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ESIPUHE
R A P O R T I M M E TA R K A S T E L U N kohteena on suomalaisen demokratian
tilaa historiallisten ensimmäisten aluevaalien jälkimainingeissa. Erityisessä tarkastelussamme on kansainvälisittäin melko harvinainen, mutta
Suomessa yleinen ja edelleen lisääntyvä ilmiö eli demokraattisten mandaattien kerryttäminen.
Tämänkaltaisessa monimandaatti-järjestelmässä sama henkilö voi
istua usealla eri tuolilla yhtäaikaisesti, esimerkiksi sekä kunnan- että
aluevaltuustojen jäsenenä kansanedustajan töidensä ohessa. Käytännössä tämä voi olla demokratian toteutumisen kannalta ongelmallista. Poliitikkojen keskinäisen tuolileikin seurauksena riskit intressiristiriidoille
ja kansanvallan tehokkaalle toteutumiselle hallinnon eri asteilla kasvavat
väistämättä.
Useissa maissa Euroopassa on käytössä niin sanottu edustuksellinen
kaksoismandaatti, eli sama henkilö voi olla sekä kansanedustajana että
kunnanvaltuutettuna. Suomessa esiintyy kuitenkin ylimääräisiä päällekkäisyyksiä, jotka voivat tehdä intressiristiriitojen esiintymisen todennäköisemmäksi kuin muualla. Meillä esimerkiksi osa kunnanvaltuutetuista
on samanaikaisesti myös osuuskauppojen neuvottelukunnissa. Niissä taas
suunnitellaan maankäyttöä, josta kuntien valtuustoissa päätetään. Kuten
muidenkin lakien kohdalla, jääviyslainsäädännön muutokset tapahtuvat
yleensä viiveellä, ongelmien jo realisoiduttua.
Lisäksi, kun muualla maailmassa poliitikkojen mandaatteja pyritään
aina vain karsimaan vähemmäksi, Suomessa uusi hyvinvointialue-taso
nosti moninkertaisten mandaattien määrää entisestään. Aluevaalien ehdokkaista lähes 80 prosentilla oli ennestään vähintään yksi mandaatti alla.
Kun samat nimet pyörivät kaikilla hallinnon tasoilla, meille voi hyvinkin
olla vaivihkaa muodostumassa institutionaalisen edustuksen eliittikehä.
Tämä Ajatuspaja Liberan raportti pureutuu julkisen vallan käyttöön,
legitimiteettiin ja läpinäkyvyyteen Suomessa. Ensimmäisessä luvussa allekirjoittanut analysoi kasaantuvia mandaatteja ja maassamme koettua
korruptiota. Toisessa luvussa Jari Autioniemi tarkastelee uusien aluevaltuutettujen potentiaalisia eturistiriitoja ja niiden vaikutuksia kansalaisluottamukseen. Kolmannessa luvussa Matti Tolvanen tutkii tuolileikkiä
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rikosoikeudellisena ongelmana, eli kuinka ajan tasalla on nykyinen jääviyssäännöstö. Viimeisessä luvussa Saanareetta Virikko tarkastelee hyvinvointialueiden käytännön toimintaa, aluevaltuuston ja aluehallituksen
päätösvallan jakaantumista, sekä näistä mahdollisesti esiin nousevia
ristiriitoja.
Aluevaalit olisivat olleet otollinen paikka käydä yhteiskunnallista keskustelua jälleen uuden mandaattitason sallimisesta Suomessa, mutta tilaisuutta ei käytetty. Nyt ylivoimainen enemmistö poliitikoistamme omaa
moninkertaisen mandaatin, mikä tutkitusti huolettaa kansan enemmistöä. Tämä raportti tarkastelee, kuinka perusteltuja nämä huolet ovat.

T E R O L U N D S T E DT

Sisältöjohtaja
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Kirjoittajat
T E R O L U N D S T E D T johtaa Liberan kaikkea sisällöntuotantoa. Oikeustieteen tohtorina hän on tehnyt
monipuolisesti tutkimusta oikeustieteen ja politiikan
aloilta.

J A R I AU T I O N I E M I (HTT, YTM) on hallintotieteilijä ja
filosofi. Autioniemi toimii sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen
akateemisessa yksikössä.

