnan äänioikeutettujen jäsenten päätösvallassa. 
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Kuntien vakiintuneessa yhteistoiminnassa - sekä sopimuspohjaisessa 
että lakisääteisessä - on lähtökohtana, että jokaiselle yhteistoimintaan 
osallistuvalle kunnalle taataan edustus yhteistoimintaelimissä. 
Kuntakohtaisista valtuutettujen kiintiöistä luopuminen merkitsee sinänsä 
poikkeamista tästä vakiintuneesta lähtökohdasta. Vakiintuneet kuntien 
yhteistoiminnan muodot perustuvat nimittäin peruskuntien 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 maakuntavaalit heijastavat jo sellaisenaan 
sitä, että keskeinen osa Kainuun peruskuntien tehtävistä on ainakin 
kokeilun aikana siirretty maakunnan tehtäviksi. Kuntakohtaisista 
valtuutettu-kiintiöistä luopuminen ei tältä kannalta arvioituna ole ainakaan 
ilmeisessä ristiriidassa kunnallisen demokratian ja kunnallisen 
itsehallinnon kanssa. Toisaalta välitön vaalitapa voi myös vahvistaa 
maakunnallisen itsehallinnon kansanvaltaisuutta, kun otetaan huomioon 
juuri se kokeilussa olennainen erityispiirre, että Kainuun peruskuntien 
tehtävät järjestetään ja palvelut hoidetaan pääasiassa maakunnan 
tasolla. 
 

Peruspalvelujen rahoitusta koskeva sopimus 
 
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 perussopimuksessa "kaikille kunnille 
samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa määritellyistä 
tuloista tai summana asukasta kohden". 
 
Rajoituksen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti 
sen sisältö ja vaikutukset kunnan taloudellisen päätösvallan 
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 i rahoitusvastuuta niin, että maakunnan päätökset 
suoraan voisivat vaikuttaa siihen rahoitusvastuuta lisäävästi. 
 
Ehdotettu lakisääteinen sopimusvapauden rajoitus tarkoittaa käytännössä 
lähinnä kokeilun piirissä olevien kuntien taloudellisen aseman 
turvaamista suhteessa maakuntaan. Vaikka rajoitus siis jonkin verran 
kaventaa yhteistoiminnan sopimuspohjaisuuteen kohdistuvaa kunnan 
päätösvallan itsenäisyyttä, sillä on ensisijaisesti myönteinen ja yh-
denvertaisuutta korosta vaikutus peruskuntien taloudelliseen asemaan. 
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HE 215/2005 vp 
Kainuun hallintokokeilulain muuttamisesta 

 
Lain muutosesityksessä kysymys on ennen kaikkea maakuntavaltuuston vaali-
säännösten muuttamisesta. Samassa yhteydessä ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista samoin kuin kuntalain alijäämän 
kattamisvelvoitteen ulottamisesta Kainuun maakuntaan. 
 
Vaalijärjestelmän muutostarpeet ovat ennen muuta lähteneet käytännön tarpeista ja 
maakunnan kokemuksista ensimmäisistä maakuntavaaleista lokakuussa 2004. 
Vaalijärjestelmän monimutkaisuus ja tuloksen huono ennakoitavuus ovat vaalijär-
jestelmän muuttamisen taustalla. 
 
Vaalijärjestelmän läpinäkyvyys ja ennakoitavuus lienevät myös kansanvaltaisuuden 
kannalta keskeisempiä arvoja kuin se mahdollisuus, että jokin kokeilussa mukana 
oleva kunta jää kokonaan ilman valtuustopaikkaa. Mahdollisuus on kuitenkin varsin 
teoreettinen, kun valtuutettujen lukumäärä myös nousee merkittävästi. 
 
Lisäksi on huomattava, että jokaisen kunnan äänioikeutetuilla asukkailla on mah-
dollisuus suoraan vaikuttaa vaalin lopputulokseen. Maakuntatasollakin eli kuntaa 
laajemmalla alueella kysymys on ennen kaikkea asukkaiden itsehallinnosta ja heidän 
palvelujensa turvaamisesta. 
 
Myös rahoitusperustan säätäminen laissa vaikuttaa yksittäisen kunnan asemaa 
vahvistavasti. 
 
