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05.12.2003 Mietintö toimitettu HaVM 13/2003 vp 
edelleen 

05.12.2003 Valmistunut HaVM 13/2003 vp 
05.12.2003 Yksityiskohtainen 

käsittely 
05.12.2003 Jatkettu I käsittely 

Jatkettu 
yleiskeskustelu 

02.12.2003 Yleiskeskustelu 
02.12.2003 Asiantuntijakuulemisen 

päättäminen 
02.12.2003 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen 
-kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 
sisäasiainministeriö (K) 

Vastine 
05.11.2003 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen -
kansliapäällikkö Veikko Ripatti 
Seutukeskus Oy Häme (K) -
kunnanjohtaja Riitta Hokkanen 
Kärsämäen kunta (K) 
-seutukuntahallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja 1 
Nissinen 
Nivala-Haapajärven seutukunta (K) 

04.11.2003 Kirjallinen lausunto       hallintoneuvos Lauri Tarastin, 
merk. saapuneeksi Korkein hai1into-oikeus, 

kirjallinen lausunto. 
04.11.2003 Jatkettu I käsittely 

Asiantuntijoiden kuuleminen -työmarkkina-
asiamies Juha Isoniemi 
Kunnallisvirkamiesliitto ry (K) -
osastopäällikkö Päivi Ahonen 
Kunta-alan ammattiliitto ry edustaen Kunta-alan unioni i (K) 
-professori Kaarlo Tuori (K) 

24.10.2003        Jatkettu I käsittely 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
-vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 
oikeusministeriö (K) -hallintoneuvos Lauri Tarasti Korkein 
hallinto-oikeus 
-lakiasiainpäällikkö Kari Prättälä 
Suomen Kuntaliitto (K) 

15.10.2003        Jatkettu I käsittely 
Lausunto saap. PeVL 8/2003 vp 

14.10.2003 Lausunto saap. PeVL 8/2003 vp 
PeV 

19.09.2003        J käsittely        Asiantuntijoiden kuuleminen 
-kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 
sisäasiainministeriö 

16.09.2003 Ilm. vkaan saapuneeksi   perustuslakivaliokunta antaa 
(miet. + laus.) lausunnon 
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OIKEUSMINISTERIÖ 
Neuvotteleva virkamies, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 

MUISTIO 
24.10.2003 

 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI 
SEUTUVALTUUSTOKOKEILUSTA JA SEUTU YHTEISTYÖKOKEMUSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 41/2003 v.p.): Lausunto Eduskunnan 
hallintovaliokunnalle 
 

Tässä lausunnossa hallituksen esitystä tarkastellaan vain vaalien näkökulmasta. 

Seutu vaalien vaalijärjestelmä 

Seutuvaalien vaalijärjestelmäksi on esityksessä valittu yhdistetty d'Hondtin ja Hare-Niemayerin 
menetelmä. Kussakin kunnassa asetetaan omat ehdokkaat, mutta äänioikeutetut saavat äänestää 
minkä kunnan ehdokasta tahansa. Samaa järjestelmää tullaan käyttämään vuonna 2004 
toimitettavissa Kainuun maakuntavaltuuston vaaleissa (laki Kainuun hallintokokeilusta 343/2003). 
Oikeusministeriö on 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 otetaan käyttöön myös seutuvaaleissa, jotka ovat vaalitekni-sesti samanlaiset vaalit kuin 
maakuntavaalit. 
 
Ennakkoäänestys 
 
Esityksen 12 §:n mukaan seutuvaalien ennakkoäänestys ehdotetaan toimitettavaksi vain kokei-
lualueen kunnissa sijaitsevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja laitoksissa sekä kotiää-
nestyksenä. Tämä on käytännön syistä, muun muassa vaalimateriaalin jakelun kannalta, perusteltua. 
On kuitenkin huomattava, että ehdotus merkitsisi, että kokeilualueen ulkopuolisen kunnan 
laitoksessa oleva äänioikeutettu ei voisi äänestää kyseisessä laitoksessa ennakkoon. Jos hän ei 
myöskään pääsisi äänestämään vaalipäivänä omaan äänestyspaikkaansa, hän ei tosiasiassa voisi 
käyttää äänioikeuttaan. Tällaisia henkilöitä olisi todennäköisesti kuitenkin erittäin vähän, 
mahdollisesti ei lainkaan. Lisäksi on huomattava, että Kainuun hallintokokeilusta annettu laki 
sisältää täysin samanlaisen sääntelyn. 
 
Oikeusministeriön toimivalta antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 
 

Esityksen 23 §:ssä ehdotetaan, että oikeusministeriö antaisi vaalien toimittamisessa tarvittavat 
tarkemmat määräykset asetuksella. Ehdotus on sinänsä tarpeellinen, se on käynyt ilmi jo nyt kun 
Kainuun maakuntavaaleja on alettu valmistella ministeriön ja paikallisen ohjausryhmän yhteistyönä. 
 

Vaalilain (714/1998) 193 §:ssä säädetään, että oikeusministeriö vahvistaa tarvittavat kaavat 
vaaleissa käytettäville asiakirjoille ja lomakkeille sekä antaa tarkemmat ohjeet ehdokaslistojen 
yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon muodosta. Lisäksi vaalilain 195 §:ssä sääde 



 

 

tään, että oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita vaalilain sovel-
tamisesta. Näiden säännösten nojalla ministeriö on kulloisiakin vaaleja varten antanut vaalioh-jeet 1-
7 eri vaaliviranomaisille. Esimerkiksi kunnan keskusvaalilautakunnalle annetaan aina vaaliohje nro 1 
(Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät), joka vuoden 2003 eduskuntavaaleissa käsitti 65 
tekstisivua ja 52 liitesivua. Vaaliohjemenettely on käytännössä osoittautunut toimivaksi ja 
hyödylliseksi niin oikeusministeriön kuin paikallisten vaaliviranomaistenkin kannalta ja samaa 
menettelyä olisi tarkoitus soveltaa myös seutuvaaleihin. 
 

Esityksen 11 §:ssä todetaan, että seutuvaalit toimitetaan noudattaen soveltuvin osin vaalilain 
säännöksiä. Lisäksi 22 §:ssä mainitaan vielä (varmuuden vakuudeksi), että "siltä osin kuin tässä 
laissa ei toisin säädetä, seutuvaaleissa noudatetaan vaalilain säännöksiä". Näin ollen myös vaalilain 
193 ja 195 §:t tulevat sovellettaviksi seutuvaaleihin. Yhdenmukaisuuden nimissä ehdotankin, että 
esityksen 7 §:n 4 momentista ia 23 §:stä poistettaisiin tarpeettomina viittaukset oikeusministeriön 
antamiin tarkempiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä asetuksiin. Lisäksi voitaneen harkita, onko 
tarpeellista säätää vaalilain soveltamisesta kahdessa kohdassa, sekä 11 §:ssä että 22 §:ssä. 
 

Seutuvaalit ja kunnallisvaalit 
 

Esityksen mukaan seutuvaalit toimitetaan kunnallisvaalien yhteydessä. Erityisesti vaalien teknisen 
järjestämisen kannalta tämä onkin tarkoituksenmukaista. Kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta voi 
kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että vaikka kansalaisten vaikutusmahdollisuudet muodollisesti 
lisääntyisivätkin, lienee mahdollista, että seutuvaalit syövät jonkin verran kunnallisvaalien "arvoa" 
äänestäjien silmissä, koska kuntien valtuustojen päätösvaltaa siirrettäisiin seutuvaltuustolle. 
 
Muuta 
 
Muilta osin esitykseen ei ole huomauttamista. 
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SUOMEN KUNTALIITTO 
FLNLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Lakiasiat 24.10.2003 1166/90/2003 
Kari Prättälä 
 
 
 
 

Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 

HE 41/2003 vp laki seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta 
annetun lain muuttamisesta 
 
Seutuyhteistyökokeilun nykyvaihe ja laajentaminen 

 
Hallituksen esityksen perusteluissa on laajasti selostettu käynnissä olevaa 
seutuyhteistyökokeilua. 
 
Kokeiluseutuja on nyt kahdeksan. Pääministeri Matti Vanhasen hallituk-
sen ohjelman mukaan seutukuntien tukihanketta laajennetaan arvioinnin 
perusteella ja sen toimintaedellytyksiä parannetaan. Tarkoituksena on ol-
lut laajentaa hanke lähinnä aluekeskusseuduille. 
 
Kuntaliitto suhtautuu myönteisesti kokeilun laajentamiseen. Liitto koros-
taa erityisesti sitä, että kokeilussa on painotettava voimavarojen kokoa-
mista. Keskeistä on seudullisen strategian luominen ja palvelurakenteen 
kehittäminen. 
 
Seutuyhteistyön avulla palvelut tuotetaan yhdessä ja tätä varten on tar-
peen luoda myös riittävä yhteinen päätöksentekomenettely. 

 
Yhteistyön tulee liiton näkemyksen mukaan perustua siihen, että 
kunnilla on perusvastuu sekä palvelujen turvaamisesta että niiden 
rahoittamisesta. 

 
Seutuvaltuustokokeilun taustaa 

Hallituksen esityksen perusteluissa on yleisperustelujen johdantokappa-
leessa selostettu nyt käsiteltävänä olevan seutuvaltuustokokeilun tausta. 
Kun kunnat ovat liian pieniä vastaamaan eräistä kuntien vastuulla olevis-
ta palvelutehtävistä, kunnat ovat enenevässä määrin hoitaneet näitä teh-
täviä yhteistyössä. Yhteistyö on nähty vaihtoehtona kuntaliitoksille. Kun 
seudullisille yhteistyöorganisaatioille on siirretty yhä merkittävämpiä 
tehtäviä, on nähty vaaraksi se, että päätöksenteko etääntyy kuntien val-
tuustoista ja paikallisen demokratian toimintaedellytykset saattavat hei-
kentyä. Kun pääosan tehtävistä hoitaa organisaatio, joka käsittää useam-
pia kuntia, nähdään luonnolliseksi, että myös tällä organisaatiolla on 
seudun asukkaiden valitsema valtuusto. 

TOINEN LINJA 14 00530 

HELSINKI PL 200,00101 

HELSINKI 

ANDRA LINIEN 14 

00530 HELSINGFORS 

PB 200,00101 HELSINGFORS 

PUH ./TFN (09) 7711 
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Seutuhallinnon tehtävät ovat muodostumassa niin merkittäviksi, että toiminnan 
legitimiteetin katsotaan vaativan suorilla vaaleilla valitun pää-

http://www.kunn.4t.net/


 

 

töksentekoelimen. Demokratia ei toteudu riittävällä painolla, kun keskeiset 
peruspalvelut hoidetaan seudun tasolla ja suorilla vaaleilla valittu 
päätöksentekijä on vain peruskunnissa. 
 

Hallituksen esityksessä on aiheellisesti nostettu esiin kysymys seutuyhteistyön 
ja demokratian suhteesta. Monissa kunnissa käydään keskustelua peruskunnan 
valtuuston asemasta yhteistyön lisääntyessä. On aiheellista pohtia, onko. 
peruskunnan valtuustoilla riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa seudun 
kehitykseen, kun palveluorganisaatiot toimivat seudullisina ja suunnittelevat 
toimintaansa myös seudullisina. 

 
Yhteistyössä lähtökohtana on se, että peruskunnan valtuustot ja muut 
toimielimet toimivat palvelujen tilaajina, vastaavat siitä että palveluja on 
saatavilla ja että niihin löytyy rahoitus. Tämä perusvastuu hämärtyy, jos 
seututasolle luodaan toimielimiä, joilla on toimivalta päättää 
seudullisista palveluista, mutta ei vastuuta palvelujen rahoittamisesta. 
Siinä tapauksessa, että kunnat eivät yhteistyöllä voi hoitaa, vaihtoehtona 
on kuntien yhdistäminen. 

 
Lakiehdotuksessa on selostettu kokeilun tarkoitus käytännönläheisesti. 
Tarkoituksena on hankkia kokemusta seudullisesta kansanvaltaisesta 
päätöksenteosta ja sen vaikutuksista julkisten palvelujen rahoitukseen, 
järjestämiseen, saatavuuteen ja laatuun sekä kunnallishallintoon. 

 

Hallituksen esityksessä ei ole tarkasteltu kokeilun suhdetta hallinnon tai 
kuntarakenteen kehittämiseen kokonaisuudessaan. Tällainen pohdinta on 
ajankohtaista sen vuoksi, että kokeilujen kautta on syntymässä sekä 
maakuntia (Kainuu) että seutuja, joilla on suorilla vaaleilla valittu 
valtuusto. 
 

Hallinnon rakenteellinen selkeys edellyttää, että seutuyhteistyö olisi 
selkeästi peruskuntien varaan rakentuvaa. Vaihtoehtona tälle on kuntien 
yhdistyminen. 

 
Seutulmllinnon rahoitus 

 

Ongelmallinen seikka seutuvaltuustokokeilussa on se, että kunnat ovat 
rahoitusvastuussa myös seutuhallinnon tehtävistä, mutta niillä ei olisi enää 
samanlaista vaikutusmahdollisuutta päätöksentekoon kuin kuntayhtymässä tai 
muussa kuntien yhteistoiminnassa. Tämä ongelma on lain perusteluissa tuotu 
esiin. Sivulla 26 on todettu, että kuntien vaikutusmahdollisuudet 
seutuhallinnon päätöksentekoon ovat heikommat kuin kuntien 
yhteistoiminnassa, mutta ehdotuksessa on pyritty turvaamaan yksittäisen 
kunnan mahdollisuus vaikuttaa taloudellisten rasitusten oikeudenmukaiseen 
jakautumiseen. Tällä viitataan lähinnä siihen, että kunnat hyväksyvät kuntien 
välisellä sopimuksella kuntien keskinäisen kustannusten jaon ja niiden 
oikeudenmukainen jakautuminen asukkaiden kesken on turvattu säännöksellä 
yhtenevistä perusteista. 