(OTT, rikos- ja prosessioikeuden
professori) on kirjoittanut lukuisia teoksia ja artikkeleita rikosoikeudesta ja lainkäytöstä. Aiemmin hän on
toiminut muun muassa syyttäjänä
M AT T I T O LVA N E N

toimii väitöskirjatutkijana
Julkisen hallinnon oikeuden tutkimusryhmässä ja
hallinto-oikeuden yliopisto-opettajana Itä-Suomen
yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä kiinnittyvät kuntaoikeuden alaan.
Väitöskirjassaan hän tarkastelee luottamuspulaa
kunnanjohtajan irtisanomisperusteena.
S A A N A R E E T TA V I R I K KO
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Kuva: Krisjanis Kazaks / Unsplash
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T E R O L U N D S T E DT

1.
Seitsemän
roolin ja koetun
korruption
Suomi
1.1

Pienet piirit ja kasautuvat mandaatit

U S E I N KO R R U P T I O S TA vapaana pidetyn Suomen poutataivaalle on ilmestynyt muutama huolestuttava pilvi viime vuosina. Tämä raportti käsittelee
potentiaalisesti ongelmallista ja kansalaisia huolestuttavaa ilmiötä eli demokraattisten mandaattien kerryttämistä.
Moninkertaisella mandaatilla tarkoitetaan tilannetta, jossa poliitikko
on hakeutunut samanaikaisesti useisiin rooleihin ja saanut päällekkäisiä
luottamustehtäviä. Tästä voi seurata ongelmia, sillä yhtäaikaiset, kansalta
eri tehtäviin saadut demokraattiset valtuutukset saattavat velvoittaa henkilöä ajamaan keskenään vastakkaisia asioita, altistaen hänet lähes väistämättä eturistiriidoille.
Useissa maissa on estetty tai rajoitettu mahdollisuutta kerryttää
päällekkäisiä luottamustehtäviä. Yleisin tilanne on kaksoismandaatti,
jota koskeva sääntely vaihtelee Euroopassa. Joissain maissa sitä pidetään
lähtökohtaisesti torjuttavana tai sitä on viime vuosina karsittu kuten Ranskassa vuonna 2017. Pohjoismaissa kaksoismandaatti on ollut varauksellisesti käytössä, mutta tuolloin eri hallintotasojen vaalit on yleensä yhdistetty samalla päivälle.
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Suomi kulkee poliitikkojen valtuuttamis-asioissa valtavirtaa vastaan. Esteellisyyssäännökset ja kaksoisedustusta koskevat määräykset
olivat jo ennen aluevaaleja useita muita maita lievempiä. Sote-uudistuksen innoittamassa EVA:n kyselyssä alkuvuonna 2022 vastaajista selvästi
yli kaksi kolmannesta halusi rajoittaa Suomessa mandaatit yhteen tai
kahteen.1
Hyvinvointialueet toivat kuitenkin uuden hallintotason mukana
mahdollisuuden kolmoismandaattiin. Todellisuudessa raja ei ole
edes kolmessa. Sama henkilö voi nyt täysin laillisesti toimia:
• kunnanvaltuuston jäsenenä,
• kunnanhallituksen jäsenenä,
• aluevaltuuston jäsenenä,
• aluehallituksen jäsenenä,
• kansanedustajana,
• ministerinä,
• ja puolueensa puheenjohtajana.
Erilaisia ja eri yleisöltä saatuja päällekkäisiä mandaatteja voi siis olla
jopa seitsemän, mikä on huonosti sovitettavissa voimassa oleviin
esteellisyyssäännöksiin.

1

EVA (2022).
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Valta keskittyy kiihtyvällä tahdilla
V U O D E S TA 1 9 9 6 eteenpäin jokaisena vaalikautena on multimandaatteja ollut enemmän. Tämänhetkisistä kansanedustajista 86 %
on myös kunnanvaltuutettuja ja 54 % aluevaltuutettuja. Aluevaaliehdokkaista lähes 80 prosentilla oli vähintään yksi mandaatti alla.
Valituista aluevaltuutetuista 77 prosentilla on kaksoismandaatti
(kunnan- ja aluevaltuutetun luottamustoimet), yli sadalla (reilut 7
%) on lisäksi kansanedustajan roolista kolmoismandaatti ja kuudella henkilöllä on ministeriroolistaan neloismandaatti. Todelliset
“superpoliitikot” Li Andersson ja Annika Saarikko omaavat puoluejohtajina viisinkertaiset mandaatit.