Kuntaliitolla ei ole erityistä huomautettavaa lakiesitykseen. 
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Heikki Harjula 
johtava lakimies 
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HE 215/2005 vp 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Maakuntajohtaja Hannu Leskinen 
 
 
 

Kainuun maakunnan asiantuntijan lausunto Kainuun hallintokokeilulain 
muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (HE 215/2005) 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakuntavaltuustoa ja sen 
vaaleja koskevia säännöksiä. Vaaleissa luovuttaisiin kuntakohtaisista 
kiintiöistä ja vaalit käytäisiin kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä. 
Maakuntavaltuutettujen määrä määräytyisi kuntalain säännöksien 
mukaisesti, mikä nostaisi valtuutettujen määrän nykyisestä 39:stä 
59:ään. Ennakkoäänestysoikeus laajenisi koskemaan kaikkia 
kotimaassa olevia ennakkoäänestyspaikkoja. Lakiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista ja 
kuntalain mukainen alijäämän kattamisvelvoite. Vaalan kunnan 
osallistumisoikeutta maakunnan päätöksentekoon ja valtuuston 
toimivaltaa kehittämisrahan hallinnoinnissa koskevat säännökset 
saatettaisiin ajan tasalle. 
 
Vaalijärjestelmä 
 
Luonnoksen mukainen esitys maakuntavaalien suorittamisesta siten, 
että kokeilualue olisi yksi vaalipiiri ja ehdokasasettelu tapahtuisi 
suoraan maakunnallisesti, on sekä vaaiien teknisen toteuttamisen 
että vaalituloksen määräytymisen kannalta erinomainen uudistus. 
Vuonna 2004 suoritettujen ensimmäisten maakuntavaalien 
kokemuksen mukaan vaalipiirilautakuntana toiminut Kajaanin 
kaupungin keskusvaalilautakunta ja muiden kuntien 
keskusvaalilautakunnat joutuivat suorittamaan ehdokasasettelussa 
osittain päällekkäisiä tehtäviä johtuen siitä, että Kajaani ainoana käytti 
vaalitietojärjestelmää ja syötti sinne kaikki ehdokkaita koskevat tiedot. 
Kunnittain tapahtunut ehdokasasettelu aiheutti ongelmia mm. 
valitsijayhdistysten muodostamisessa ja tästä johtuen ainakin yksi 
ehdokas jäi pois maakunnalliselta yhteislistalta. Yhtenä vaalipiirinä 
toteutettavat vaalit tarkoittavat maakunnallista ehdokasasettelua, joka 
tapahtuu suoraan yhdelle keskusvaalilautakunnalle. Tämä helpottaa 
myös vaaliasiamiesten tehtävää ja poistaa ehdokashakemuksia 
koskevien tietojen siirtämistä ja erityisen ohjeistuksen tarvetta 
vaalipiirilautakunnan ja kuntien keskusvaalilautakuntien välillä. 

Vielä olennaisempi merkitys yhteen vaalipiiriin siirtymisellä on 
vaalien tuloksen määräytymiselle. Vuoden 2004 vaaleissa käytössä 
olleen järjestelmän mukaan määräytynyt maakuntavaltuuston 
kokoonpano ei kaikilta osin vastaa kansalaisten äänestystahtoa. 
Räikeimmin poikkeaminen tuli esille Vuolijoen ainoan 
valtuustopaikan määräytymisessä, jossa paikka tuli siirrettynä 
ylimääräisen paikan laskennallisesti saaneesta kunnasta ja paikan 
osuessa vasemmistoliiton kohdalle. Vuolijoella vasemmistoliittoa 



 

äänesti 12,4 % ja kunnan suurin puolue oli keskusta 48,3 %:n 
kannatuksella; kuitenkin kunnan ainoa edustaja on 
vasemmistoliitosta. Kuntakiintiöistä johtuen myös saman puolueen 
sisällä maakuntavaltuustoon nousi jostakin kunnasta ehdokkaita 
huomattavastikin pienemmällä äänimäärällä, kuin jostakin toisesta 
kunnasta jäi vastaavasti ulos. Vaalien tuloksen määräytyminen oli 
sovelletussa vaalijärjestelmässä erittäin vaikeaselkoinen ja osittain 
sattumanvarainen. Luonnoksessa esitetty uudistus siirtymisestä 
yhteen vaalipiiriin yksinkertaistaa vaalien tuloksen määräytymistä ja 
tuloksen ymmärrettävyyttä huomattavasti ja vahvistaa näin 
kansalaisten luottamusta vaalijärjestelmään. 
 