Nämä säännökset ovat sinänsä paikallaan, mutta ne eivät muuta sitä 
tosiasiaa, että kunnat joutuvat osallistumaan sellaisten tehtävien 
hoitamiseen, joihin niillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Kunnilla on 
kuntalain mukaan velvollisuus pitää taloutensa tasapainossa, mutta 
niiden velvollisuus rahoittaa seutuhallintoa saattaa aiheuttaa sen, että 
tämän velvoitteen täyttäminen ei onnistu. 
 

Toisaalta on selvä, ettei kokeilua varten ole tarkoituksenmukaista luoda 
myöskään uutta verotusjärjestelmää, joten vaihtoehtoja rahoituksen 
järjestämiselle ei juurikaan ole. Sopimukset on laadittava sillä tavoin, 
että seutuhallinnon taloudelliset raamit saadaan pitämään. 
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Rahoitusvastuun ja toiminnallisen vastuun eriytyminen on periaat-
teellisella tasolla kokeilumallin merkittävä epäkohta. Kokeilun mu-
kainen seutuhallinto ei voi toimia yleisenä hallinnon kehittämisen 
mallina ennen kuin rahoitusvastuu ja toiminnallinen vastuu on samalla 
organisaatiolla. Peruskuntaa parempaa ratkaisua tähän ei ole keksitty. 

 
Seutuvaltuustokokeilun suhde kuntarakenteen kehittämiseen 

 

Enintään muutamalla seudulla toteutettavana seutuvaltuustokokeilu ei järkytä 
kunnallishallinnon perusteita. Hallinnon kokeiluilla pyritään kuitenkin yleensä 
saamaan kokemuksia myös siitä, voitaisiinko kokeiltava järjestelmä ottaa 
myös laajempana tai kenties yleisenä järjestelmänä käyttöön. 
 

Seutuvaltuustokokeiluun sisältyvien järjestelyjen toteuttaminen laajamit-
taisena hallinnon uudistuksena olisi ongelmallinen mm. seuraavista syistä: 

 

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee 
perustua asukkaiden itsehallintoon. Jos merkittäviä kunnan teh-
täväalueita siirrettäisiin yleisesti seuduille, jolla olisi suorilla vaaleilla 
valittu seutuvaltuusto, järjestely vaikuttaisi heikentävästi peruskuntien 
hallinnon. 
 

Kuntalaisten oikeuteen valita itse kunnan päättävä elin kuuluu läh-
tökohtaisesti se, että valtuustolla ja sen alaisilla toimielimillä on 
päätösvalta ja vastuu kunnalle kuuluvista tehtävistä. 
 

Kunnalliseen itsehallintoon sisältyy myös vastuu toiminnan rahoit-
tamisesta. Seutuvaltuustokokeilussa kunta vastaisi toisen suoralla 
vaalilla valitun toimielimen alaisen toiminnan kustannuksista. 

 
Vaikka perustuslakivaliokunta ei nähnytkään mainittuja seikkoja perus-
tuslaissa turvatun kuntien itsehallinnon kannalta ongelmallisiksi, ne ovat 
näkökohtia, joihin on säännöksiä lopullisesti muotoiltaessa syytä kiinnittää 
huomiota. 
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Seutuvaltuustokokeilu koskisi vain seutuhallintokokeilussa mukana olevia 
seutuja, käytännössä kenties vain yhtä seutua. Lähtökohta on, kuten edellä 
todettiin, käytännönläheinen. Tarkoituksena on katsoa, minkälaisia vaikutuksia 
tällaisella seutuhallinnolla on päätöksentekoon ja palveluihin. Vasta 
myöhemmässä vaiheessa olisi aika arvioida, miten kokeilun tuloksia 
hyödynnetään hallinnon kehittämisessä laajemmin. 
 

On kuitenkin huomattava, että seutuvaltuustokokeilua ei ole lainsäädännön 
tasolla rajattu muutoin kuin siten, että sitä voidaan toteuttaa seu-
tuyhteistyökokeilussa mukana olevilla seuduilla (1 §). Näin ollen seutu-
kokeilun laajentaminen merkitsisi myös tämän valtuustokokeilun laajentamista 
ilman, että lakia seutuvaltuustokokeilusta tarvitsisi muuttaa. Kokeilun 
laajentaminen olisi seutujen ja kuntien sopimuksen vahvistavan 
valtioneuvoston varassa. 

 
Kainuun kokeilu koskee vain yhtä taloudellisesti ja sosiaalisesti 
vaikeassa tilanteessa olevaa maakuntaa. Nyt käsiteltävänä oleva kokeilu 
voisi koskea periaatteessa kaikkia seutuyhteistyökokeilussa mukana 
olevia alueita. Kun kokeilu käytännössä koskisi ehkä vain yhtä seutua, 
olisi harkittava, pitäisikö kokeilu rajata tarkemmin myös itse laissa. 

 
Yhteenveto Liitto suhtautuu myönteisesti siihen, että seutuyhteistyökokeilu ulotetaan 

vastaisuudessa koskemaan myös uusia seutuja. Lähtökohtana kokeilussa tulisi 
olla kuntien yhteistyön edistäminen siten, että perusvastuu palveluista ja niiden 
rahoituksesta on peruskunnilla. 
 

Seutuvaltuustokokeilu voi rajattuna kokeiluna antaa eväitä hallinnon ra-
kenteiden edelleen kehittämiseen. Hallinnon yleisesti toteutettavaksi ra-
kenteelliseksi malliksi siitä ei ole. Näin ollen lakiin tulisi sisältyä selkeä viesti 
siitä, että kokeilua ei ole tarkoitettu laajamittaiseksi. Tällainen viesti voisi 

sopivalla tavalla tapahtua lain soveltamisalaa rajaamalla. 

Kari Pnfttälä 
lakiasiain päällikkö 

SUOMEN KUNTALIITTO 



 

 

 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Asia: Kunta-alan unioni ry:n kannanotto koskien hallituksen esitystä Eduskunnalle 
laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun 
lain muuttamisesta HE 41 /2003 
 
 
 

Kunta-alan unioni ry pitää seutuyhteistyötä pääsääntöisesti myönteisenä kehi-
tyksenä kunta-alalla. Näemme, että kuntahallinnon uudistaminen on maamme 
hyvinvointivaltioilisen peruspalvelujärjestelmän jatkuvuuden edellytys. Samalla 
se on kuntien henkilöstön työn ja toimeentulon turvaamisen perusta. 
 
Mikäli seutuyhteistyön tavoitteena ei kuitenkaan olisi kunnallisten peruspalve-
luiden saatavuuden ja laadun kehittäminen, vaan näiden palveluiden ulkois-
taminen ja kilpailuttaminen (yksityistäminen) ideologisista tai yksinomaan työ-
voimakustannusten minimoimiseen liittyvistä syistä, Kunta-alan unioni ei antaisi 
tukeaan tällaiselle seutuyhteistyölle. 
 
Seutuyhteistyön syveneminen ja laajeneminen ei kuitenkaan ole täysin on-
gelmatonta. Seutuyhteistyö voi merkitä sitä, että kuntien hallinnollinen jaotus, 
toiminnallinen taso ja palvelujen rahoitusjärjestelmä eritytetään toisistaan. Tämä 
puolestaan voi olla riski sekä kunnallisen kansanvallan että tehokkaan ja 
oikeudenmukaisen peruspalvelujärjestelmän toiminnalle. 

 
 

1, Jännite kuntien palveluvelvoitteiden lisääntymisen ja kuntien tulorahoi- 
tuksen hiipumisen välillä kiristynee tulevaisuudessa. 
 
Kuntien perinteiset hyvinvointivaltiolliset tehtävät lisääntyvät vuosi vuodelta. 
Mutta niiden rinnalle kunnat ovat saaneet myös uudentyyppisiä vastuita. En-
sinnäkin kunnat ovat joutuneet ottamaan entistä suurempaa vastuuta alueelli-
sesta kehittämisestä. Toiseksi erilaisten uusien yhteiskunnallisten ongelmien 
hallinta ohjataan nykyisin yhä useammin valtion toimesta kuntien vastuulle 
(esim. maahanmuuttajien sopeuttaminen, syrjäytymisen ehkäisy, pitkäaikais-
työttömien kuntouttaminen, huumeongelmat, turvallisuuskysymykset jne). 
Samalla myös peruspalveluja määrä kasvaa (viimeisin uudistus lasten aamuja 
iltapäivähoito) ja palvelujen laatuun kohdistuu yhä korkeampia laatuvaati- 
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muksia. Kaiken kaikkiaan voidaan ennakoida, että kuntien tehtävät tulevat jat-
kossakin lisääntymään ja kuntien menokehitystä on vaikea hallita. 
 
Tehtävien hoitamiseen tarvittava kuntien tulorahoitus sen sijaan kasvaa entistä 
hitaammin. 
 
Kunnallisen itsehallinnon perusta on kuntien verotusoikeus. Kunnallisveron tuotto 
kasvaa kuitenkin hitaasti ja monissa kunnissa kasvu vähitellen hiipuu lähes 
olemattomaksi kansantalouden heikon kasvun ja talouden yleisen epävarmuuden 
vuoksi sekä tuloverotukseen tehtyjen verokevennysten seurauksena. 
 
Edellisen hallituksen aikana kuntien valtionosuuksia korotettiin keskimäärin vähän 
yli 33 %. Vastaavia valtionosuuksien korotuksia ei näyttäisi lähivuosina olevan 
odotettavissa. 

 
 

Myös Nivala-Haapajärven seutukunnan kuntien taloustilanteessa näkyy pienempien 
kuntien taloudellisen liikkumavaran kapeus. Kaikkien viiden kunnan käyttötalous 
näyttää piristyneen kohtuullisesti edellisen hallituksen kuntatalouden 
vakautusratkaisun ja verontilitys-ten seurauksena. Vuosina 2001 ja 2002 myönteisesti 
kehittyneet vuosikatteet ovat kuitenkin nopeasti heikentyneet hitaan talouskasvun 
oloissa menotason pysyessä ennallaan. Kuntien vuosikatteiden kehitys 2002 - 2003 
(euroa/asukas). Seutukunnan kuntien veroprosentti on maan keskitasoa korkeampi 
kaikissa kunnissa (18,50 -19,25). 

 

 2002 2003 2004 Muutos  
Haapajärvi 226 109 72 -154 - 68 % 
Kärsämäki 297 222 136 -161 -54% 
Nivala 126 - 4  -39  -165 -

137% 
Pyhäjärvi 128 13 49 -75 - 61 % 
Reisjärvi 306 155 124 -182 - 59 % 
Koko maa 380 229 208 -172 - 45 % 
 
 
 

2. Kuntien kasvavien tehtävien ja heikon tulokehityksen välisen ristiriidan 
hallitseminen edellyttää rakenteellisia muutoksia. 
 
Kuntajaotuksen perusteellinen muuttaminen voisi olla sellainen rakenteellinen 
uudistus, joka vahvistaisi alueellisen ja elinkeinopoliittisen kehityksen edellytyksiä ja 
mahdollistaisi kuntien valtionosuusjärjestelmän kehittämisen. Tähän ei kuitenkaan 
näytä olevan poliittisia edellytyksiä sen enempää valtakunnallisella kuin 
paikallisellakaan tasolla. 
 
Näin ollen rakenneratkaisuja on haettava palvelujärjestelmien uudelleenorga-
nisoinnista. Seutuyhteistyössä on tästä kysymys. 
 
Palvelujärjestelmän laaja, kuntien yhteistyöhön perustuva uudelleenorganisointi 
herättää kuitenkin kysymyksiä eräistä kunnallisen itsehallinnon perusasioista. 
Ensimmäinen näistä on kunnallisen demokratian merkitys ja toimivuus uuden-
laisessa palvelujärjestelmässä. Toinen peruskysymys on valtionosuusjärjestelmän 
toimivuus tilanteessa, jossa palvelujen järjestäminen eriytyy valtionosuuksien 
määräytymisperusteesta eli kuntayksiköstä. 

 
 

3. Paikallisen demokratian toimivuudesta: 
 
Kunnallisen itsehallinnon asema on Suomessa vahva erityisesti sen vuoksi, että 
hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä on rakennettu kuntien varaan. Myös paikallisen 
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kansanvallan perusta on nykyisin vahvasti sidoksissa tähän kuntien 
hyvinvointivaltiolliseen tehtävään. 
 
Kun kunnat eivät halua muuttaa kuntajaotusta, mutta kuitenkin palvelujen jär-
jestäminen eriytetään peruskunnista seudulliseksi järjestelmäksi, on seurauksena 
paikallisen itsehallinnon merkityksen kaventuminen ja palvelujen järjestämisen 
etääntyminen välittömän kansanvallan vaikutuspiiristä. 
 
Tätä taustaa vasten on perusteltua ja mielenkiintoistakin, että nyt kysymyksessä 
olevalla lakiesityksellä mahdollistetaan seudullisen kansanvallan kokeilu. 
 
Mielestämme olisi kuitenkin suotavaa, että kokeilu toteutettaisiin muuallakin kuin 
Nivala-Haapajärven seutukunnassa. Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin 
todetaan, kuntien ja seutukuntien tarpeet ja mahdollisuudet vaihtelevat maassa 
suuresti. Seutukuntien yhteistyön muotoja on siten tulossa hyvin monenlaisia ja 
seudullisen kansanvallan toimivuutta pitäisi olla mahdollista kokeilla erityyppisillä 
seuduilla. 
 
Nivala-Haapajärven osalta hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että 
peruskunnista seudun hoidettavaksi annettavat tehtävät määritellään kuntien 
Vaittisissa sopimuksissa. Ainakin lehtitietojen mukaan seutuvaltuustolle siirrettävistä 
tehtävistä sopiminen on osoittautunut vaikeaksi. Tästäkin syystä seu-
tuvaltuustokokeiluihin tulisi pyrkiä muullakin kuin Nivala-Haapajärvellä. 
 
Uuden seudullisen demokratiakokeilun käynnistäminen ei varmaankaan ole kovin 
mielekästä, jollei seutuvaltuustolle tule todellista toimivaltaa sellaisissa 
peruspalveluja tai muita kunnallisia palveluja koskevissa asioissa, joilla on välitöntä 
merkitystä myös seudun asukkaiden jokapäiväisessä elämässä. Tämän vuoksi olisi 
mielestämme suotavaa, että eduskunta kokeilulain käsittelemisen yhteydessä 
korostaisi seutuyhteistyöhön osallistuvien kuntien vastuuta siitä, että seudullisen 
kansanvallan kokeilun puitteet järjestetään asianmukaisesti siten, että kunnat 
siirtävät seutuvaltuustolle merkittävää toimivaltaa. 