Tämänhetkisistä kansanedustajista

8 6 % myös
kunnanvaltuutettuja

5 4 % myös
aluevaltuutettuja

Aluevaaliehdokkaista

vähintään
yksi mandaatti
80 %

Valituista aluevaaliehdokkaista

6
77 %

kaksoismandaatti

vähintään
kolmoismandaatti

7 %
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6 HLÖ

neloismandaatti

Suomi on suhteellisen pieni yhteiskunta. Kun piirit ovat pienet, mandaattien päällekkäisyydet ovat sekä yleisempiä että potentiaalisesti riskialttiimpia suhteessa eturistiriitoihin. Tämän vuoksi päätöksentekijöiden piirin
kaventuminen ei liene hyvä asia vallan legitimoinnin ja kansalaisluottamuksen kannalta. Tästä kielii myös aluevaalien huolestuttavan matala
äänestysprosentti, 47,5 %.
Pienet piirit ovat myös lakisääteisesti ongelmallisia, sillä kansanedustaja, kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu ovat luvanneet tehdä
eri asioita eri henkilöiden nimissä.

K A N S A N E D U STA J A A E I tule sitoa muu kuin oikeus, totuus ja perustuslaki, mutta kunnanvaltuutettuna hänen tulee kuntalain mukaisesti edistää kunnan ja sen asukkaiden etuja, ja aluevaltuutettuna
taas hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etuja. Aluevaltuutettu ei
saa edustaa yksittäisiä kuntia tai osia hyvinvointialueesta – mikä
on kuitenkin hänen velvollisuutensa kunnanvaltuutettuna. Kansanedustajana hänen tulee lisäksi ajatella ”yleistä etua”. Entä jos –
ja kun – kunnan, hyvinvointialueen ja valtiontalouden edut ovat
selkeässä ristiriidassa?

1.2

Moninkertaiset mandaatit voivat johtaa
kyseenalaisiin lopputuloksiin

PÄ Ä L L E K K Ä I S E T T E H TÄVÄT voivat monissa tapauksissa johtaa myös
hyviin lopputuloksiin. Ne lisäävät politiikanteon ammattimaistumista
alueellisella tasolla, kuten on jo aiemmin tapahtunut valtiollisella tasolla
kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen kaksoismandaattien kautta.
Punnittaessa multimandaattien hyviä ja huonoja puolia vaaka tuntuu silti kallistuvan väistämättä negatiiviselle puolelle. Vaikka uudet
aluevaltuustot vasta aloittelevat toimintaansa ja ainoastaan lähivuosina
voimme saada luotettavaa dataa asiasta, on helppo ennustaa eturistiriitojen lisääntyvän. Merkittävä osa aluevaltuutetuista on myös työsuhteessa aluehallintoon, mikä on kovin huonosti sovitettavissa nykyiseen
esteellisyyssäännöstöön.
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Kuten Jari Autioniemi listaa 2. luvussa, huomattavasti ongelmallisempiakin tilanteita löytyy. Julkisyhteisön luottamushenkilö saattaa
olla samalla julkisyhteisön omistaman osakeyhtiön hallituksessa, jossa
toimimiseen virkavastuu ei ulotu. Julkisessa luottamustehtävässä oleva
saattaa samanaikaisesti olla esimerkiksi osuuskunnan hallituksessa ja
päättämässä osuuskuntatoiminnan sijaintipaikasta. Selkeisiin ja tahallisiin esteellisyystilanteisiin voidaan puuttua nykyisellä rikosoikeudellisella
sääntelyllä, mutta uusi hallintotaso monimutkaistaa kuviota väistämättä
ja huomattavasti.
Myös poliitikon ajankäytön haasteet pahenevat. Jokainen päällekkäinen
mandaatti vie aikaa ja siten myös mahdollisuuksia paneutua käsiteltäviin
asioihin niiden vaatimalla tarkkuudella. Vaihtoehdot eivät ole houkuttelevia – joko multimandatoitu henkilö ei paneudu asioihin kunnolla tai valta
valuu varavaltuutetuille, mikä ei ole demokratian näkökulmasta ideaalia.
Puolueita on turha syyttää mandaattien haalimisesta, sillä Suomen
vaalijärjestelmässä ääniharavien käyttö on looginen tie tuloksiin. Sen sijaan lainsäädännöllä tulisi muiden maiden tapaan rajoittaa mandaattien
määrää, mikä olisi tietenkin sama kaikille puolueille.
Myös vaalien yhdistäminen Ruotsin tapaan voi auttaa ja onneksi aluevaalit järjestetään vuodesta 2025 eteenpäin samanaikaisesti kuntavaalien
kanssa. Tästä voi olla monenlaista hyötyä. Aluevaalien huolestuttavan alhainen äänestysprosentti on todennäköisesti nostettavissa tällä keinolla.
Myös äänestäjän “kuluttajansuoja” paranee, kun ehdokkaiden pyrkimykset moninkertaisiin mandaatteihin ovat helpommin nähtävissä, mikä voi
vaikuttaa mandaatteja keräilevien ehdokkaiden läpimenoon.