Vaalijärjestelmän muuttamiseen liittyy kuntakohtaisista kiintiöistä 
luopuminen valtuustopaikkojen määräytyessä suoraan äänimäärien 
suhteessa. Mikäli vuonna 2004 suoritettujen vaalien 
maakuntavaltuuston kokoonpano olisi muodostunut suhteellisesti 
annettujen äänien mukaisesti ilman kuntakiintiöitä, olisi Vuolijoki 
jäänyt ilman edustajaa valtuustossa. Kajaani olisi menettänyt 2 
paikkaa sekä myös Paltamo ja Puolanka yhden paikan per kunta. 
Lisäpaikat olisivat menneet Kuhmolle (+ 3) ja Sotkamolle (+2). 
Ainakin yksien suoritettujen vaalien valossa näyttää siltä, että 
kuntakiintiöt ovat muokanneet valtuuston kokoonpanoa 
huomattavasti henkilötasolla. Puolueiden väliseen paikkajakoon 
kuntakiintiöillä ei ollut merkitystä, sillä puolueiden paikat 
määräytyvät voimassa olevassa vaalijärjestelmässäkin äänimäärien 
suhteessa. 
 
Kuntakiintiöt määriteltiin alkuperäiseen lakiin turvaamaan jokaisen 
kokeilualueen kunnan edustus maakuntavaltuustossa. Tämän 
katsottiin lainsäätämisvaiheessa olevan minimivaatimus kunnallisen 
itsehallinnon turvaamiseksi. Luonnoksen 4. sivulla esitetyn 
mukaisesti 'kuntakohtaisen edustuksen yksi merkittävin perustelu on 
ollut, että maakuntavaltuuston mahdollisuus aiheuttaa päätöksillään 
kunnille kustannuksia, vaatii kuntakohtaisen edustuksen 
valtuustossa'. Perustelu liittyy alkuperäisessä laissa säätelemättä 
jääneeseen maakuntahallinnon rahoituksen perusteisiin. Jo kokeilun 
valmisteluvaiheessa kunnat pääsivät perussopimuksessaan 
yhteisymmärrykseen historiallisesta rahoituskuviosta, jossa 
maakunnalle annetaan tietty laskennallinen prosenttiosuus kuntien 
verotulopohjaisesta rahoituksesta, jolla maakunnan on tultava 
toimeen. Maakunta-kuntayhtymän rahoituskuvio poikkeaa täten 
huomattavasti yleisistä, jälkilaskutukseen perustuvista 
kuntayhtymien rahoitusjärjestelmistä. Luonnoksen mukaisesti 
paikallisesti sovitun rahoituskuvion perusteet esitetään 
vahvistettavaksi laintasoisena uudistuksen yhteydessä. 
Rahoitusjärjestelmän perusteiden tullessa turvatuksi laintasoisesti ei 
perusteita maakuntavaltuuston koon kasvattamiselle kuntien 
edustuksen mahdolliseksi turvaamiseksi ole olemassa ainakaan 
kuntatalouden turvaamisen näkökulmasta. 
 
 

Vuoden 2004 vaaleissa pienryhmittymistä Vihreät ja 
Sitoutumattomat saivat kumpikin yhden valtuustopaikan 
maakuntavaltuustossa, Vihreät 2,4 %:n ja Sitoutumattomat 2,5 %:n 



 

ääniosuuksilla. Suunniteltu valtuustokoon kasvattaminen ei sinänsä 
turvaa pienryhmittymille sen suurempaa suhteellista edustavuutta 
valtuustoon, vaan paikkaluvun suhteellinen kasvattaminen vaatii 
äänimäärien kasvua. Luonnoksessa esitetty perustelu pienryhmien 
aseman vahvistamisesta ei ole relevantti perustelu valtuuston koon 
kasvattamiselle. 
 