 

4. Seudullisten palvelujen rahoitus 
 

Seutuyhteistyön toimivuuden ja palvelujen saatavuuden ja laadun kannalta 
keskeinen kysymys on, miten seutuyhteistyössä tuotettujen palvelujen rahoitus 
järjestetään. 
 

Palvelujen tosiasiallisen järjestämisvastuun ja rahoituksen eriyttämiseen liittyy 
varmasti ongelmia. Seutuvaltuuston käytettävissä olevan rahoituksen oikea-
suhtaisuus suhteessa palvelutehtäviin ei välttämättä ole itsestäänselvyys, koska 
palvelutarve ei välttämättä kehity samansuuntaisesti kaikissa seutukuntien 
kunnissa, mutta lakiehdotuksen mukaan seutuvaltuuston rahoitusosuus olisi 
pääosin sama eri kunnissa. Voidaan ennakoida, että ajan kuluessa ja 
palvelutarpeiden muuttuessa rahoituksen turvaaminen seudullisille palveluille voi 
asettaa yhteistyötahdon koetukselle. 
 
Toisaalta seutuvaltuuston päättäjät ovat yleisillä vaaleilla valittuja ja siten jä-
senkunnista riippumattomia päättäjiä. Tämä voi synnyttää tilanteita, joissa 
seutuhallinto kehittää palveluja ja kuntien edellytetään huolehtivan rahoituksen 
turvaamisesta ilman mahdollisuutta vaikuttaa palvelujärjestelmään. 
 
Palvelujärjestelmän ja rahoituksen suhdetta tulisikin mielestämme huolellisesti 
seurata. 
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Erityisesti myös valtionosuusjärjestelmän toimivuuden kannalta voi tilanne 
muodostua mielenkiintoisaksi. Valtion rahoitus määräytyisi ja kulkisi edelleen 
yksittäisten kuntien kautta.*Mutta seudullisten palvelujen rahoituksen maksu-
peruste tulisi lakiehdotuksen mukaan olla sama kaikille seudun kunnille. Voiko 
tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa kunnan sosiaalitoimeen 
tarkoitetuista valtionosuuksista voi jäädä yksittäisen kunnan kohdalla muihin 
tehtäviin käytettäviksi, kun ko.tehtävät hoidetaan seututasolla eikä kunnan 
maksuosuus seudulle ole yhtä suuri kuin sen valtionosuudet. Miten tämä vaikuttaa 
valtionosuusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja toimivuuteen? 

 
 

5. Henkilöstön asema 
 
Kunta-alan unioni ry on useissa eri yhteyksissä korostanut sitä, että seutukun-
tayhteistyön onnistumisen edellytyksenä on aina se, että asianomaisten kuntien 
henkilöstö voi luottaa uuden seudullisen työnantajan tahtoon ja kykyyn toimia 
hyvässä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Palvelujen turvaaminen ja 
kehittäminen on paras tae myös työntekijöiden ja viranhaltijoiden työn ja 
toimeentulon jatkuvuudesta. 
 
Peruspalvelujen siirtäminen seututasolle ei tuota tavoiteltua hyötyä, jollei kuntien 
henkilöstöllä ole valmiutta omalta osaltaan osallistua muutoksen toteuttamiseen. 
Tätä valmiutta ei synnytetä siten, että seutuyhteistyön mahdollisuutta käytetään 
yksinomaan palvelujen ulkoistamiseen, kilpailuttamiseen tai muuten yleisen 
epävarmuuden ilmapiirin synnyttämiseen. 



 

 

Kunta-alan unionin mielestä seutuyhteistyö voi parhaimmillaan olla mahdollisuus 
sekä työnantajalle että henkilöstölle kehittää kunnallisten palvelujen saatavuutta ja 
laatua mikäli henkilöstö otetaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti mukaan 
suunnittelemaan uutta palvelurakennetta ja mikäli muutokseen kytketään myös 
henkilöstön mahdollisuus toimenkuvien kehittämiseen ja uuden oppimiseen 
turvallisella tavalla. 
 
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry onkin esittänyt seutuvaltuustokokeilulain val-
mistelun yhteydessä sisäasiainministeriölle, että myönteisen asennoitumisen 
vahvistamiseksi lainvalmistelussa huomioitaisiin myös henkilöstöä. 
 
Tämä olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi siten, että lain perusteluihin (esi-
merkiksi HE:n 24 §:n kohdalle) kirjataan mainita siitä, että seutuhallinnolle 
mahdollisesti siirrettävien palvelujen parissa työskentelevän kunnallisen virka-ja 
työsuhteisen henkilöstön asema määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun 
lain 25 §:n ja työsopimuslain 1 luvun 10 §:n säännöksien mukaan. 
 
Lisäksi lain perusteluissa olisi mielestämme hyvä muistuttaa kuntia siitä, että 
seudullisen palvelujärjestelmän suunnittelussa ja valmistelussa on tarpeen 
erikseen miettiä, miten henkilöstö voi osallistua ja vaikuttaa riittävän ajoissa 
palveluiden uudelleenorganisointiin, koska voimassa olevassa kuntien yhteis-
toimintaa koskeva yleissopimuksessa ei ole aikoinaan ollut mahdollisuutta 
huomioida riittävästi tämäntyyppisen työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistyön 
organisointia. 
 
 

Helsingissä marraskuun 4 päivänä 2003 
 
 
 

Päivi 
Ahonen 

Osastopäällikkö Kunta-alan 
ammattiliitto KTV ry Oikeudellinen 
osasto Kolmas linja 4 00530 
Helsinki 
puh 010 7703 369 ja 040- 7321 752 
e-mail: paivi.ahonen@ktv.fi 
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HE 41/2003 vp 
Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry:n lausunto Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 
 
 
 
 

Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry näkee kuntien välisen yhteistyön mah-
dollistavan kuntien hallinnon, toiminnan ja talouden tehostamisen. Uusien 
hallinto-organisaatioiden luominen lisää kuitenkin kuntien hallinnollisia 
kustannuksia. Seudullisen yhteistyön tavoitteet kuntien toiminnan ja 
talouden parantamiseksi ovat sinänsä hyväksyttäviä. 
 
 

Lakiesitykset perusteluineen eivät huomio riittävästi henkilöstön asemaa 
ja palvelussuhdeturvaa. Lakiesityksen valmistelun yhteydessä ei ole 
kuultu Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry:tä, joka edustaa huomattavaa osaa 
kuntien mm. taloushallinnossa toimivasta henkilöstöstä. 
 
 

Esityksen yleisperusteluissa, kohdassa 4.2. mainitaan, ettei lakiesitys 
aiheuta välittömästi merkittäviä organisaatio- tai henkilöstövaikutuksia. 
Kuitenkin seutuvaltuustokokeilulaki sekä seutuyhteistyökokeilulaki ja sen 
jatkaminen tulevat aiheuttamaan kokeilukunnissa jatkossakin merkittäviä 
organisaatioiden muutoksia, sekä heikentämään henkilöstön asemaa ja 
palvelussuhdeturvaa. 
 
 

Virkasuhteisten osalta tilannetta parantaa 1.11.2003 voimaan tullut laki 
kunnallisesta viranhaltijasta. Tämän lain liikkeenluovutusta koskevat 
määräykset eivät kuitenkaan turvaa kaikilta osin palvelussuhdetta. 
Kunnissa osa henkilöstöstä on vaarassa jäädä vaille lakiin perustavaa 
palvelussuhdeturvaa, koska kuntien hallinnollisissa tehtävissä ei aina ole 
kyse liikkeen luovutuksessa tarkoitetuista toiminnallisista kokonai-
suuksista. 
 
 

Lakiesitys ei huomio riittävästi kuntien henkilöstöä. Hankkeet vaikuttavat 
myös henkilöstön palvelussuhteiden ehtoihin, sillä osa kuntien toi-
minnoista siirtyy yksityisoikeudellisten yhteisöjen hoidettaviksi. 

KUNNALLISVIRKAMIESLIITTO KVL ry | Asemamiehen katu 4,00520 Helsinki, puh. (09) 1552313, telekopio (09) 1552333, 
I sähköposti: etunimi.sukunimi® kvl.fi, www.kvt.fi Pankit: Merita Pankki 152130-9797. Sampo Pankki 800019-52508 

Eduskunnan tulisinkin lakiesityksen hyväksyessään painottaa, ettei laki saa 
johtaa kunnissa työttömyyttä lisääviin ratkaisuihin ja että kuntien tulee turvata 
kokeilun yhteydessä henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja työsuhdeturva. 
Edelleen Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry katsoo, että kuntien henkilöstön 
asemaan, palvelusuhdeturvaan ja palvelussuhteen ehtoihin vaikuttavat 
lakiesityksien valmistelut tulee tapahtua ns. kolmikantaperiaatteen mukaisesti. 
 
 
 
 
 

 
Juha Isoniemi 
työmarkkina-asiamies 

 K V L  
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KUNNALLISVIRKAMIESLIITTO KVL RY 



 

 

HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi 

seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2003 vp). 
 

Hallitus ehdottaa säädettäväksi uutta kuntien välistä yhteistoimintaa koskevaa kokeilulakia. 

Seutuvaltuuskokeilua koskevan lain nojalla kunnat voisivat perustaa valtioneuvoston vahvistettavaksi 

alistettavalla sopimuksella erityisen seutuhallinnon, jolle ne voisivat siirtää tehtäviään. Seutuhallinnon 

keskeinen elin olisi seudun asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsema seutuvaltuusto. Lakia voitaisi 

soveltaa seutuyhteistyökokeilusta annetussa laissa (560/2002)mainituilla kokeiluseuduilla. Esityksen 

perusteluista käy ilmi, että tarkoituksena on ensisijaisesti mahdollistaa ehdotuksen mukainen kokeilu 

Nivalan-Haapajarven seudulla. 
 

Suomen kuntarakenteen hajanaisuudesta ja kuntakoon pienuudesta aiheutuvia palvelutuotannon ja -

jakelun ongelmia on viime vuosina pyritty ratkomaan, paitsi kuntaliitoksilla, myös kehittämällä kuntien 

väliseen yhteistyöhön uusia muotoja. Jos vuoden 1995 väljennettiin kuntayhtymiä koskevia säännöksiä. 

Vuonna 2002 puolestaan säädettiin, paitsi laki seutuyhteistyökokeilusta, myös erityinen laki Kainuun 

hallintokokeilusta. 
 

Pidän kunnallisen demokratian ja itsehallinnon kannalta oikeana linjaa, jonka mukaan kuntaliitosten 

sijasta pyritään kuntien väliseen yhteistyöhön. En ole kuitenkaan aivan vakuuttunut siitä, että nykyinen, 

erilaisiin hallintokokeiluun perustuva kehittämistie on oikea. Seutu- ja aluehallinto on muodostumassa 

huomattavan hajanaiseksi ja vaikeasti hallittavaksi, mihin osaltaan vaikuttavat myös valtion aluehallinnon 

uudistukset 1990-luvun jälkipuoliskolla. 



 

 

Kuntien yhteistoimintakokeilut eivät näytä perustuvan mihinkään yhtenäiseen, kokonaisvaltaiseen 

suunnitelmaan. Kokeiluja suunniteltaessa on niin ikään paljolti sivuutettu ne mahdollisuudet, joita 

kuntalain mukainen kuntayhtymäjärjestelmä ja sen kehittäminen tarjoaisi. Niinpä nyt ehdotetusta 

kokeilusta voi kysyä, eikö se olisi voitu korvata muuttamalla kuntalain kuntayhtymiä koskevia säännöksiä 

siten, että kunnat voivat sopia, että kuntayhtymässä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema 

kuntayhtymän valtuusto. Tällainen muutos olisi myös voitu säätää määräaikaiseksi ja kuntien sitä 

tarkoittava sopimus valtioneuvoston vahvistusta edellyttäväksi. 
 

Niin ikään voi kysyä, miksi Kainuun hallintokokeilusta ja nyt ehdotetusta seutuvaltuustokokeilusta olisi 

säädettävä eri laeilla. Näillä kahdella kokeilulla näyttää olevan paljon yhteistä, vaikka erottaviakin 

tekijöitä on, kuten se, että edellisessä kokeilussa sen piiriin kuuluvat tehtävät on määrätty suoraan laissa, 

kun taas jälkimmäisessä ne jäisivät kuntien sovittavaksi. 
 

Kuntien välisessä, kokeiluluonteisessakin yhteistyössä on varmistettava, että se ei johda kunnalliseen 

itsehallintoon olennaisesti kuuluvan kunnallisen demokratian kaventamiseen eikä rajoita asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksia tai oikeusturvaa. Tästä näkökulmasta seutuyhteistyökokeilusta annetussa laissa 

mahdollistettuja yksityisoikeudellisia yhteistyön organisatorisia muotoja on syytä arvioida kriittisesti. Nyt 

ehdotetussa laissa kunnallisen demokratian toimivuus on pyritty varmistamaan sillä, että sen 

tarkoittamassa seutuhallinnossa päätösvaltaa käyttäisi asukkaiden valitsema seutuvaltuusto. 
 

Toisaalta kunnallisen itsehallinnon ja demokratian vaikutusta vähentää se, että seutuhallinnolle 

siirrettävien tehtävien on tarkoitus olla merkittäviä, Kainuun hallintokokeilussa tarkoitettuihin tehtäviin 

rinnastettavia. Seutuvaltuustokokeilua koskevan lakiehdotuksen 4.4 §:n mukaan sopimuksen 

vahvistamisen edellytyksenä olisi, että seutuhallinnolle annettavat tehtävät ovat merkitykseltään 

laajakantoisia sekä keskeisiä seudun ja sen kuntien palvelujen järjestämisen, talouden tai kehittämisen 

kannalta. Seutuhallinnolle annettavien tehtävien on muodostettava merkitykseltään riittävä kokonaisuus 

seutuvaltuustolle. Toisaalta esityksen perusteluissa korostetaan, että tehtävien siirto ei saa tehdä 

asukkaiden itsehallintoa kunnissa merkityksettömäksi. Lakiehdotus tai sen perustelut eivät kuitenkaan 

anna viitteitä siitä, miten kaksi keskenään ristiriitaista vaatimusta - tehtävien siirron merkittävyys ja 

kunnissa toteutuvan itsehallinnon turvaaminen - olisi sovitettava keskenään. 