1.3

Korruptio on kuten se koetaan

KO R R U P T I OV E R TA I L U J E N K Ä R K I S I J O J E N Suomessa monet ajattelevat,
ettei koko asia koske meitä. Todellisuudessa vallan väärinkäytöstä kannattaa olla täälläkin huolissaan, kahdesta syystä.
Ensinnäkin, vaikka usein siteerattu korruptio-indeksi rankkaakin Suomen maailman vähiten korruptoituneiden maiden joukkoon, kyseinen indeksi ei mittaa tehokkaasti rakenteellista korruptiota eli niin sanottua hyvä
veli-verkostoa. Tämä kehittyneiden maiden ongelma koskee myös meitä.
Toiseksi, eurobarometrin mukaan enemmistö suomalaisista on itseasiassa melko huolissaan korruptiosta. Noin 51 % vastaajista katsoo,
että lahjusten antaminen ja ottaminen sekä vallan väärinkäyttö hyötymistarkoituksessa on yleistä valtakunnallisen, alueellisen tai paikallisen
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tason poliitikkojen keskuudessa (EU:n keskiarvo oli 56 %). 9 % vastaajista
ilmoitti tuntevansa itse jonkun, joka ottaa tai on ottanut vastaan lahjuksia
(EU:n keskiarvo 12 %).
Koetun korruption vertailussa Suomi ei siis kuulostakaan mallioppilaalta, vaan pikemminkin EU:n keskikastilta.
Kuten Matti Tolvanen käy läpi 3. luvussa, Euroopan Neuvoston alainen
GRECO -järjestö tutkii korruptiota eri Euroopan maissa ja antaa politiikkasuosituksia. Tuoreimmassa arviointiraportissaan GRECO suositti, että Suomen tulisi laatia kansallinen korruption vastainen strategia, järjestää ministereille ja muille johtaville virkamiehille suunnattuja käytännesääntöjä
ja koulutuksia, sekä puuttua eturistiriitatilanteisiin määrätietoisemmin.
GRECO:n suositukset ovat ajalta ennen aluevaaleja, jolloin Suomen
mahdollisista tulevista mandaattien määrärajoituksista ei vielä tiedetty.
Mitään rajoituksia ei sittemmin tehty ja olemme nyt mandaattien kerryttämisen suurvalta. Positiivinen pilkahdus on kuitenkin valmistelussa oleva
lobbarirekisteri, jonka pitäisi tulla voimaan alkuvuodesta 2024.
Myös Euroopan komission 13.7.2022 julkaisema Oikeusvaltioraportti
sisälsi suosituksia EU-maille koskien erilaisia oikeusvaltio-kriteerejä. Huomionarvoisesti Suomelle suositeltiin korruption vastaisia toimia, erityisesti lainsäädäntöä koskien vaikutusvallan väärinkäyttöä.

1.4

Maan tapa?

S U O M A L A I S E N Y H T E I S K U N N A N supervoimana on pidetty keskinäistä
luottamusta kanssaihmisiin. Suhteessa vallan keskittymiseen ja hyvä veliverkostoihin emme kuitenkaan saa olla naiiveja.
Kansa kokee jo nyt maassamme olevan vallan väärinkäyttöä ja
hyvinvointialueet tuovat mukanaan uuden suhmurointia mahdollistavan tason. Tällä pelikentällä pelaavat lähes 80 % samat tutut pelaajat
kuin aiemmissa kunta- ja kansanedustustehtävissä toimineet henkilöt –
eli juuri he, joiden vallan väärinkäytöstä enemmistö suomalaisista oli jo
valmiiksi huolissaan.
Kansanedustus-, kunta- ja hyvinvointialue-tasot tekevät keskenään
yhteistyötä ja tulonsiirtoja kukin omille eturyhmilleen, lisäten eturistiriitojen mahdollisuuksia entisestään. Samalla, vaikka viranomaispäätöksiä
kumotaan ja muutetaan vuosittain jopa tuhansia, vain selkeät rikkomukset tai harkintavallan ylitykset johtavat lopulta rikosvastuuseen.
Suomen asenne moninkertaisiin mandaatteihin vaikutti kansainvälisesti vertaillen lepsulta ennen aluevaaleja. Yhteiskunnallista keskustelua
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uudesta mandaattitasosta ei käyty ja nyt ylivoimainen enemmistö poliitikoistamme omaa moninkertaisen mandaatin – mikä huolestuttaa kansan
enemmistöä. Hyvinvointialueiden toiminnan vakiintuessa tulemme tulevaisuudessa näkemään, oliko taas uuden mandaatti-kerroksen salliminen
virhe.
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Kuva: Joshua Gimben / Unsplash
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J A R I AU T I O N I E M I