Luonnokseen sisältyy ehdotus, että valitsijayhdistyksen 
perustamiseen vaadittaisiin vähintään 100 kokeilualueella 
äänioikeutettua henkilöä. Kunnallisvaaleissa valitsijayhdistyksen 
perustamiseen vaaditaan 10, eduskuntavaaleissa 100, 
europarlamenttivaaleissa 2.000 ja tasavallan presidentin vaaleissa 
20.000 äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistysten koon sääntelyn 
tarkoituksena on se, että ehdokkaan asettamisella olisi todellista 
merkitystä vaalin lopputuloksen tai äänestämällä ilmaistavissa 
olevan poliittisen kannanoton kannalta. Valitsijayhdistyksen 
kokovaatimus ei saa olla toisaalta kuitenkaan niin suuri, että se 
käytännössä estäisi ao. kansalaistoiminnan. Vuoden 2004 vaaleissa 
valitsijayhdistysten yhteislistalta nousi ehdokas 
maakuntavaltuustoon 241 äänellä. Ottaen huomioon vaalituloksen 
ja kunnallisvaaleissa perustamiseen riittävän 10 henkilön 
vaatimuksen on ehdotus 100 äänioikeutetun vaatimuksesta (joka on 
siis yhtä suuri kuin eduskuntavaaleissa) turhan korkea. Oikeampi 
lukumäärä voisi olla 50 äänioikeutettua. Valitsijayhdistyksen 
perustamiseen vaadittavan henkilömäärän oikean mitoituksen 
voidaan olettaa turvaavan näiden pienryhmien mahdollisuuden 
edustajan saamiseen valtuustossa paremmin, kuin toisaalla 
lausunnossa esitetty valtuustokoon kasvattaminen. 
 
Kainuun maakunnan käsityksen mukaan maakuntavaltuuston koon 
kasvattamista olennaisesti nykyisestä tulee tarkastella kriittisesti 
ottaen huomioon maakunta-kuntayhtymän rahoitusmuoto, 
maakuntavaltuuston tehtävät maakunnan kehittämisessä ja sen 
nykyisestä toiminnasta saadut kokemukset. Valtuuston koon 
kasvattaminen ei sellaisenaan turvaa kaikkien kuntien edustajuutta 
eikä vahvista pienryhmien asemaa, vaan olennaiseksi muodostuu 
ehdokkaita asettavien ryhmittymien ehdokasasettelussaan 
maakunnallisesti noudattama linja. 
 
Ennakkoäänestysmahdollisuuden laajentaminen koko valtakuntaan 
lisää jonkin verran vaalien kustannuksia ja tarvittavaa opastusta, 
mutta on tarpeen vuoden 2004 vaalien kokemusten ja niistä saadun 
palautteen perusteella. 
 
Rahoitusjärjestelmä ja alijäämän kattamisvelvollisuus 
 
Ehdotuksen mukaisesti maakunnan rahoitusjärjestelmän perusteista 
otettaisiin säännös lakiin. Perusteina säädettäisiin, että rahoitus 
tulee perussopimuksella määritellä kokeilualueen kunnille 
samansuuruisena osuutena kuntien tuloista tai summana asukasta 
kohden. Rahoituksen tason ja tarkempien perusteiden määrittely 
säilyy kuntien päätösvallassa. Rahoitusjärjestelmän perusteiden 
vahvistaminen laintasoisella säätelyllä mahdollistaa kuntakiintiöiden 
poistamisen, koska sääntely turvaa kunnallisen itsehallinnon 



 

suhteessa maakuntaan. Säännös vahvistaisi jo tällä hetkellä 
perussopimuksessa olevan rahoitusjärjestelmän perusteet ja 
säädösmuutos on kannatettava. 
 
Myös lisäys kuntien alijäämän kattamisvelvollisuuden ulottamisesta 
maakunta-kuntayhtymään korostaa osaltaan kokeilulainsäädännöllä 
luodun uudentyyppisen kuntayhtymän eroavaisuutta muista 
kuntayhtymistä ja vahvistaa sen itsenäisyyttä ja vastuullisuutta 
taloudenhoidostaan. Alijäämän kattamisvelvoite on kuntien kannalta 
toivottava muutos. 
 