On syytä todeta, että seutuhallinnolle siirrettäviä tehtäviä ei ehdoteta mitenkään rajoitettaviksi. 

Seutuyhteistyökokeilusta annettuun lakiin lisättäväksi ehdotetun 5a §:ssä säädettäisiin vain, että "kuntien 

tehtäviä ja päätösvaltaa voidaan siirtää seutuhallinnolle, jonka ylintä päätösvaltaa käyttää kokeiluseudun 

kuntien asukkaiden valitsema seutuvaltuusto". Avoimeksi jää, koskeeko siirrettäviä tehtäviä tämän lain 3 

§:n mukainen rajoitus, jonka mukaan "tehtäviä ja päätösvaltaa sellaisesta kuntayhtymästä, johon kunnan 

lain mukaan on kuuluttava, ei kuitenkaan voida tämän lain nojalla siirtää". Jos tarkoituksena on, että 3 § 

koskee myös 5a §:n mukaista tehtäväsi irtoa, edellisen pykälän ensimmäiseen virkkeeseen olisi syytä 

lisätä nimenomainen viittaus jälkimmäiseen pykälään.. 
 

Hallituksen esitys jättää seutuyhteistyökokeilusta annetun lain ja nyt ehdotetun seutuvaltuustokokeilua 

koskevan lain keskinäiset suhteet eräissä muissakin suhteissa epäselviksi. Seutuvaltuustokokeilua 

koskevan lakiehdotuksen 1.1 §:n mukaan kokeilu voidaan toteuttaa edellisen lain 2 §:ssä tarkoitetuilla 



 

 

kokeiluseuduilla. Lakiin seutuyhteistyökokeilusta puolestaan lisättäisiin 5a §, joka edellä lainaamani 

säännöksen ohella sisältäisi viittaukseen lakiin seutuvaltuustokokeilusta. Edellisen lain muutosehdotuksen 

voimaantulosäännöksestä ilmenee, että jälkimmäisessä laissa tarkoitettu seutuhallinto voisi huolehtia 

myös seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 7-15 §:n mukaisista tehtävistä. Selvintä olisi säätää tästä itse 

laissa muuttamalla seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 16 §:ää. Mikäli tarkoituksena niin ikään on, että 

kunnat voisivat tämän lain 6 §:n mukaisesti sopia yhteisöveron jako-osuuksien maksamisesta 

seutuvaltuustokokeilusta annettavan lain tarkoittamalle seutuhallinnolle, myös 6 §:ään olisi tehtävä 

vastaava muutos. 
 

Seutuvaltuuskokeilua koskevan lakiehdotuksen 24 §:ssä on viitattu kuntalain kuntayhtymiä koskevien 

säännösten soveltamiseen. Sen sijaan ehdotuksessa ei ole seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 4.5 §:ää 

vastaavaa säännöstä, joka viittaisi yleishallinto-oikeudellisten säädösten, kuten hallintolain, julkisuuslain 

ja kielilain sovellettavuuteen. Näissä laeissa käytettään organisatorista soveltamisalaa määriteltäessä 

ilmausta "kunnallinen viranomainen". Vaikka tulkinnallisesti voitaisiinkin katsoa, että myös 

seutuhallinnon elimet ovat ko. säännöksissä tarkoitettuja kunnallisia viranomaisia, lakien sovellettavuus 

on syytä varmistaa nimenomaisella säännöksellä. 
 
 
 
 
Helsingissä 4.11.2003 
LAURI TARASTI 

 
 
 
 
 
 

Lausunto 31.10.2003 
HE 41/2003 vp laeiksi 
seutuvaltuustokokeilusta ja 
seutuyhteistyökokeilusta 
annetun lain muuttamiseksi 

 
 
 
 
 
Eduskunnan hallintovaliokunnalle 

 
 
 

Pyydettynä asiantuntijalausuntona yllä mainitusta hallituksen esityksestä 41/2003 vp esitän 
kunnioittavasti seuraavan. 
 

Yleistä 
 

En ole osallistunut tämän hallituksen esityksen enkä myöskään siihen monin paikoin rinnasteisen lain 
Kainuun hallintokokeilusta (343/2003) valmisteluun. Kommenttini koskevat seutuvaltuustoa ja -
hallintoa, mutta monet niistä soveltuvat kyllä jo vahvistettuun lakiin Kainuun hallintokokeilusta. 
 

Aluehallintokokeilut ovat monessa suhteessa paikallaan, ennen kuin pysyvät ratkaisut tehdään. Niissä 
voidaan myös hyväksyä virheitä, jotka sittemmin korjataan. Eräänä nyt näkyvänä ongelmana tulee 
olemaan hallinnon yhtenäisyyden menettäminen. Kun Kainuussa ja nyt esillä olevissa kuudessa 
seutuhallintokokeilussa voidaan toteuttaa varsin erilaisia malleja, ulkopuolisen saattaa olla vaikeaa 
tietää, mikä järjestelmä milläkin alueella on voimassa. Seutuhallinnon tehtävät riippuvat alueen kuntien 
sopimuksesta, velvoitetta yhtenäisyyteen ei ole. 
 

 



 

 

Seutuhallinnon suhde erityislaeissa säädettyihin hallintoratkaisuihin saattaa muodostua 
erikoislaatuiseksi. Esimerkiksi kaavoituksessa yleiskaavan ja asemakaavan laatiminen voidaan uskoa 
sopimuksella seutuhallinnolle, mutta maankäyttö- ja rakennuslain maakuntakaava laaditaan maakunnan 
liitossa. Sen toimialue voi olla täsmälleen sama kuin seutuhallinnon. Myös seutuhallinnon suhde 
kuntayhtymiin voi olla alueellisesti ja päätösvallan käytöltään osaksi tai jopa kokonaan päällekkäinen. 
 

Seutuhallinnon aloittamisen ajankohta on lakiesityksessä jossain määrin epäselvä. 27 §:n 3 momentin 
mukaan seutuhallitus aloittaa toimintansa heti valintansa jälkeen, mutta muut luottamushenkilöt kuten 
seutuvaltuusto samoin kuin virkamiehet vasta seudun hallinnon perussopimuksen tullessa voimaan. 26 
§:n 3 momentissa puhutaan seutuhallituksen toimikaudesta. Kun seutuhallinnon toimikautta ei ole 
nimenomaisesti määritetty, tulisi sanoa "seutuhallitus aloittaa toimintansa", minkä ajankohta käy ilmi 
sitten 27 §:n 3 momentista. Lakiesityksen seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta 
voimaantulosäännöksessä puolestaan käytetään sanontaa seutuhallinnon "aloittaessa toimintansa". 
Tarkoittaako tämä seutuhallitusta vai muuta 

seutuhallintoa? Ilmeisesti se tarkoittaa perussopimuksen voimaan tuloa. Jos näin on, tätä sanontaa tulisi 
myös käyttää. 
 
 

Seutuvaaleista yleisesti 
 

Myös poikkeuksellisen selkeä vaalijärjestelmämme monimutkaistuu, kun nykyisten neljien yleisten 
vaalien (eduskuntavaalit, presidentinvaali, kunnallisvaalit ja europarlamenttivaalit) lisäksi tulee Kainuun 
maakuntavaali (pitäisi oikeastaan olla maakuntavaalit, koska valittavia on enemmän kuin yksi) sekä 
seutuvaltuuston vaalit eli seutuvaalit. Sinänsä on kannatettavaa, että Kainuun maakuntavaaleja ja 
seutuvaltuuston vaaleja koskevat säännökset ovat mahdollisimman yhdenmukaiset, mihin onkin pyritty. 
 

Uusia periaatteita vaalijärjestelmässämme tulevat nyt olemaan: 
- poliittisen suhteellisuuden ratkaiseva asema alueelliseen suhteellisuuteen nähden. Kun 
eduskuntavaaleissa ei suuremmasta poliittisesta suhteellisuudesta ole toistaiseksi voitu sopia, vaan 
suhteellisuus toteutuu vain vaalipiirin sisällä, se on kuitenkin helposti saatu aikaan maakuntavaaleissa ja 
seutuvaaleissa. Poliittinen suhteellisuus toteutetaan näissä vaaleissa täysimääräisesti ensin ja vasta sen 
jälkeen ratkaistaan, ketkä kustakin kunnasta tulevat valituiksi. Tämä puolestaan johtaa monimutkaisiin 
säännöksiin. 
-seutuvaltuuston paikkojen osoittaminen kuntiin saatetaan joutua arpomaan 18 §:n 2 momentin 
mainitsemassa tapauksessa 
-valtuutettujen lukumäärä ei ole vakio vaan sitä lisätään tarvittaessa niin, että kukin kokeiluseudun kunta 
saa yhden paikan (14 § 2 moni.) 
 

Ennakkoäänestys 
 

Ennakkoäänestys toteutetaan vain kokeiluseudun kunnissa (12 §). Säännös on ymmärrettävä, etenkin kun 
kyseessä on kokeilu. Kuitenkin kokeiluseudun kuntien alueen ulkopuolella olevissa laitoksissa, 
esimerkiksi sairaalassa, menettely koettaneen omituiseksi, kun kunnallisvaaleissa saa sairaalassa äänestää, 
mutta seutuvaaleissa ei. Jos kokeilusta tulee pysyvä, olisi nyt ehdotettua ja Kainuussa jo säädettyä 
ratkaisua vielä harkittava. 
 

Ehdokkaiden määrä 
 

Pidän ehdokkaiden määrää kovin ja myös tarpeettomasti suurena. Kunnallisvaaleissa saa asettaa 
ehdokkaita valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrän. Sen tulisi riittää seutuvaltuustonkin 
vaaleissa. Jos kunnasta valitaan vähemmän kuin viisi seutuvaltuutettua, ehdotetaan ehdokkaiden 
enimmäismääräksi kymmentä. Jos siis kunnasta valitaan vain yksi, saa kukin vaaliliitto, puolue ja 
yhteislista asettaa kymmenkertaisen määrän ehdokkaita. Tämä on kaikkein vaaliemme ennätys. 
Oikeusministeriön laskelman mukaan Kainuun maakuntavaaleissa, jossa järjestelmä on sama, ehdokkaita 
olisi 736 vuoden 2000 kunnallisvaalien perustein laskettuna. 
 

Ehdotan, että lakiesityksen 13 §:n 4 momentti kirjoitettaisiin näin: 
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään 

kunnasta valittavien seutuvaltuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita, kuitenkin vähintään viisi 
ehdokasta. 
 



 

 

Epäjohdonmukaista on, että lakiesityksessä ja myös omassa yllä olevassa ehdotuksessani 
seutuyhteislistalla voi olla periaatteessa rajaton määrä ehdokkaita, koska siihen voi kuulua miten monta 
yhteislistaa tahansa. Hallintovaliokunta harkinnee, onko tähän syytä. Jos ei ole, listaan on lisättävä sana 
"seutuyhteislistalla". 
 

Mainittakoon lisäksi, että lakiesityksestä puuttuu säännös siitä, miten paikat seutuyhteislistan sisällä 
jaetaan. Asia jää joissain määrin epäselväksi eli onko ratkaisevaa se, mikä seutuyhteislistaan kuuluva 
yhteislista on saanut eniten ääniä, vai se kuka ehdokas on saanut eniten ääniä. 
 

Vaalikelpoisuus 
 

Vaalikelpoisuutta koskeva 10 §:n 1 momentin 2 kohta on epäonnistunut. Sen mukaan vaalikelpoisia 
eivät ole ...... "2) seutuvaltuuston tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa 
vastuullisessa tehtävässä oleva henkilö". Ensiksikin sanamuoto ei mitenkään vastaa yksityiskohtaisia 
perusteluja (s. 17), joissa on selvä virhe. Toiseksikin jää auki tarkoitetaanko vain seutuhallinnon 
palveluksessa olevia vai myös kuntien palveluksessa olevia. Perustelujen mukaan kyseessä olisivat 
seudun palveluksessa olevat henkilöt. 
 

Säännös näyttää johtavan omituiseen tilanteeseen. Kunnanjohtajat ja vastuualueiden johtajat, esimerkiksi 
sosiaalijohtaja tai kaavoituspäällikkö, ovat vaalikelpoisia seutuvaltuustoon, mutta eivät 
kunnanvaltuustoon. He ovat virkamiehiä omassa kunnassaan, mutta poliitikkoja seutuvaltuustossa. 
Tällaista sekoittamista on syytä pohtia uudelleen. Jos menettely hyväksytään, se on tehtävä tietoisena 
siitä, että seutuvaltuusto saattaa parhaimmassa tapauksessa pääasiallisesti koostua kuntiensa 
virkamiehistä. 
 

Tässä vaiheessa ja kun minulla ei ole ollut tilaisuutta selvittää, mikä on hallituksen esityksen tausta tällä 
kohdin, ehdottaisin, että vaalikelpoisuus kirjoitettaisiin samoin kuin kuntalain 34 §:ssä tai siihen 
viittaamalla, jolloin se olisi sama seutuvaltuustossa kuin kunnanvaltuustossa. 
 

Vaaliliitto 
 

Lakiesityksen 13 §:n mukaan puolueet voivat muodostaa vaaliliiton, jolloin se on tehtävä kokeiluseudun 
kaikissa kunnissa samalla tavalla. Kuitenkin vaalien tuloksen määräämisessä vaaliliittoja ei oteta 
huomioon lakiesityksen 16, 17, 18 ja 19 §:ssä. Vaaliliitto ei siten voi vaikuttaa mitenkään vaalien 
tulokseen, koska näissä pykälissä on tyhjentävä sääntely. 16 §:n mukaan vertauslukuja ei anneta 
vaaliliitoille. Virhe on vakava ja johtaa poliittisesti omituiseen tilanteeseen. Sitä paitsi sama virhe on 
laissa Kainuun hallintokokeilusta, josta se nyt puheena olevaan lakiesitykseen on siirtynyt. 
 