2.
Hyvinvointialueet
tekevät poliitikkojen
mandaattien
hallinnasta monimutkaisempaa
2.1

Johdanto

S U O M A L A I S TA S O S I A A L I - ja terveydenhuoltojärjestelmää uudistetaan
nyt hyvinvointialueiden vastuulla. Sote-järjestelmän tavoitteisiin kuuluu
palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden lisäksi esimerkiksi kustannusten nousun hillitseminen.
Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, tärkeitä, mutta myös monimutkaisia.2
Hyvinvointialueissa on keskeisintä huomioida niiden poliittinen ulottuvuus ja erityisesti se, kuinka monella tuolilla poliitikon on hyvä istua.
Suomessa poliitikoilla on mahdollisuus edustukselliselle kaksoismandaatille, eli poliitikot voivat toimia samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä tehtävässä. Jos kunnanvaltuutettu valitaan myös kansanedustajaksi,
puhutaan kaksoismandaatista. Hyvinvointialueiden jälkeen mandaattien
määrä kasvaa yhdellä.

2

Autioniemi, J. (2022). Tiedollinen tilivelvollisuus kompleksisessa sote-uudistuksessa.
Focus Localis, 50: 1, 44–50.
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Moni poliitikko on tarttunut tähän mahdollisuuteen. Tammikuussa
2022 pidetyissä aluevaaleissa ehdolla oli yhteensä 111 kansanedustajaa,
yli puolet eduskunnasta. Kaikista 10 584 aluevaaliehdokkaasta 3 346 toimii kunnanvaltuutettuna. Lisäksi ehdokkaiksi asettui kuusi ministeriä ja
kuusi eduskuntapuolueen puheenjohtajaa.
Aluevaalien ehdokkaista lähes 80 % toimi kansanedustajina, kunnanvaltuutettuina tai molempina. Vain reilu viidennes oli siis uusia päättäjiä, valtaosan toimiessa samanaikaisesti muissa luottamustehtävissä. 101
aluevaltuutetulla on kolmoismandaatti. Kansanedustajan ja aluevaltuutetun päällekkäinen tehtävä löytyy 108 henkilöltä.
Aluevaltuustoissa toimivilla poliitikoilla on siis useimmiten päällekkäisiä tehtäviä. Tilanne voi olla haasteellinen äänestäjien ”kuluttajasuojan”
kannalta, sillä he eivät välttämättä pysy mukana ehdokkaiden päällekkäisten tehtävien suhteen. On lisäksi mahdollista, että kasvava mandaattien
määrä altistaa poliitikkoja uusille eturistiriidoille.
Hallinnollisten tasojen kasvu tekee esteellisyyden hallinnasta väistämättä monimutkaisempaa. Suomessa voidaan nyt puhua kolmois- ja
jopa neloismandaateista. Poliitikko voi esimerkiksi vaikuttaa kotikunnassaan paikallisesti, kotimaakunnassaan alueellisesti ja maassaan
valtakunnallisesti.
Tässä kirjoituksessa määritellään aluksi eturistiriidan käsitettä ja esteellisyyttä suomalaisessa lainsäädännössä. Tämän jälkeen tarkastellaan
kaksoismandaattien käytännöllisiä hyötyjä ja haittoja sekä kansalaisnäkökulmaa ilmiöön liittyen.

2.2

Eturistiriita kattaa yhä enemmän asioita

E T U R I S T I R I I TA P E R U S T U U ristiriitaan julkisten ja yksityisten intressien välillä, jolloin henkilön yksityiset intressit voivat vaikuttaa hänen julkisten tehtäviensä toteuttamiseen epäsoveliaalla tavalla.3
Eturistiriita oli aikaisemmin puhtaasti oikeudellinen käsite, jota lähes
yksinomaan sovellettiin ammatilliseen toimintaan. Eturistiriita syntyy,
kun intressit, toimenpiteet, päätökset tai suhteet vaarantavat virkamiesten tai julkisen viranhaltijan uskollisuuden tai itsenäisen arvostelukyvyn.
Oikeudellisesti esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön ei katsota olevan vapaa toimimaan objektiivisesti, sillä