Vaalan kunnan asemaa maakuntavaltuuston ja -hallituksen 
toiminnassa koskevia säännöksiä esitetään uudistettavaksi. Vaalan 
kunnalla on oikeus nimetä maakuntavaltuustoon suoraan kaksi 
edustajaansa. Voimassa olevassa laissa Vaalan kunnan 
osallistumisoikeutta päätöksentekoon koskevat säännökset ovat 
osittain vanhentuneet, koska Vaala ei ole enää Kainuun 
erityishuoltopiirin jäsen. Lausunnon mukaan Vaalan kunnan 
edustajilla on jatkossa oikeus osallistua maakuntavaltuustossa ja -
hallituksessa Kainuun liiton jäsenyyteen perustuvien tehtävien 
käsittelyyn. Tällaisina tehtävinä lausunnossa mainitaan 
maakuntakaava-asiat, rakennerahastoasiat ja maakunnan liiton 
aluekehitystehtävät. Koska Vaalan kunnalla ja maakunta-
kuntayhtymällä on yhäkin eriävät näkemykset Vaalan 
osallistumisoikeudesta mm. kuntayhtymän yleistä hallintoa 
koskevien asioiden käsittelyyn, olisi hallituksen esityksen 
perusteluissa syytä 
mainita nimenomaisesti, että Vaalan edustajilla ei ole 
osallistumisoikeutta näiden asioiden käsittelyyn. 
 
Kansallisen kehittämisrahan hallinnointiin liittyvät tekniset 
lakiviittausten korjaukset ovat tarpeellisia ja välttämättömiä eri 
lainsäädäntöjen yhteensovittamiseksi. 
Maakunnan tehtävät ja toimivalta ovat määritelty laissa Kainuun 
hallintokokeilusta ja perussäännössä. Perussäännön muutoksella 
kunnat voivat antaa maakunnalle uusia tehtäviä hallintokokeilulain 
21 ja 22 §:n nojalla. Uudet tehtävät voivat näin ollen olla vain joko 
sosiaali- ja terveystoimen alaan kuuluvia muita tehtäviä tai muita 
opetus- ja kulttuuritoimen tehtäviä. 
 
Valtio on käynnistänyt kunta- ja palvelurakennehankkeen. 
Kainuussa on jo nyt vuoden kokemuksella saavutettu hyviä 
kokemuksia. Kunta- ja palvelurakennehankkeen tavoitteen ovat osin 
jo toteutuneet Kainuussa. Palvelurakenne ei ole valmis Kainuussa 
ja sen kehittämistarpeita on myös laajemmin kuin koskien sosiaali- 
ja terveystoimea tai opetus- ja kulttuuritoimea. 
 
Kainuun pelastuslaitoksen neuvottelukunta on esittänyt, että 
aloitetaan neuvottelut Kainuun pelastuslaitoksen siirtymisestä 
vuoden 2007alusta Kainuun maakunta- kuntayhtymään. Vaalan 
kunnan edustaja (kunnanjohtaja Veikko Tossavainen) ilmaisi 
kantanaan, että Vaala osallistuu Kainuu maakunnassa olevaan 
pelastustoimeen maakunnan kustannusjakoperiaatteen ja 
palvelutasopäätöksen mukaisesti. (Kainuun pelastuslaitoksen 



 

neuvottelukunta 03.03.2006 § 4). Tämä ei ole mahdollista 
hallintokokeilulakia muuttamatta. Kunnilla on vielä myös muita 
tehtäviä ja palveluita, joiden tekeminen ja tuottaminen yhtenä 
maakunnallisena kokonaisuutena voisivat turvata palvelut kaikille 
kainuulaisille nykyistä paremmin ja parantaa samalla tuottavuutta. 
 
Hallintokokeilulakia tulisi muuttaa siten, että kainuun kunnat voisivat 
antaa Kainuun maakunta -kuntayhtymälle uusia tehtäviä 
kunnallislain mukaisesti perussääntöä muuttamalla. 
 
Kainuun hallintokokeilulaki on rakenteeltaan nykyään 
tarpeettoman monimutkainen. Sen rakenne lähtee siitä, että 
maakunnassa voisi olla useita eri kuntayhtymiä. Se myös 
mahdollistaa yhden sen, että kaikki voi koota yhteen 
kuntayhtymään. Näin onkin tehty. Monet vain kokeilulakiin 
perehtyneet ovat ilman muuta olettaneet, että maakunnassa olisi 
maakunnan lisäksi kolme kuntayhtymää. Se on aiheuttanut pientä 
sekaannusta. 
Voisiko hallintokokeilulakia selventää siten, että se nykyisen 
tilanteen mukaisesti kirjoitettaisiin niin, että laista poistettaisiin 
maininnat maakuntaan kuuluvista kuntayhtymistä. 
 