Virhe on korjattava lisäämällä mainittuihin pykäliin puolueen jälkeen vaaliliitto. 
Oikeusministeriö 
 

Lakiesityksen 23 §:n mukaan oikeusministeriö antaa vaalien toimittamisesta tarkemmat määräykset 
asetuksella. Kun näitten määräysten ja niihin liittyvien ohjeiden yhteismäärä on vaaleissa satoja sivuja, 
harkitaan oikeusministeriössä parhaillaan erikseen, miten ne tulevaisuudessa tullaan antamaan. Kantaa ei 
ole syytä ottaa nyt, vaan odottaa vaalilaissa tehtävää ratkaisua. 22 §:n viittaus vaalilakiin on riittävä, 
minkä vuoksi ehdotan, että 23 §:n viimeiset sanat "ja antaa vaalien toimittamiseen tarvittavat tarkemmat 
määräykset asetuksella"poistetaan. 
 

Teknisiä yksityiskohtia 
 

Otsikon luvussa 2 tulisi olla "seutuvaalit". 
 

Kun lakiesityksessä on erikseen seutuvaalien keskusvaalilautakunta ja kunnan keskusvaalilautakunta, 
tulisi epäselvyyksien välttämiseksi tarvittaessa käyttää koko termiä eikä vain sanaa keskusvaalilautakunta. 
Siten 15 §:n 1 momentti tulee aloittaa sanoin "kunnan keskusvaalilautakunta" ja 18 §:n 2 momentti sanoin 
"seutuvaalien keskusvaalilautakunta". 
 

Lakiesityksen 17 §:n 1 momentissa on painovirhe (po. valtuutetun). 
 

Lakiesityksen 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvonta lienee uusittava, jos paikka siirtyisi kuntaan, jolle 
kuuluu vain yksi paikka. 
 



 

 

Lakiesityksen 19 §:n 2 momentissa mukaan varavaltuutetuksi määrätään - jollei muuta vaihtoehtoa ole - 
se kunnasta valitsematta jäänyt ehdokas, joka 17 §:n mukaan tulisi seuraavana valituksi. Mutta onko 
tällainen seuraava ehdokas aina mahdollista määrittää tässä järjestelmässä, jossa paikkojen jako kuntiin 
riippuu kokonaistilanteesta. 
 

Lisämääräykset 
 

Kokeilulaissa on hyväksyttävää, että paljon jätetään erikseen annettavien määräysten varaan, joita 
oikeusministeriö voi 22 §:n 1 momentin viittaussäännöksen nojalla vaalilain nojalla antaa. Niitä tarvitaan 
esimerkiksi ehdokaslistojen yhdistelmästä, äänestyslipuista, ennakkoäänestyksen lähetekirjeistä ja 
kuorista yms. äänestettäessä yhtaikaa kaksissa vaaleissa. 
 

Vaalilipun mitättömyysperusteet kuitenkin kuuluisivat lain tasolle, nyt osa niistä saattaa jäädä vain 
oikeusministeriön määräysten varaan. Lisäsääntelyä nimittäin tarvitaan, jos ennakkoäänestyksessä käyttää 
väärää lähetekirjettä tai -kuorta taikka sijoittaa samaan lähetekirjeeseen sekä seutuvaalien että 
kunnallisvaalien äänestyslipun. Näitä ongelmia joudutaan pohtimaan viimeistään oikeusministeriön 
valmistaessa määräyksiään ja ohjeitaan seutuvaaleista (ja Kainuun maakuntavaaleista). 
 

Ennakoisin lisäksi, että joitain yllättäviä nyt havaitsematta jääneitä ongelmia saattaa syntyä, sillä 
lakiesityksen valmistelussa ei - kuten edellä on käynyt ilmi - ilmeisesti ole pystytty ottamaan huomioon 
säätelyn monimutkaisuuden vuoksi kaikkia vaaleihin vaikuttavia seikkoja. 
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Olen tarvittaessa valmis avustamaan valiokuntaa lakitekstin muokkaamisessa. 
 
 

Lauri Tarasti 
hallintoneuvos puh. 050-
5687 300 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 

Hämeenlinnan seutukunnasta esitän asiantuntijalausuntonani eduskunnan hallintovaliokunnalle sen 

käsitellessä seutuvaltuustokokeilusta annettua hallituksen esitystä ja seutukokeilulain muutosesitystä 

seuraavaa: 

1. Seutuyhteistyön edistyminen Hämeenlinnan seudulla. 
 

Hämeenlinnan seutukunta tarjoaa hyvän lähtökohdan seutuyhteistyön edistämiselle. Seutu muodostuu 

keskuskaupungin Hämeenlinnan ja seitsemän sitä ympäröimän maalaskuntien verkostosta. Kaupunki 

edustaa puolta koko seudun asukasluvusta, joka on n. 90 000 asukasta. Etäisyydet kuntakeskuksiin 

on alle 50 km. Seutu muodostaa selkeän työssäkäynti-ja asiointialueen. Hämeenlinnan seutukunnalla 

on vankat perinteet julkishallinnon hoidosta. Kaupunki on leimallisesti profiloitunut julkishallinnon 

työpaikoistaan. Samoin kaupunki voi olla ylpeä hyvin sujuneesta vapaakuntakokeilustaan. 
 

Seutuyhteistyötä on perinteisen yhteistyön lisäksi harjoitettu järjestelmällisesti 10 vuoden ajan. Yhä 

suurempi joukko seudun asukkaista ja päätöksentekijöistä on tullut huomaamaan harjoitetun yh-

teistoiminnan edut. Yhteistä tahtotilaa on näin voitu edistää. Konkreettisia esimerkkejä on löydetty 

seudullisen tietoverkon ja sen tarjoamien palvelujen organisoinnissa, yhteisten Eu -

kehittämishankkeiden aikaansaannissa, yhteisten hankintojen kilpailutuksissa, jäte- ja vesihuolto-

yhteistyössä, yhteisen kansalaisopiston ylläpidossa, yhteisen talous-ja henkilöstöhallinnon käyntiin 

panossa jne. 
 

Voidaan sanoa, että seutuistumisen kehitystyötä on harjoitettu yksittäisten palvelujen ja niitä tukevan 

toiminnan kautta. Tästä kehitystyöstä on voitu saada välittömiä seudullisia tuloksia. Tämä työ on 

jatkunut portaittain ja kehitysaaltoina kohti yhä syvemmälle ulottuvaa yhteistyötä. 

2. Seutuyhteistyön organisoituminen 
 

Seutuyhteistyö on organisoitunut seudulla kolmessa vaiheessa. Aluksi 1990 luvun puolivälissä 

yhteistyötä harjoitettiin erillisen projektiorganisaation voimin. Seutu oli mukana valtakunnallisissa 

yhteistyötä edistävissä seutuhankkeissa. Kehittämisprojekteissa yksittäisten valittujen esimerkkien 
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avulla pyrittiin osoittamaan yhteistyön edut. Näiden projektien lopputuloksena 1990 luvun loppu-

puolella kirjattiin tarve luoda Hämeenlinnan seutukunnalle pysyvämpiä seutuorganisaatioita. 
 

Syntyi seudun keskeisten kunnallisten poliittisten päättäjien ja kunnanjohtajien yhdessä muodostama 

seudun neuvottelukunta. Seudun kunnanjohtajat ryhtyivät kokoontumaan säännöllisesti val-

mistelemaan neuvottelukunnalle asioita. Sosiaali- ja terveystointa varten perustettiin oma johtoryhmä, 

yhteistoimintasopimuksen allekirjoittajista koostuvat työmarkkinajärjestöt organisoivat oman 

henkilöstön seuturyhmän toiminnan saamaan informaatiota seutuhankkeista ja päättämään henki-

löstön osallistumisesta niihin. 
 

Kolmannessa vaiheessa Hämeenlinnan seutukunta hakija pääsi valtakunnalliseen seutuhankkee-

seen, jossa lainsäädännöllisesti vahvistettiin ne näkemykset, jotka voitiin esittää seudun hakemuk-

sessa. Seutuneuvottelukunnasta muodostettiin seutukokeilulain mukainen valtuuskunta. Valtuuskunta 

sai korkeimpana päättävänä elimenä seutukokeilulain mukaiset tehtävät. Valtuuskunnan jäsenet voitiin 

valita kunnittain niin, että koostumus vastasi seudun kunnallisvaaleissa äänestettyä puoluekohtaista 

paikkajakoa. Paikat jaettiin myös kunnittain. Tähän paikkajakoon päästiin sen johdosta, että 

Hämeenlinnan kaupunki luopui suhteellisesta osuudestaan pienten kuntien hyväksi. 
 

Hämeenlinnan seutukunta esitti seutukokeiluhakemuksessaan, että kunnallisille osakeyhtiöille avataan 

mahdollisuus julkisen vallan käyttämiselle, mikäli ei ole kysymys merkittävästä julkisen vallan 

käyttämisestä. Eduskunta ja sen perustuslakivaliokunta hyväksyi tämän näkemyksen ensi kertaa 

lainsäädännön historiassa. Hämeenlinnan seutukunnassa Seutukeskus Oy Hämeen hallitus toimii 

luottamushenkilöistä koostuvana sekä osakeyhtiön hallituksena että seutuhallituksena. Seutuhalli-

tuksena kokoonpanoa lisätään valtuuskunnan puheenjohtajistolla. Asiat käsitellään ja pöytäkirjat 

pidetään erikseen. Osakeyhtiön hallitukselle on seutukokeilulain ja valtioneuvoston vahvistaman 

seutusopimuksen perusteella mahdollistettu sitovien lausuntojen antaminen erilaisista valtion 

myöntämistä luvista ja maakuntaliiton myöntämistä EU-hankkeista. Hämeenlinnan seutu tulee kir-

jaamaan kokemuksensa osakeyhtiön hallituksen toiminnasta julkisen vallan käyttäjänä v. 2005 osana 

valtakunnallista seutuhankeen seurantaa. 
 
 
3. Hämeenlinnan seutukunta ja seutuvaltuustokokeilu. 
 

Hämeenlinnan seudulla valmistellaan seutuvaltuustokokeiluun ilmoittautumista. Seudun valtuuskunta 

tulee päättämään osallistumisesta 11.12.2003 pidettävässä kokouksessa. Valtuuskunnan myönteisen 

päätöksen perusteella hakemusasiakirjat tulevat seudun kaikkien kuntien valtuustoihin käsiteltäväksi. 

Kokouksia varten ollaan kokoamassa perustelumuistiota kokeilusta. Olemme perustaneet 

selvittelytyön sosiaalitoimen erityispalvelujen, terveystoimen ja teknisen toimen eräiden 

J 
 

palveluosien mahdollista seudullista siirtoa varten. Samoin erillinen työryhmä antaa muistion vaalien 

suorittamisesta. Vielä tullaan laatimaan erillinen sopimusluonnos valtioneuvostolle. 
 

Seutuvaltuustokokeiluun osallistuminen on Hämeenlinnan seutukunnalle selvä looginen ja portait-

tainen jatko seutuistumisen kehittymiselle. Osallistumalla valtuustokokeiluun seutumme voi jatkaa 

hyvin alkanutta seutuistumisen syventymistä ja seudulla hoidettavien asioiden laajentumista. Ko-

keilusta voimme saada uuden kehityspotkun tähän työhön. Olemme seudun linjauksiin kirjanneet 
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tavoitteen, että seudun kuntien palvelut tulee turvata tasapuolisina ja kuntien rajoista riippumattomina. 

Seutuvaltuustokokeilussa on tämä sama yleistavoite olemassa. 
 

Tärkein tavoite, johon myös eduskunnassa kiinnitettiin seutuhaketta käsiteltäessä huomiota on se, että 

seudun asukkaille avataan mahdollisuus suoraan äänestää ja näin vaikuttaa seutuvaltuuston 

koostumukseen. Suomalaisen kunnallishallinnon perusta on itsehallinnossa. Kun kunnat siirtävät 

palvelujen järjestämisvastuuta seudulliselle valtuustolle, on kansalaisten päästävä vaikuttamaan 

valtuuston koostumukseen suoraan. Nykyisen valtuuskunnan valitsee kuntien valtuustot. Valtuus-

kunnan jäsenet kokevat olevansa lähettäjäkuntien edustajina valtuuskunnassa ja suhteessa seutu-

kuntaansa. Kun kuntalaiset voivat suoraan valita valtuuston jäsenet, voidaan olettaa, että valitut 

kokevat olevansa sekä kuntien että varsinkin seudun edustajia kuntiinsa. 
 

Seutukokeilussa ja seutuvaltuustokokeilussa on kysymys kuntien yhteistoiminnan tiivistämisestä ja 

kuntien luovuttamien yksityiskohdittain määriteltyjen tehtävien tai palvelujen järjestämisestä kuntien 

yhteistoimintaelimen valtuuston päätettäväksi. Kysymys on siis kunnallistasolle uskottujen tehtävien 

hoidosta. Hämeenlinnan seudulla on korostettu, että kysymys on kunnan rinnalla toimimisesta ja 

toimimisesta järkevällä tavalla yhteisen organisaation nimissä silloin, kun kunnat pitävät tällaista 

toimintaa järkevänä. Seututoiminta ei ole maakuntien toiminnalle miltään osin päällekkäinen tai 

kilpaileva. Se ei myöskään voi ottaa tehtäviä, jotka on erikseen lainsäädännöllä annettu kuntayhtymien 

hoidettavaksi. Seutukokeilulla ei luoda miltään osin uutta hierarkkista hallintorakennelmaa 

maahamme. 
 
 
4. Muutama huomio lainkohdista. 
 

Sinänsä yksityiskohtaisiin lainkohtiin ei ole huomauttamista. Lakipykälät on kirjoitettu asiantuntevasti. 
 