3

David-Barrett, E. (2020). Regulating conflicts of interest in public office. In Graycar, A.
(Ed.), Handbook on Corruption, Ethics and Integrity in Public Administration. Edward
Elgar. https://doi.org/10.4337/9781789900910.00037
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hän on sidonnaisuussuhteessa asian vaikutuspiiriin kuuluviin henkilöihin tai itse asiaan.
Vuosien varrella eturistiriidan käsite on kasvanut kuin pullataikina, jota lähestytään oikeudellisten välineiden lisäksi muun muassa
valtio-opin, sosiologian, organisaatioteorian ja etiikan näkökulmista.4
Kun eturistiriitoja lisäksi nähdään tänä päivänä yhä useammalla politiikan ja hallinnon tasolla5, käsitteestä on tullut vähemmän käytännöllinen
työkalu.6
Suomalaisessa lainsäädännössä ei edes löydy määritelmää eturistiriidalle, ainoastaan yksittäisten esteellisyystilanteiden määritelmiä. Virkamiehiä ohjaa sentään virkamieslaki ja ”Arvot virkamiehen arjessa”.
Heidän vaalikelpoisuuteensa vaikuttavat eri säännökset, joilla rajoitetaan
mahdollisuuksia toimia poliittisissa luottamustehtävissä.
Hyvinvointialuelain (89 §) mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään
ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo tarkastuslautakunta. Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuusrekisteriä nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivustolla, josta tietoja voidaan hakea yksittäisinä hakuina.
Hallitus on esittänyt valtion virkamieslakiin muutoksia, joiden johdosta valtionhallinnon ylimmän johdon sidonnaisuudet pyritään yhdenmukaistamaan. Virkamies ei voi määritellä itse ilmoittamiaan tietoja.
Jatkossa ministereiden erityisavustajilla on velvoite antaa sidonnaisuusilmoitus ennen nimitystä. Ylimmän johdon karenssia pidennetään enintään
vuodeksi.
Liialliset sidonnaisuudet voivat luoda vaikutelman siitä, ettei poliittinen päätöksenteko ole tasapuolista tai rehellistä. Elinkeinoelämän osalta
tämä näkyy Suomessa esimerkiksi osuuskauppojen ja kunnallisten päätöksentekijöiden kytköksinä, jotka muodostavat esteellisyyden kunnallislain tai hallintolain perusteella.7 Kunnanvaltuutettu voi esimerkiksi
4

5

6
7

Saint-Martin, D. & Thompson, F. (Eds.) (2006). Public Ethics and Governance: Standards and Practices in Comparative Perspective. Amsterdam: Elsevier. https://doi.
org/10.1016/S0732–1317(2006)14
Peters, A. & Handschin, L. (Eds.) (2012). Conflict of Interest in Global, Public and
Private Governance. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/
CBO9781139248945
Rodwin, M. (2018). Attempts to Redefine Conflicts of Interest. Accountability in Research, 25: 2, pp. 67–78. https://doi.org/10.1080/08989621.2017.1405728
Salminen, A. & Mäntysalo, V. (2013). Epäeettisestä tuomittavaan: Korruptio ja hyvä veli
-verkostot Suomessa. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 182. Vaasa:
Vaasan yliopisto.

21

toimia samaan aikaan maankäyttöä suunnittelevissa osuuskauppojen neuvottelukunnissa. Maankäytöstä vuorostaan päätetään
kunnanvaltuustossa.
Odotukset eri yleisöiltä voivat altistaa poliitikkoja epäeettiseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi ministeri ei ole tilivelvollinen pelkästään hallitukselle, vaan myös puolueelle, kansalaisille ja äänestäjille.8 Hänen tulisi
myös ajatella sellaista abstraktia asiaa kuin ”yleinen etu”. Julkiset hallinnot
tekevät myös aikaisempaa enemmän yhteistyötä eri sektoreiden kanssa –
ja hyvä niin. On tärkeää huomioida, että verkostoituminen ja sidonnaisuudet voivat myös osoittaa päätöksenteon olevan yhteistyökykyistä ja
toimivaa. Yhteistyössä julkisen päätöksenteon läpinäkyvyys voi kuitenkin
hämärtyä.9
Olemassa oleva tutkimus ei kiinnitä riittävästi huomiota eturistiriidan
kasvavaan käsitteeseen. Nykyään puhutaan myös ei-taloudellisista eturistiriidoista, jotka voivat koskettaa jopa henkilön ideologisia kantoja tai ennakkoasenteita. Kansalaisten kanta uusiin eturistiriitamuotoihin on vielä
epäselvää. Joka tapauksessa ne voivat lisätä hallinnollista taakkaa, heikentäen poliitikkojen tehokkuutta ja kansalaisten luottamusta hallintoon.10