Kainuun maakunnan PARAS -ohjausryhmä 02.02.2006 totesi 
lausunnossaan: 
"Jo tässä vaiheessa hyväksi toimintatavaksi osoittautuneen Kainuun 
maakunnan toimintamallin turvaamiseksi ja kehittämiseksi laki 
Kainuun hallintokokeilusta, tai vastaavat säädökset liitettynä 
muihin lakeihin, tulee säätää pysyväksi. Kokeilun kuluessa on 
tarvittaessa voitava joustavasti muuttaa kokeilun rajoja 
mahdollistamalla uusien kuntien liittymisen kokeiluun mukaan. 
Samoin pysyvän lain tulee olla sillä tavalla mahdollistava, että 
joustavasti voidaan soveltaa myös uudentyyppisiä ratkaisuja 
palveluiden toteuttamiseksi. Samalla voidaan mahdollistaa 
samankaltaiset palvelurakenteeseen kohdistuvat uudistukset 
muuallakin Suomessa." 

 
 
 

Kajaanissa 9.5.06 
 
 
 

Maakuntajohtaja Hannu Leskinen 
OIKEUSMINISTERIÖ 
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 10.5.2006 
 
 
 
 

Asiantuntij alausunto hallintovaliokunnalle 
 
Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 215/2005 vp.) 
 
 



 
 

Olen saanut tilaisuuden kommentoida tätä sisäasiainministeriössä valmisteltua esitystä jo ennen sen 
varsinaista lausuntovaihetta. Koska kommentit on otettu täydellisesti huomioon, minulla ei ole juurikaan 
huomauttamista esitykseen. 
 
Esitys on kaikin puolin kannatettava. Se selkeyttää merkittävästi maakuntavaalien toimittamista ja 
parantaa sitä kautta vaali varmuutta. Esityksen mukainen vaalijärjestelmä tuottaa äänestäjien tahdon 
mukaisen vaalituloksen eli se mittaa oikein kansalaisten mielipidettä. Esitys myös helpottaa muualla kuin 
kokeilualueella asuvien ja oleskelevien äänioikeutettujen ennakkoää-nestysmahdollisuuksia. Ennakkoon 
voisi äänestää myös maakuntavaaleissa missä tahansa kotimaisessa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ja 
laitoksessa. Ennakkoon ei kuitenkaan voisi äänestää ulkomailla, mikä rajaus lieneekin käytännössä 
perusteltu. Kuten esityksessä todetaan, ennakkoäänestysoikeuden laajentaminen kokeilualueen 
ulkopuolelle saattaa kuitenkin jonkin verran lisätä kunnallisvaalien äänestyslippujen ja maakuntavaalien 
äänestyslippujen sekaantumista, mutta riskiä on tarkoitus pienentää tiedotuksella, koulutuksella ja 
ohjeistuksella. Riski ei ole pelkästään teoreettinen, koska vuoden 2004 kunnallis-ja maakuntavaaleissa 
kokeilualueella hylättiin noin 4 % äänestyslipuista, mikä on poikkeuksellisen paljon. Yleisin syy hylkä-
ykseen oli sekaisin menneet äänestysliput: kunnallisvaalien lipulla oli äänestetty maakuntavaalien 
ehdokasta ja päinvastoin. 
 
Esityksen mukainen vaalijärjestelmä pitää sisällään sen mahdollisuuden, että joku kokeilualueen kunta ei 
saa yhtään edustajaa maakuntavaltuustoon. Tämä saattaa olla ongelmallista perustuslaissa turvatun 
kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Tämä mahdollisuus lienee kuitenkin varsin vähäinen, koska 
maakuntavaltuutettujen lukumäärä nousee 39:stä 59:äan ja ehdokasasettelu antaa puolueille ja 
valitsijayhdistyksille hyvät mahdollisuudet huolehtia siitä, että ehdokkaita on tasaisesti kaikista kunnista. 
Joka tapauksessa sanottua on kuitenkin pidettävä varsin pienenä puutteena verrattuna nykyiseen 
järjestelmään, jossa jonkun kunnan edustus voi ilmentää kaikkea muuta kuin äänestäjien tahtoa. 
SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto MUISTIO 
Teemu Eriksson 25.4.2006 
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HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 215/2005) 

 
Ehdotuksen pääsisältö on Kainuun maakuntavaaleja koskevien säännösten muuttaminen 
siten, että maakuntavaltuuston vaaleissa ei enää käytettäisi kuntakohtaisia kiintiöitä ja 
maakuntavaltuutettujen lukumäärä määräytyisi kuntalain kunnanvaltuustoa koskevien 
säännösten mukaan. Käytännössä muutos lisäisi maakuntavaltuutettujen lukumäärää 
kahdellakymmenellä. 
 