Vallien järjestämisestä on seutuvaltuustokokeilusta annettu oma toinen luku. Luvussa on säännök- 

set vaalien yksityiskohdista. Äänten laskenta muodostuu monimutkaiseksi, koska siinä sovitetaan 

yhteen kaksi vaalien kannalta keskeistä tavoitetta. Puoluekohtaiset äänet sovitetaan yhteen kunta- 
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ä 
 

kohtaisten äänien kanssa. Hämeenlinnan seutukunnalla on oma työryhmänsä valmistelemassa 

muistiota käsittelyä varten vaalien suorittamisesta. Työryhmää johtaa Hämeenlinnan keskusvaali-

lautakunnan sihteeri. Hämeenlinnan keskusvaalilautakunnalla on keskeinen rooli vaalien äänten-

laskennassa. Esitän, että hallintovaliokunta vielä kerran varmistaisi valtakunnallisten asiantuntijoiden 

kanssa kokeilulain 2 luvun sisällön. 
 

Seudun valtuustokokeilua varten asianomainen lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan. Järjes-

telytoimikuntaa voidaan käyttää myös vaalien suorittamisen valmistelussa ja ääntenlaskun varmis-

tamisessa. Seutukunnan kannalta järjestelytoimikunnan asettaminen tuntuu perustellulta. Toistaiseksi 

ei ole tietokoneohjelmaa vaalien laskennan suorittamista varten. Jos sellaista tarvitaan, sen aikaan 

saannissa alkaa olla kiire. Pyrimme saamaan tästäkin asiasta selvyyttä. 
 

Seutuhallinnon järjestämisestä on oma lainkohtansa. Lakiehdotuksen mukaan seutuvaltuusto valitsee 

seutuhallituksen. Tällä säännöksellä katkaistaan napanuora Hämeenlinnan seutukunnassa 

seutuhallituksen ja Seutukeskus Oy Hämeen hallituksen väliltä. Esitys on perusteltu. 
 

Seutuvaltuustokokeilusta annetun lakiehdotuksen yhteydessä esitetään lisättäväksi uusi momentti, 

jolla täsmennetään, että seudun toimielinten jäsenten tulee olla kuntien valtuustojen valitsemia ja 

jokaisesta kunnasta tulee olla vähintään yksi jäsen. Tärkeä lisäys organisoinnin kannalta on se, että 

toimielimeen ja henkilöstöön sovelletaan kunnallislaissa kuntayhtymistä ja henkilöstöstä säädetään. 

Tämä säännös poistaa epätietoisuuden, voiko seutuhallitus palkata suoraan seudun käyttöön 

henkilöitä ja voiko sen alaisuudessa toimia toimintayksiköitä. Hämeenlinnan seutukunta on törmännyt 

tähän epätietoisuuteen useampaan otteeseen ja viimeksi organisoidessaan MELA :n kanssa 

seudullisen lomituspalvelun. 
 

Sekä seutukokeilua että seutuvaltuustokokeilua esitetään määräaikaiseksi ja niin, että kokeilu päättyy 

vuoden 2012 lopussa. Esitys on perusteltu. Seutukokeilussa on sovittu, että vuonna 2005 siitä 

valmistuu valtakunnallinen arvio. Uusia seutukuntia voidaan ottaa kokeiluun mukaan erikseen 

hyväksyttyjen arviointikriteerien mukaisesti. Seuraava arvioinnin paikka tulee olemaan vuosi 2008, 

jolloin järjestetään kunnallisvaalit. Silloin Hämeenlinnan seutukunta tulee astumaan seuraavalle 

kehitysportaalle. 
 
 
5. Eräitä arvioita seutukehityksestä. 
 

Seutuhankkeen suhde kuntaliitoskeskusteluun on neutraali. Seutuhanketta ja seutuvaltuustokokei-

luhanketta voidaan käyttää perusteena sekä kuntien yhdistämiselle että itsenäisten kuntien itsenäi-

syyden lujittamiselle. Riippuen arvioitsijan omasta mielihalusta kokeiluista voidaan saada aineksia 
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kummallekin puolelle. Liitoksia ajavat voivat käyttää perustana sitä, että jo ne ja ne asiat hoidetaan 

seudullisesti, miksei myöskin muut; poistetaan kuntien rajat. Kuntaliitosten vastustajat voivat sanoa, 

että kuntien itsehallinnon perusta on ydinpalveluista - pohjoismaisista hyvinvointipalveluista -

huolehtiminen. Seutuyhteistyöllä voidaan antaa tälle toiminnalle liikkumavaraa ja näin säilyttää 

peruskunnat. Tärkeää on edelleen, että yksittäinen kunta ja kaikki kuntien asukkaat voivat olla mukana 

päättämässä myös kunnan olemassa olosta, jonka keskeinen oikeutus on palveluista huolehtiminen. 

Joka tapauksessa kuntien mahdolliset yhdistymiset ovat itsehallintoon kuuluvan kuntalaisten 

kansanäänestyksen varassa. 
 

Hämeenlinnan seutukunnassa on omaksuttu kanta, että seutuyhteistyöllä voidaan helpottaa yksit-

täisten kuntien selviytymistä. Tulevaisuudessa myöskin meidän seudulla hoivapalvelujen, lasten 

päivähoidon ja peruskoulutuksen palvelutarve lisääntyy ja peruskunnan selviytyminen lisääntyvistä 

haasteista vaikeutuu. Seutuyhteistyöllä hoidettavien tehtävien ja palvelujen tulee tähdätä siihen, että 

keveämmillä ja kustannuksiltaan pienemmillä menoilla tulee tällaiset seudulliset tehtävät hoitaa. 

Hämeenlinnan seudulla hyvänä esimerkkinä on yhteisen talous-ja henkilöstöhallinnon organisointi ja 

käyntiin pano. Asettamamme tavoite 20 % :n säästöstä toteutuu. 
 

Palveluja tukevia toimintoja on useita. Päällekkäistä työtä ja päällekkäisiä organisaatiorakenteita 

kahdeksan kunnan seutukuntamme alueella on paljon. Pyrimme linjaamaan seutumme toiminnan niin, 

että mahdollisimman monet palvelujen tukitoiminnat voidaan hoitaa seudullisesti. 
 

Kuntien ydinpalvelujen lisäksi kunnat tuottavat monia muita palveluja, joita olisi järkevämpi tuottaa ja 

järjestää seudullisesti. Tällaisia palveluja on esimerkiksi sivistystoimen sektorilla useita, kirjastolaitos, 

lasten musiikkiopetus, lasten kuvataidekoulut, orkesteri - ja teatteritoiminta, miksei liikunta-ja 

nuorisotoimi. Jo näillä luetelluilla sektoreilla tulee seutuistumista edistää ja kuntien saamien val-

tionapujen saanti seudullisesti turvata. 
 

Valtio on aikoinaan avannut tulo- ja menoarviossaan kohdan, jolla se tukee kuntaliitoksia. Hämeen-

linnan seutukunta on lausunnossa seutuvaltuustokokeilusta esittänyt, että sama mahdollisuus tulee 

avata kuntien yhteistyön, seutuistumisen edistämiselle. Nyt varsinkin niillä seuduilla, jotka ilmoittau-

tuvat seutuvaltuustokokeiluun ylimääräisten vaalien järjestäminen, toimintojen ja palvelujen uudelleen 

organisointi ja mallintaminen suomalaisen kunnallishallinnon käyttöön vaatii ylimääräisiä panostuksia. 

Ulkopuolinen rahoitus on niiden aikaansaannissa välttämätöntä. 
 

Sisäasiainministeriö omista kehittämismäärärahoistaan samoin kuin seudun kunnat myöntävät 

seutuhanketta varten avustusta, jonka turvin selvitystyötä on saatu liikkeelle. Nyt kun vaaditaan 

toteutusta varten yksityiskohtaisempia suunnitelmia ja toimintamalleja vaaditaan suurempia sekto- 

rikohtaisia panostuksia. Hämeenlinnan seutukunta on mukana kansallisen sosiaali-ja terveyspoli-

tiikan toteutuksessapa rakenteiden uudistustyössä. Sosiaali-ja terveysministeriö on työtä avustanut 

kiitettävästi. 
 

Vuoden kokemukset sosiaali-ja terveystoimen kehitystyöstä ovat hyvin rohkaisevia. Yhteisen seu-

dullisen sosiaali- ja terveystoimen päivystystoiminnan organisointi, työterveyshuollosta huolehtiminen 

ja mielenterveyspalveluiden organisointi samoin sosiaalitoimen erityispalvelujen järjestämien ovat 

käynnissä. Alustavasti on kaavailtu, että teknisessä toimessa asiantuntijaosaamista ja kuntien yhteistä 
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tilaajaorganisaatiota tulee vahvistaa, viranomaisorganisaatiota kehittää kohti seudullista toteutusta ja 

teknisen toimen palveluorganisaatiota kohti liikelaitostamista tai yhtiöitä. 
 

Vasta kun on olemassa yhteinen päätös seutuhallinnolle siirretyistä tehtävistä voidaan esittää niiden 

vaatimat kustannukset ja rahoitustarpeet. Rahoitusselvittelyon käynnissä saman aikaisesti tehtävien 

selvittelyn ja organisoinnin kanssa. 
 

Lopuksi voidaan todeta, että mikäli Hämeenlinnan seutukunta ilmoittautuu mukaan seutuvaltuusto-

kokeiluun, niin edellä olevia linjauksia sisältyy hakemukseemme ja siihen liitettävään valtioneuvostolle 

menevään sopimukseen. Vaikka emme seutuna ilmoittautuisikaan valtuustokokeiluun mukaan 

ensimmäisessä vaiheessa seutuhanke jatkuu aikaisemmin sovituissa puitteissa Hämeenlinnan 

seutukunnalla. 
 
 
Hämeenlinnassa 30.10.2003 
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EDUSKUNTA 
Hallintovaliokunta 
 
 
 
 

Lausunto seutuvaltuustokokeilulaista (HE 41/2003) ja seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta 
 
Nivala-Haapajärven seutukunta on hyväksytty Seutu-hanke kokeilun 
yhdeksi seutukunnaksi. Lähtökohtana seutukunnan hankehakemuksessa 
oli valita vaaleilla seutuvaltuusto. Seutuvaltuustövaali nähtiin 
mahdollisena suorittaa jo 2004 kunnallisvaalien yhteydessä. 
 
Seutukunnan sisällä on tehty runsaasti suunnittelutyötä yhteistyön 
lisäämiseksi eri hallinnollisten sektoreiden välillä ja kehitetty 
toiminnallisia malleja valituista yksittäisistä palvelualueista. 
 
Seutukunnan sisäisen yhteistyön valmistelut ovat edenneet hyvin, mutta 
tehtäväkokonaisuuksien valmistelu edellyttää vielä lisäaikaa ja vertailevaa 
kustannuslaskentaa vaihtoehtojen välillä. Tässä yhteydessä on myös 
huomattava merkittävät kustannukset, jotka selvitystyö voi aiheuttaa 
kunnille. 
 
Seutukuntavaltuuston toimivallan ja valtuuksien määrittäminen 
siirrettäviin asioihin ja tehtäväkokonaisuuksista sopiminen on 
vaaliaikataulu huomioiden liian kiireinen. Lisäaikaa tarvitaan myös 
selvittää, onko seutuvaltuusto yleensä tarpeellinen kuntien välisenä 
yhteistyöelimenä. Tarpeellisuus testautuu käytännön toteutuksissa. 
Seutumallin hyödyt tulee tarkasti tunnistaa, mutta keskeisintä on, kuinka 
samalla säilytetään aktiivinen, toimiva kunta. 



 

 

 
Nivala-Haapajärven Seutukunta kuuluu Oulun Eteläisen 
aluekeskusohjelma-alueeseen, jonka väkiluku on n. 90.000 asukasta. 
Aluekeskus on riittävän merkittävä taloudellis-hallinnollinen alue 
muodostamaan myös yhteistoiminta-alustan julkisille alueellisille 
yhteisille palveluorganisaatioille. Aluekeskuskokeilu on saman aikainen 
Seutu-hankkeen karissa ja edetessään luo uusia iaajavaikutteisia 
yhteistyömahdollisuuksia. 
 
 

Riitta Hokkanen 
Kärsämäen kunta/kunnanjohtaja 
Nivala-Haapajärven seutukunta varapuheenjohtaja. 
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LAUSUNTO 
 
 

EDUSKUNTA 
Hallintovaliokunta 

 
 
 

Lausunto seutuvaltuustokokeilulaista (HE 41/2003 vp) ja 
seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta 
 
 

Lakiluonnosta on sisäasianministeriössä valmisteltu hyvässä yhteistyössä Nivala-
Haapajärven seutukunnan ja sen kuntien kanssa ja vastaa sisällöltään sille asetettuja 
vaatimuksia. Lakiluonnoksen seutuvaltuusto on kokeilun arvoinen ratkaisumalli niille 
kuntasektorin haasteille, jotka seutukunnan kunnilla on kohdattavana kuluvan 
vuosikymmenen aikana. Haasteet kumuloituvat väestön vähentyessä ja ikääntyessä, 
työmarkkinoiden kiristyessä sekä veroasteen ja-pohjan pienentyessä. Seudullisen 
demokraattisesti johdetun palveluverkoston syntymisen uskotaan mahdollistavan 
laadukkaan ja nykyistä kustannustehokkaamman hyvinvointipalvelujen tuotannon, 
minkä rakentamiselle edellytetään valtion lisärahoitusta. 
 
Nivala-Haapajärven seutukunta esitti seutukuntakokeiluhakemuksessaan 
valtionhallinnon ja aluekehitykseen liittyvän päätöksenteon siirtämistä seutukunnan 
päätettäväksi. Nykyisessä seutukuntakokeilulaissa tätä ei ole otettu huomioon, vaan 
seutukunta toimii ainoastaan aluekehitykseen liittyvissä kysymyksissä 
lausunnonantajana. Seutukunnan lähtökohtana on ollut yhteistyön tiivistämisen kautta 
taloudellisen hyödyn ja aktiviteetin lisääminen. Valtionhallinnon ja aluekehityksen 
päätöksenteon jääminen kokeiluiain ulkopuolelle vaikeuttaa taloudellisten ja 
toiminnallisten tulosten saavuttamista. Tämä osio tulisikin tarkastella vielä ennen 
vaaleilla valittavaan seutuvaltuustoon siirtymistä, jotta voitaisiin maksimoida 
seutuyhteistyöstä saatava hyöty. 
 