2.3

Kaksoismandaatti hyvinvointialueilla

M A A K U N TAU U D I S T U S O N ollut poliittinen ikiliikkuja. On toistaiseksi vähän tietoa, mitkä ovat uudistuksen todelliset vaikutukset tulevien vuosien
tai vuosikymmenten aikana.
Emme esimerkiksi tiedä uudistuksesta koituvien kulujen määrää.
Selvää kuitenkin on, että 21 hyvinvointialuetta ( ja Helsinki) tarjoavat aiempaa ”leveämmät hartiat” sote-palveluiden tuottamiseen. Tätä ennen
palveluista vastasivat kunnat, joiden resurssit ja osaaminen vaihtelivat liikaa. Poliittisesti nähtiin, että hyvinvointialueille löytyy todellista tarvetta.
Todellinen kustannusvaikutus julkiselle taloudelle selviää aikanaan.
Tulevaisuudessa kunta, hyvinvointialueet ja valtiot tulevat tekemään
toistensa kanssa erimuotoista yhteistyötä. Esimerkkeinä tästä toimivat hyvinvointialueen sopimuksiin ja kunnan sote-kiinteistöihin liittyvät asiat.
Esteellisyystapausten määrä voi kasvaa, kun asioita valmistelevat

8
9
10

Demmke, C. & Autioniemi, J. & Lenner, F. & Paulini, M. (2021). The Effectiveness of Conflicts of Interest Policies. Berlin: Peter Lang.
Autioniemi, J. (2021). Vastuullinen julkinen johtaminen. Acta Wasaensia. Vaasa: Vaasan
yliopisto.
Autioniemi, J. & Demmke, C. (2022). Eettisten toimintapolitiikkojen kompleksisuus
hallinnollisissa systeemeissä. Hallinnon Tutkimus, 40: 1, 20–34.
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kaksoismandaatilla toimivat henkilöt.
Vastuullisilla henkilöillä löytynee motivaatiota jäävätä itsensä, mutta
riskejä on aina olemassa. Henkilö saattaa esimerkiksi liioitella kykyään
hallita eturistiriitoja, mikä voi johtaa tahattomiin, kielteisiin seurauksiin.
Hyvinvointialueiden johdosta kaksoismandaatilla toimivien politiikkojen lukumäärä Suomessa kasvaa kasvamistaan. Jo ennen tätä poliitikot
voivat toimia kuntien päätösvaltaa käyttävissä elimissä, kuten kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa – kuntayhtymiä, yhtiöitä ja säätiöitä unohtamatta. Kysymyksessä on kunnallisen ja alueellisen itsehallinnon ja lainsäädäntövallan alueet. Aluevaaleissa ministerit vuorostaan kysyivät
toimeenpanovallan edustajina kansalta jo neloismandaattia.
Kunnanvaltuutetun tehtävä perustuu kuntalain mukaan kunnan ja sen
asukkaiden edun edistämiseen. Aluevaltuutettu tulee taas lain mukaan
edistää hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etua. Kansanedustajalla on
perustuslain mukaan velvollisuus noudattaa toimessaan oikeutta, totuutta
ja perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.
Kaksoismandaattiin perustuva päätöksenteko voi siis olla altis erilaisille ristiriidoille. Esimerkiksi eduskunta tekee hyvinvointialueisiin liittyviä
päätöksiä rahoituksesta. Siinä missä kaksoismandaatin saanut aluevaltuutettu ajaa hyvinvointialueensa rahoitusta, eduskunnassa hänen tulisi
kiinnittää huomiota julkisen talouden kantokykyyn. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tutkijat kirjoittavatkin poliitikoiden ”joutuvan nyt
myös ensimmäistä kertaa tilanteeseen, jossa on yhtä aikaa otettava kantaa
oman kunnan, oman hyvinvointialueen ja valtiontalouden osittain ristiriidassa oleviin etuihin.”11
Jääviysongelmia voi synnyttää myös se, että vaaleissa valittiin paljon
sote-ammattilaisia. Tämä on kokemuksen kannalta erinomainen uutinen. Erityisesti johtavassa asemassa toimivat sote-ammattilaiset voivat
kuitenkin päätyä helposti tilanteisiin, jossa he päättävät omasta asiastaan.
Kaksoismandaatin omaava hyvinvointialueen valtuutettu voi olla esteellinen esimerkiksi aluehallituksessa tai lautakunnassa toimiessaan. Hän voi
joutua tilanteeseen, jossa aluehallitus päättää esimerkiksi kunnan omaisuutta liittyvästä asiasta. Näin voi käydä erityisesti hyvinvointialueiden
alkuvaiheessa, jolloin omaisuutta, henkilöstöä ja sopimuksia siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