Maakuntavaaleissa sovelletaan muista vaaleista poikkeavia säännöksiä. 
Maakuntavaltuuston ehdokkaat asetetaan ja valitaan kunnittain, mutta äänet lasketaan koko 
kokeilualueella ja äänestäjä voi äänestää ketä hyvänsä kokeilualueella asetettua ehdokasta 
kuntarajoista huolimatta. Kunkin kunnan paikkaluku maakuntavaltuustossa määrätään 
ennen vaaleja väestön suhteessa, mutta jokaiseen kuntaan tulee vähintään yksi paikka. 
Vaalien suhteellisuuden ja kuntakohtaisten valtuustopaikkojen yhteensovittaminen vaatii, 
että puolueiden ja yhteislistojen viimeisiä paikkoja on mahdollista siirtää kunnasta toiseen. 
 
Paikkojen jakaminen kuntiin toi esiin vaalisäännöksiin liittyviä ongelmia. Suomusalmelta 
ja Kuhmosta jouduttiin siirtämään Vasemmistoliiton paikat Puolangalle ja Vuolijoelle. 



 

Paikkojen siirtämisen seurauksena Vuolijoen ainut paikka on Vasemmistoliiton 
valtuutetulla, mutta Vuolijoella Vasemmistoliitto sai ainoastaan 12,4 % äänistä Keskustan 
saadessa 48,3 %. Vuolijoen edustus maakuntavaltuustossa on ongelmallinen kuntalaisten 
kannalta ja poliittisesti. 
 
Käydyissä vaaleissa valituksi tulleiden ehdokkaiden saamat äänet vaihtelivat 51-1 593 
äänen välillä. Ilman kuntakohtaisia kiintiöitä ne olisivat vaihdelleet 110-1 593 äänen 
välillä. Varajäsenten osalta vastaavat vaihteluvälit ovat 12-287 ja 68-206 Vaalisäännöksiin 
liittyy edustuksellisuuden ongelma, kun samassa poliittisessa ryhmässä tulee 
maakuntavaltuustoon valituksi pienemmällä äänimäärällä kuin listalta jää ehdokkaita 
valitsematta. Käydyissä vaaleissa ongelma koski erityisesti Keskustan ehdokkaita. Myös 
varavaltuutetuksi voi päästä sovelletuilla säännöksillä erittäin pienellä äänimäärällä. 
 
Maakuntavaltuutettuja on tällä hetkellä huomattavasti vähemmän kuin samankokoisessa 
kunnassa on valmutettuja. Maakunnan tehtävät ovat erittäin laaja ja merkittävä osa kunnan 
tehtävistä ja tehtävien perusteella maakuntavalmutettujen lukumäärä voisi olla nykyistä 
suurempi. Jos maakuntavaltuutettuja olisi kuntalain säännösten mukaiset 
viisikymmentäyhdeksän, olisi riski jonkin kunnan jäämisestä ilman valtuutettua selvästi 
nykyistä pienempi. 

Ehdokasasetteluja maakuntavaltuustopaikkojen kuntakohtainen täyttäminen heikentävät vaalien 
ymmärrettävyyttä ja lopputuloksen suhdetta annettuihin ääniin. Kun saman poliittisen ryhmän ehdokkaista 
vähemmän ääniä saaneita tulee valituksi kotikunnan perusteella, estyy äänestäjien ilmaiseman tahdon 
toteutuminen. Ongelman suuruutta kuvaa, että maakuntavaaleissa kuudenneksitoista eniten ääniä saanut 
Keskustan ehdokas jäi valitsematta 286 äänellä ja viimeinen valituksi tullut Keskustan ehdokas sai 166 
ääntä. 
 