Nivalan-Haapajärven seudulla on suunniteltu elinkeinopalvelujen, lomitus- ja 
maaseutupalvelujen, vapaan sivistystoiminnan, osien talous-ja henkilöstöhallinnosta 
sekä eräiden teknisen sektorin osa-alueiden siirtämisestä seutukuntavaltuuston 
järjestettäväksi. Lisäksi seutukunnan kunnat harkitsevat sosiaali-ja terveydenhuollon 
sektorin tai sen merkittävien osien siirtämisestä seutuvaltuustolie pois lukien lasten 
päivähoito, joka edelleen järjestettäisiin kuntien toimesta esimerkiksi osana 
opetustointa. 
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Mikäli kokemukset näiden tehtävien seudullisesta tuottamisesta tulevat olemaan 
hyviä, voidaan kuntien kesken sopia myös muiden kuntapalvelujen siirtämistä 
seutukunnan toteutettavaksi. 
 
Lakiehdotuksen mahdollisella soveltamisella ei ole välittömiä 
henkilöstövaikutuksia Nivala-Haapajärven seutukunnan kunnissa. Seudun 
suunnitelmissa seutuvaltuustolle siirretään tarvittava määrä kuntien nykyistä 
henkilöstöä tuottamaan sille luovutetut kuntien tehtävät. Ketään ei kokeilun 
vuoksi irtisanota, vaan kuntiin jäävälle henkilöstölle järjestetään muita tehtäviä ja 
henkilöstön väheneminen toteutuu normaalin poistuman kautta. 
 
Seudullisen palvelutuotannon käynnistäminen aiheuttaa perustamiskustannuksia 
ja palvelutuotannon yhdenmukaistaminen nostaa joidenkin seutukunnan kuntien 
kustannuksia toiminnan ensimmäisinä vuosina. Mikäli valtio osallistuu näiden 
kustannusten kattamiseen, nähdään seudullisen palvelutuotannon syntyminen 
todennäköisempänä. 
^Fero Nissinen Kaupunginjohtaja, 
Pyhäjärvi Nivala-Haapajärven 
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Teemu Eriksson 

 
 

VASTINE 
2.12.2003 

 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI SEUTUVALTUUSTOKOKEILUSTA JA 
SEUTUYHTEISTYÖKOKEILUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 

 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt sisäasiainministeriöltä kirjallista vastinetta 
valiokunnalle toimitetuista kirjallisista asiantuntijalausunnoista, jotka koskevat hallituksen 
esitystä laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta. 
Seuraavassa vastineessa on käsitelty asiantuntijalausuntoja siltä osin, kuin ne 
sisäasiainministeriön käsityksen mukaan vaativat tarkennuksia. Vastine on ryhmitelty 
lausunnonantajittain. 

 
Kaarlo Tuorin lausunto 

 
Tuori katsoo lausunnossaan, että seutuvaltuustokokeilua koskevat säännökset olisi voitu sijoittaa 
myös kuntalain yhteyteen. Erillinen laki parempi siksi, että muodostaa kokonaisuuden yhdessä 
seutuyhteistyökokeilulain kanssa. Säännösten ottaminen kuntalakiin olisi tehnyt kokonaisuudesta 
vieläkin vaikeaselkoisemman ja seutuvaltuuston vaalien vaatima säännösten määrä olisi ollut 
vaikeaa sijoittaa kuntalakiin. 
 
Seutuvaltuustokokeilun yhdistäminen Kainuun hallintokokeilua koskevaan lainsäädäntöön olisi 
sekin ollut ongelmallista. Kainuun hallintokokeilulaissa säädetään seutuvaltuustokokeilusta 
poiketen myös uusista järjestelyistä alueen rahoituksen järjestelyihin ja valtion viranomaisten 
toimintoihin. Nämä säännökset on syytä pitää toisistaan erillään. Seutuvaltuustokokeilun 
lähtökohta, että kunnat sopivat siirrettävistä tehtävistä olisi ollut erittäin vaikeasti liitettävissä 
Kainuun hallintokokeilua koskevaan lakiin. 
 
Tuorin ehdotus, että seutuyhteistyökokeilulain 3 §:ään lisätään viittaus saman lain uuteen 5 a 
§:ään on tarpeellinen. Seutuyhteistyökokeilulaki koskee sellaisenaan kaikkia mahdollisia seutuja, 
jotka voivat seutuvaltuustokokeilun toteuttaa, eikä tämän vuoksi ole tarpeen säätää, että 
seutuyhteistyökokeilulain 6 §:ää sovelletaan tällaisella seudulla. Yleishallintoa koskevat 
säännökset koskevat seutuvaltuustokokeilulain mukaista seutuhallintoa ilman erillistä 
säätämistä. 

 
Kunta-alan unionin lausunto 

 
Kunta-alan unioni katsoi lausunnossaan, että lakiehdotuksen mukainen rahoitusjärjestely voi 
johtaa siihen, että kuntien saamaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta voi mennä 
muihmkin tarkoituksiin. Ehdotetussa rahoitusjärjestelyssä esimerkiksi sosiaali-ja 
terveydenhuollon valtionosuuksilla ja palvelujen järjestämisellä ei olekaan suoraa yhteyttä. 

Se ei kuitenkaan eroa nykyjärjestelmästä tältä osin, koska valtionosuudet ovat täällä hetkelläkin kuntien 
näkökulmasta yleiskatteista tuloa. 
 
Rahoitusjärjestelyä pidettiin kokeilun heikoimpana kohtana. Rahoitusjärjestelyn toimivuuden 
seuraaminen onkin ehdottoman tärkeää ja samanlaisesta järjestelmästä saadaan kokemusta myös 
Kainuun hallintokokeilussa. Nykyisiin yhteistyöjärjestelyissä rahoitus usein tulee maksuna tuotetusta 
suoritteesta. Siihen verrattuna ehdotettu rahoitusjärjestely kuitenkin asettaa yhdessä hoidettavat tehtävät 
jonkinlaiseen ennustettavaan kehykseen. 
 
Unioni katsoo lausunnossaan, että henkilöstön asema voi muodostua epävarmaksi, jos työsopimuslain 
liikkeenluovutussäännöksiä ei sovelleta. Soveltaminen perustuu 1.11.2003 voimaan tulleeseen lakiin 
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kunnallisesta viranhaltijasta. Kokeilujen yhteydessä omaksuttavat erityisjärjestelyt tekevät säännöistä 
monimutkaiset ja epäselvät, eikä niihin ole tässä yhteydessä syytä mennä. 
 
Henkilöstön asema on tärkeä tekijä kokeilun onnistumisessa. Koko järjestelmän kannalta on erittäin 
tärkeää, että yleiset pelisäännöt ovat kunnossa ja uudistukset voidaan hoitaa niiden puitteissa. Kun 
sovellettava lainsäädäntö on uuttaja tulkinnat vielä muodostumassa, voi ongelmia ilmetä. Näiden 
yksittäisten ongelmien ratkaisu on kuitenkin työnantajan ja työntekijöiden välinen asia, kun pelisääntöjä 
koskeva yleinen lainsäädäntö on olemassa. 

 
Suomen Kuntaliitto 

 
Kuntaliitto katsoo lausunnossaan, että kuntaliitokset ovat oikea keino hoitaa kuntarakenteen muutoksia, 
jos nämä eivät pysty vastaamaan palveluistaan ilman ehdotetun kaltaista järjestelyä. Tällä hetkellä 
keskeisin linjaus kuntarakenteen ongelmien hoitamiseen on seutuyhteistyö. Kuntaliitokset ovat 
mahdollinen, selkeä ja erittäin hidas tapa hoitaa samoja ongelmia. Seutuvaltuustokokeilu on kokeilu, 
joka ei kaikille seuduille ja kaikkiin tilanteisiin sovi. Kokeiluna se kuitenkin voi antaa malleja 
yleistettäväksikin. 
 
Kuntaliitto on lausunnossaan huolestunut siitä, että erilaiset hallinnolliset järjestelyt ja useat vaalit 
tekevät hallinnon rakenteesta sekavan. Kyseessä on kuitenkin vain kokeilu rajoitetulla alueella ja 
rajoitetun ajan. On todettava, että hallinnon rakenteellinen selkeys kärsii myös monelle taholle 
hajoavasta yhteistyörakenteesta ja kokeilun yhtenä tavoitteena on koota yhteistyöjärjestelyjä. 
 
Kokeillun mallin yleistäminen on tämän päivän kokemuksella ja tiedolla vaikea kysymys. Juuri tästä 
syystä asiassa on syytä edetä kokeilulla. Seutuvaltuustokokeilun rajaaminen vain yhteen seutuun ei ole 
perusteltua, koska kokeilu on joka tapauksessa rajattu kestoltaan ja kokemusten saaminen tässäkin 
suhteessa useammalta seudulta olisi hyväksi. 

 
Lauri Tarasti 

 
Seutuyhteistyökokeilulain muuttamista tarkoittavan lakiesityksen voimaantulosäännöksessä oleva 
säännösehdotus nykyisen seutuhallinnon tehtävien siirtymisestä seutuvaltuustokokeilulakiehdotuksen 
mukaiselle seutuhallinnolle "sen aloittaessa toimintansa" tarkoittaa nimenomaan tosiasiallisen toiminnan 
alkamista. Se voi olla sama ajankohta kuin perussopimuksen voimaantulo, mutta sopimuksen sisällöstä 
riippuen se voi olla muukin ajankohta. 
 
Seutuvaltuustovaaleissa ehdokkaiden enimmäismäärän rajoittaminen on puhtaasti 
tarkoituksenmukaisuuskysymys. Hallituksen esityksessä on haluttu antaa laajat 
mahdollisuudet ehdokasasettelulle. 
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Seutuvaltuustovaaleissa vaalikelpoisuudessa on hallituksen esityksessä pyritty kunnallisvaaleja 
vastaavaan järjestelmään. Se on ehdotettu toteutettavaksi niin, että seudun omassa palveluksessa 
olevat johtavat henkilöt eivät olisi vaalikelpoisia. Asiallisesti ottaen kuntalain vastaava säännös 
on samansisältöinen. Vaalikelpoisuuden rajoitukset on lakiehdotuksessa pyritty pitämään 
mahdollisimman vähäisinä. Kokeiltava hallinnollinen rakenne itsenäistää yhteistä toimintaa 
peruskunnista, mitä monissa lausunnoissa on pidetty ongelmana. Jos vaalikelpoisuutta rajataan 
voimakkaammin, tämä ongelma voi kasvaa. 
 
Vaaliliiton puuttuminen lakiehdotuksen 16-19 §:stä on syytä korjata. Sama koskee myös muita 
Tarastin tekemiä teknisiä yksityiskohtia koskevia huomautuksia. 

 
Nivala-Haapaj arven seudun ja Kärsämäen kunnan lausunnot 

 
Lausunnoissa huomio kiinnittyy kokeilun toteuttamisen edellytyksiin. Lakiehdotus lähtee siitä, 
että kokeilun toteuttaminen on kokonaan seutujen ja kuntien käsissä. Lain säätäminen ei sinällään 
merkitse, että kyseiset kunnat päätöksillään kokeilun toteuttavat. Nivala-Haapajärven seutu on 
kuitenkin itse kyseistä mallia ehdottanut seutukuntien tukihankkeeseen hakiessaan ja antanut 
myönteiset lausunnot käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä sen valmisteluvaiheessa. 
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
/2003vp 
 

Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokei-
Iusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 
muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä syyskuuta 2003 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyö-

kokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2003 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon 

(PeVL 8/2003 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, sisäasiainministeriö 

- vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö 

- hallintoneuvos Lauri Tarasti, J ^brkein hallinto-oikeus 

- lakiasiainpäällikkö Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto 

- seutukuntahallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tero Nissinen, Nivala-Haa-paj 

arven seutukunta 

- kunnanjohtaja Riitta Hokkanen, Kärsämäen kunta 

HE 41/2003 vp Versio 0.1 

- kansliapäällikkö Veikko Ripatti, Seutukeskus Oy Häme 

- osastopäällikkö Päivi Ahonen, Kunta-alan ammattiliitto ry edustaen Kunta-alan unioni 

ry:tä 

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Kunnallisvirkamiesliitto ry 

- professori Kaarlo Tuori. 

 

 



Ha VM /2003 vp — HE 41/2003 vp 

 

 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki seutuvaltuustokokeilusta. Lakia voidaan, jos 

kunnat niin päättävät, soveltaa seutuyhteistyökokeilusta annetussa laissa mainituilla ko-

keiluseuduilla. Kokeilun tarkoituksena on hankkia kokemuksia seudullisesta kansanval-

taisesta ja ylikunnallisesta päätöksenteosta ja sen vaikutuksista julkisten palvelujen ra-

hoitukseen, järjestämiseen, saatavuuteen ja laatuun sekä kunnallishallintoon. Tavoitteena on 

turvata julkisten palvelujen tasavertainen saatavuus ja niiden rahoituspohja sekä lisätä 

asukkaiden mahdollisuuksia osallistua kuntien yhteistyössä hoitamiin tehtäviin. 

Esityksen mukaan kokeiluseuduille tulisi mahdolliseksi siirtää tehtäviään seudun 

kattavalle, asukkaiden välittömillä vaaleilla valitsemalle seutuvaltuustolle seutuyhteis-

työkokeilusta annetun lain mukaisesti. Kokeiluseudun kunnat sopisivat seutuvaltuuston 

perustamisesta, ja valtioneuvosto vahvistaisi sopimuksen. Seutuvaltuustolle siirrettävien 

tehtävien tulisi olla merkitykseltään laajakantoisia ja keskeisiä seudun ja sen kuntien 

palvelujen järjestämisen, talouden tai kehittämisen kannalta. Tehtävien tulisi myös 

muodostaa merkitykseltään riittävä kokonaisuus vaaleilla valitulle valtuustolle. Tehtävien 

siirtäminen ei saisi tehdä asukkaiden itsehallintoa kunnissa merkityksettömäksi. 

Kokeiluseudun kuntien tulisi sopia seutuvaltuustolle siirrettävien tehtävien rahoituksen 

määräytymisperusteeksi tietty summa asukasta kohden tai tietty osuus kunnan tuloista. 