Vaalijärjestelmän yleinen monimutkaisuuden vuoksi äänestäjien on vaikeaa ymmärtää, miten heidän 
äänensä vaikuttaa vaalien tulokseen. Kun myös poliittisten toimijoiden on vaikea ymmärtää järjestelmää, 
menettää maakuntahallinto osan kansanvaltaisesta pohjastaan. 
 
Vaalijärjestelmän puutteet ovat niin mittavat, että kuntakohtaisesta edustuksesta saatava hyöty on 
pienempi kuin sen haitat. Tähän vaikuttaa sekin, että ainoassa tapauksessa, jossa säädökset turvasivat 
kunnasta tulevan edustuksen, edustus on poliittisesti ristiriidassa kunnassa annettujen äänien kanssa. 
 
Lakiesityksessä ehdotetaan Kainuun maakuntavaltuutettujen määrän nostamista nykyisestä 
kolmestakymmenestäyhdeksästä viiteenkymmeneenyhdeksään. Säätämistapaa ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että valtuutettujen lukumäärää ei suoraan säädettäisi hallintokokeilulaissa, vaan valtuutettujen 
lukumäärään sovellettaisiin kuntalain kunnanvaltuutettujen lukumäärää koskevaa säännöstä. 
 
Maakuntavaaleissa ehdotetaan luovuttavaksi kuntakohtaisesta valtuustopaikkojen täyttämisestä ja 
ehdokkaiden asettamisesta. Maakuntavaalit käytäisiin koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä. 
Maakuntavaaleihin ehdotetaan sovellettavaksi kunnallisvaaleja koskevia säännöksiä. 
 
Ennakkoäänestysoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi maakuntavaaleissa niin, että äänestää voisi 
ennakkoon kotimaassa olevilla ennakkoäänestyspaikoilla. Ennakkoon äänestäminen olisi edelleen 
rajoitetumpaa kuin muissa vaaleissa, koska ulkomailla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa ei 
maakuntavaaleissa voisi äänestää. 
 
Kuntakohtaisen edustuksen yksi merkittävä perustelu on ollut, että maakuntavaltuustolla on mahdollisuus 
aiheuttaa päätöksillään kunnille kustannuksia, mikä vaatii kuntakohtaisen edustuksen 
maakuntavaltuustoon. Hallintokokeilulaissa ei ole säännöksiä kunnilta maakuntaan tulevan rahoituksen 
perusteista, mutta maakunnan perussopimuksessa määritelty rahoitusjärjestelmä asettaa taloudelliset rajat, 



 

joita maakunta ei voi omilla päätöksillään ylittää. Näin taloudelliset suhteet eivät täysin välttämättä vaadi 
kuntakohtaista edustusta maakuntavaltuustoon. 
 
Rahoitusjärjestelmän tulisi perustua lakiin, jotta sen pysyvyys olisi yhteydessä vaalisäännösten 
pysyvyyteen. Rahoitusjärjestelmä sisällöllisesti antaa mahdollisuuden vaalijärjestelmän muuttamiseen, 
mutta sen perusta ei ole lainsäädännössä. Tämän vuoksi olisi syytä ottaa lakiin säännös 
maakuntahallinnon ja kokeilualueen kuntien rahoitusjärjestelyn perusteista ja näin vahvistaa jo 
perussopimuksessa hyväksyttyjen periaatteiden jatkuvuus. 

 
Kokeilualueen kuntien ja maakuntahallinnon välisen rahoituksen perusteista ehdotetaan 
säädettäväksi, että rahoitus tulisi perussopimuksessa määritellä kaikille kunnille 
samansuuruisena osuutena kunnan perussopimuksessa määritellyistä tuloista tai summana 
asukasta kohden. Rahoitus on perussopimuksessa määritelty osuutena kunkin kunnan tuloista, 
joten säännös ei asiallisesti muuttaisi nykytilaa. Säännös olisi kuitenkin merkittävä 
arvioitaessa peruskuntien ja maakuntahallinnon suhdetta itsehallinnon kannalta. 
 
Kuntalain soveltamista koskevaa hallintokokeilulain pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että alijäämän kattamista koskevat säännökset koskisivat myös maakuntahallintoa. Säännös 
tarkoittaisi, että maakuntahallinnolla olisi velvollisuus suunnitella uskottavasti alijäämien 
kattaminen. 