Maksujen perusteiden tulisi olla samat kaikille seudun kunnille. 
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Seutuvaltuusto päättäisi seudun hallinnon toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, 

tarpeellisista hallintosäännöistä ja muista johtosäännöistä, vuotuisesta talousarviosta ja 

määrärahojen jakamisesta. Seutuvaltuustossa olisi vähintään 27 ja enintään 85 jäsentä ja vähintään 

yksi jäsen seudun jokaisesta kunnasta. 

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 

muuttamisesta. 

Laki seutuvaltuustokokeilusta olisi määräaikainen. Se on tarkoitettu tulemaan voimaan 

mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyttyjä vahvistettu. Laki olisi voimassa vuoden 

2012 loppuun. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Yleisperustelut 

Laki seutuyhteistyökokeilusta (560/2002) on tullut voimaan vuoden 2002 elokuun alusta. 

Lain tavoitteena on edistää ja tukea kuntien vapaaehtoista seutuyhteistyötä (HE 248/2001 

vp, HaVM 6/2002 vp). 

Myös käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tavoitteena on edistää kuntien 

seutuyhteistyötä. Lisäksi pyrkimyksenä on turvata paikallinen itsehallinto laajassa ja pitkälle 

menevässä kuntien yhteistyössä, turvata palvelujen saatavuus ja rahoitus paikallistasolla ja 

mahdollistaa kuntien seudullisen yhteistyön kokoaminen sekä estää paikallishallinnon 

tosiasiallisen rakenteen monimutkaistumista. 

Keskeisintä seutuvaltuustokokeilussa on mahdollistaa seutuyhteistyökokeilusta 

annetun lain 2 §:ssä tarkoitetuilla kokeilualueilla järjestää kuntien sopimalla tavalla uu-

denlainen seudullinen päätöksentekojärjestelmä, seutuhallinto. Valiokunta pitää hallituksen 

esitystä voimassa olevaa kokeilulainsäädäntöä luontevasti täydentävänä säänte- 
 

 

Valiokunta toteaa, että uudistuksessa on kysymys nimenomaan kokeilust^johon 

osallistuminen on kokeiluseudun kunnille vapaaehtoista. Kokeilu on muutoinkin luon-

teeltaan mahdollistava. Seutuhallinnon organisoimisessa ja sille annettavissa tehtävissä 

voidaankin päätyä seutujen tarpeista lähtien erilaisiin ratkaisuihin. Seutuvaltuustoko-keilun 

voidaan nähdä tuovan merkittävää myönteistä lisäarvoa käynnistyneeseen seutu-

yhteistyökokeiluun. 

 

 
st̂ dJk^  ̂ :4u%     MmUff^  ̂\ 
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Seudullisen hallinnonjärjestäminen ei etukäteen arvioiden suju välttämättä ongelmitta. 

Vasta kun on saatu kokemuksia seutuvaltuustojen kokoonpanosta, tehtävistä ja 

toiminnasta,voidaan arvioida uudistusta paikallisen itsehallinnon — mukaan lukien pe-

ruskuntien valtuustojen asema — näkökulmasta. Seutuvaltuuston valinta suoralla vaalilla 

vahvistaa lähtökohtaisesti kansanvaltaista päätöksentekojärjestelmää verrattuna ny-

kymuotoiseen kuntien yhteistoimintaan. Kustannustehokkuuden osalta kokeilun onnis-

tumisen kannalta on tärkeää välttää hallinnon ja toimintojen päällekkäisyyksiä. 

Edellisessä kappaleessa lausuttua täydentäen valiokunta toteaa, että seutuvaltuus-

tovaaleissa on vaalikelpoisuuden osalta pyritty kunnallisvaaleja vastaavaan järjestelmään. 

Vaalikelpoisuus on ehdotettu järjestettäväksi niin, että seudun palveluksessa olevat johtavat 

henkilöt eivät olisi vaalikelpoisia. Vaalikelpoisuuden rajoitukset on lakiehdotuksessa pyritty 

pitämään mahdollisimman vähäisinä. 

Seutuvaalien ennakkoäänestys ehdotetaan toimitettavaksi vain kokeilualueen kun-

nissa sijaitsevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja laitoksissa sekä kotiäänestyk-senä. 

Tätä voidaan käytännön syistä pitää perusteltuna. On kuitenkin huomattava että ehdotus 

merkitsee sitä, että kokeilualueen ulkopuolisen kunnan laitoksessa oleva äänioikeutettu ei 

voisi äänestää kyseisessä laitoksessa ennakkoon. Jos hän ei myöskään pääsisi äänestämään 

vaalipäivänä omaan äänestyspaikkaansa, hän ei tosiasiassa voisi käyttää äänioikeuttaan. 

Vastaava sääntely sisältyy Kainuun hallintokokeilusta annettuun lakiin (343/2003). 

 

Valiokunta toteaa, että seutuyhteistyökokeilun luonteeseen kuuluu kiinteänä osana 

seuranta ja kokeilun kehittämistoimenpiteiden arviointi. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki seutu valtuustokokeilusta 
 

2 luku.Seutuvaltuuston vaalit. Valiokunta ehdottaa 2 luvun otsikon muuttamista muotoon 

"Seutuvaalit". 

15 §. Vaalien tuloksen laskenta kunnassa. Pykälän 1 momentissa käytetään ilmaisua 

"keskusvaalilautakunta". Valiokunta ehdottaa sääntelyn täsmentämistä muotoon "kunnan 

keskusvaalilautakunta". UCsKk^ ./m^yjiuJrCM^ o-*s ^^een(/Mietitä- 

16 §. Vaalien tuloksen määrääminen. Lakiehdotuksen 13 §:stä ilmenee, että puolueiden 

muodostaessa vaaliliiton yhdessä kunnassa sama vaaliliitto on muodostettava kaikissa 

kokeiluseudun kunnissa. Säännös on tarpeen vaalien selkeyden vuoksi ja jotta vaalien tulos 

voidaan määrätä yksiselitteisesti. 
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Valiokunta toteaa, että vaaliliitot on mainittava myös vaalien tuloksen määräämis-tä 

koskevassa lakiehdotuksen 16 §:ssä. Sanottu koskee fe&fö? ehdotetun lain 17—19 §:ää. 

17 §. Valtuutettujen paikkojen täyttäminen kunnittain. Valiokunta ehdottaa edellä 16 §:n 

yksityiskohtaisiin perusteluihin viitaten 17 §:n muuttamista. 

18 §. Valtuutetun paikan siirtyminen puolueen tai yhteislistan sisällä kunnasta toiseen. 

Valiokunta ehdottaa edellä 16 §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin viitaten myös 18 §:n 1 

momentii^muuttamista. 

Lisäksi valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin selkeyttämistä siten, että "kesk-

kusvaalilautakunnan" sijasta käytetään sanamuotoa "seutuvaalien keskusvaalilautakunta". 
 

19 §. Varavaltuutetut. Pykälän 1 momentin muuttaminen on tarpeen edellä 16 §:n yksi-

tyiskohtaisista perusteluista ilmenevästä syystä. 
 
 
2. Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta 
 

3 §. Kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen (Uusi). Voimassa olevan seutuyh-

teistyökokeilusta annetun lain 3 §:ssä säädetään kokeiluseudun kuntien kuntalain (365/1995) 

tai muun lain mukaisten tehtävien ja päätösvallan siirtämisestä seudulliselle toimielimelle (4 §) 

ja yhteisölle tai säätiölle (5 §). Tehtäviä ja päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää sellaisesta 

kuntayhtymästä, johon kunnan on lain mukaan kuuluttava. 

Valiokunta ehdottaa, että voimassa olevan seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 3 §:ään 

lisätään myös viittaus lakiehdotuksen 5 a §:ään, joka koskee tehtävien ja päätösvallan 

siirtämistä seutuhallinnolle. 
 
 
Säätämisjärjestys 

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina 

seuraavasti: 

Laki 
seutuvaltuustokokeilusta 

 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 



Ha VM /2003 vp — HE 41/2003 vp 

 

 
 

1 luku 
 

Yleiset säännökset 

1—6 § (Kuten 

HE) 
 
 

2 luku 
 

S e utu vaalit 

7—14 § 

(Kuten HE) 
 
 

15 § 
 

Vaalien tuloksen laskenta kunnassa 

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen kello 12.00 

aloitettavassa kokouksessaan ne äänimäärät, jotka kukin ehdokas, puoluq/tai yhteislista ovat 

yhteensä saaneet kunnassa, ja ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja kunnassa 

annettujen äänten kokonaismäärän seutuvaalien keskusvaalilautakunnalle. 

(2 mom. kuten HE) 
Vaalien tuloksen määrääminen 

Saatuaan kokeiluseudun kuntien keskusvaalilautakunnilta 15 §:ssä tarkoitetun il-

moituksen seutuvaalien keskusvaalilautakunta laskee yhteen kunkin puolueen, vaaliliiton, 

seutuyhteislistan ja seutuyhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kokeiluseudulla saamat 

äänimäärät. Tämän jälkeen kullekin puolueelle, vaaliliitolle, seutuyhteislistalle ja 

seutuyhteislistaan kuulumattomalle yhteislistalle annetaan seutuvertausluvut siten, että kukin 

puolue, vaaliliitto ja yhteislista saa ensimmäiseksi vertausluvukseen kokeilu-seudulla 

saamansa kokonaisäänimäärän, toiseksi vertausluvukseen puolet siitä, kolmanneksi 

vertausluvukseen kolmanneksen, neljänneksi vertausluvukseen neljänneksen ja niin edelleen. 

Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan seutuverta-uslukuna on hänen 

saamansa äänimäärä. Seuraavaksi kaikki seutuvertausluvut asetetaan niiden suuruuden 

mukaiseen järjestykseen ja niistä valitaan sarjan alusta seutuval-tuuston paikkamäärää 

vastaava määrä. Näin saadut seutuvertausluvut osoittavat, kuinka monta valtuutetun paikkaa 

kukin puolue, vaaliliitto, seutuyhteislista, seutuyhteislistaan kuulumaton yhteislista tai 

yhteislistaan kuulumaton valitsijayhdistys saa seutuvaltuus-tossa. 
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17 § 

 

Valtuutettujen paikkojen täyttäminen kunnittain 

Jos puolue, vaaliliitto, seutuyhteislista tai seutuyhteislistaan kuulumaton yhteislista on 

saanut seutuvaltuustoon vain yhden valtuutetun, valtuutetun paikka täytetään siinä kunnassa, 

jossa puolueen, vaaliliiton, seutuyhteislistan tai seutuyhteislistaan kuulumattoman yhteislistan 

asettamat ehdokkaat ovat saaneet eniten ääniä. Jos puolue, vaaliliitto, seutuyhteislista tai 

seutuyhteislistaan kuulumaton yhteislista on saanut vähin- 
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tään kaksi valtuutetun paikkaa, ne jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa kuin puolueen, 

vaaliliiton, seutuyhteislistan tai seutuyhteislistaan kuulumattoman yhteislistan saamat äänet 

jakautuvat kuntien kesken. Tätä varten puolueen, vaaliliiton, seutuyhteislistan tai 

seutuyhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kunnassa saama äänimäärä jaetaan sen 

kokeiluseudulla saamalla äänimäärällä ja tämä luku kerrotaan puolueen, vaaliliiton, 

seutuyhteislistan tai seutuyhteislistaan kuulumattoman yhteislistan kokeiluseudulla saamien 

valtuutettujen paikkojen lukumäärällä. Kustakin kunnasta tulee valituksi näin saadun luvun 

osoittamaa kokonaislukua vastaava määrä puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaita. 

Jos puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan kaikki paikat eivät näin tule täytetyiksi, loput jaetaan 

kuntien kesken luvun osoittamien desimaaliosien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. 

Kussakin kunnassa 1 momentissa säädetyin tavoin määräytyneet valtuustopaikat 

jaetaan puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislistojen sisällä ehdokkaiden saamien henkilö-

kohtaisten äänimäärien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. 
 
 

18 § 
 

Valtuutetun paikan siirtyminen puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan sisällä kunnasta 

toiseen 

Jos sen jälkeen, kun valtuustopaikat on täytetty 17 §:n mukaisesti kunnittain, jostakin 

kunnasta tulisi valittavaksi valtuutettuja enemmän kuin 14 §:n 3 momentissa tarkoitetussa 

oikeusministeriön päätöksessä on määrätty, kunnasta siirtyy eroa vastaava määrä 

valtuustopaikkoja sellaiseen kuntaan, jonka valtuustopaikkojen lukumäärä olisi vastaavasti 

jäänyt vajaaksi. Puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ainoaa valtuustopaikkaa ei voida siirtää 

toiseen kuntaan. 

Seutuvaalien keskusvaalilautakunta siirtää tarvittaessa kunnasta, jossa 1 momentin 

mukaisesti on ylimääräisiä paikkoja, arvalla määrättyyn kuntaan paikan, johon oikeuttava 

henkilökohtainen äänimäärä on pienin. 

19 § 

Varavaltuutetut 

Seutuvaltuutetulle määrätään varavaltuutettu siten, että varavaltuutetuksi tulee sa-

masta kunnasta ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas siitä puolueesta, vaaliliitosta tai 

yhteislistasta, johon valittu kuului. 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 
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20—23 § 

(Kuten HE) 

3 luku 
 

Erinäiset säädökset 

24—27 § 

(Kuten HE) 

4 luku 
 

Voimaantulo 

28 § (Kuten 

HE) 

Laki 
seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan seutuyhteistyökokeilusta 28 päivänä kesäkuuta 2002 annetun lain (560/2002) 3 §,  

4 §:n 2 momentti ja 21 § ja lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 
 

3 § (Uusi) 
 

Kunnan tehtävien ja päätösvallan siirtäminen 

Kokeiluseudun kuntien kuntalain (356/1995) tai muun lain mukaisia tehtäviä ja 

päätösvaltaa voidaan siirtää siten kuin ^5ja 5 a §:ssä säädetään. Tehtäviä ja päätösvaltaa 

sellaisesta kuntayhtymästä, johon kunnan lain mukaan on kuuluttava, ei kuitenkaan voida 

tämän lain nojalla siirtää. 
 

4, 5 a j a 21 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 