11

ETLA (2022). Ilmiöt 2022 – Etla katsoo tulevaan. ETLA Muistio No 103, 4.
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2.4 Kaksoismandaatti Euroopassa ja
Suomessa
K A K S O I S M A N D A AT I N H YÖ DY L L I S Y Y D E S TÄ ja riskeistä käydään kansainvälisesti laajaa yhteiskunnallista keskustelua, johtuen muun muassa
poliittisista skandaaleista. Aihe on tästä huolimatta jäänyt vertailevassa
tutkimuksessa vähälle huomiolle, vaikka sen seuraukset demokraattiseen
päätöksentekoon ja kansalaisten luottamukseen julkista hallintoa kohtaan
voivat olla merkittäviä.
Kaksoismandaatti on Euroopassa varsin yleinen käytäntö ja sitä käytetään ainakin 16 maassa. Maasta riippuen kaksoismandaatin osuus vaihtelee 5–80 prosentin välillä. Kaikista yleisintä se on Ranskassa, Belgiassa,
Luxemburgissa ja Suomessa12, joissa kaikissa vähintään kolme neljäsosaa poliitikoista toimii kaksoismandaatilla.
Maiden suhtautuminen kaksoismandaattiin on hyvin kirjavaa ja riippuvaista poliittisesta ja hallinnollisesta kulttuurista. Esimerkiksi Euroopan parlamentissa mepit eivät ole voineet olla yhtä aikaa kansanedustajia
vuoden 2004 europarlamenttivaaleista lähtien. Ranskassa vuonna 2017
voimaan tullut laki estää parlamentaarisia virkamiehiä hoitamasta samanaikaisesti useita virkoja hallinnon eri tasoilla. Pohjoismaisessa kontekstissa suomalaista suhtautumista kaksoismandaattiin voidaan kuvailla
erikoiseksi. Muissa Pohjoismaissa kaksoismandaatti ei ole kiellettyä,
mutta siihen suhtaudutaan varauksella.
Myös kaksoismandaatin tyyppi vaihtelee eri maissa suuresti. Mandaatin
paikallisella osalla viitataan yleensä päätösvaltaiseen (kuten kunnanvaltuutettu) tai toimeenpanevaan tehtävään (kuten pormestari) paikallisella
tai kunnallisella tasolla. Joissakin maissa paikallishallinto sisältää monia
poliittisia tasoja, joista osa sallii kaksoismandaatin.
Suomessa ”kuntapuolueen” kattavuus – eli kuinka moni kansanedustaja toimii myös kunnanvaltuutettuna – on 86 prosenttia. Osuus
on kasvanut jokaisena vaalikautena vuodesta 1996 lähtien. Eduskunnassa on eniten kunnanvaltuutettuja isoista kaupungeista Helsingistä, Espoosta ja Tampereelta. Kansanedustajista 42 toimii kotikuntansa valtuuston
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana toimii sen sijaan 19. Hyvinvointialueiden jälkeen
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Sandberg, S. (2013). Cumul des mandats the Finnish Way. The Anatomy of MultipleOffice Holding among Members of the Finnish Eduskunta 2000–2012. XXII Norkom
conference 2013; Navarro, J. (2009). Le cumul des mandats: une comparaison européenne. In Francois, A. & Navarro, J. (Eds.): Le cumul de mandats en France: causes
et consequences. Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 117–131.
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on luultavaa, että eduskunnassa tulevaisuudessa ei puhuta vain kuntapuolueesta – vaan myös hyvinvointialuepuolueesta.

2.5

Mitkä ovat kaksoismandaatin hyödyt?

J O S K A K S O I S M A N DA AT T I voi johtaa eturistiriitoihin, miksi pitää käytännöstä kiinni? Mikä on käytännön hyöty? Kenen asiaa kaksoismandaatilla
toimivat poliitikot ajavat?
Lähtökohtaisesti on intuitiivista ajatella, että kaksoismandaattia
harjoittavat poliitikot ajavat paikallisia ja alueellisia intressejä valtakunnanpolitiikassa enemmän kuin poliitikot, joilla kaksoismandaattia ei ole.
Nicolas Van de Voorden ja Benjamin de Vetin vertailevan tutkimuksen
mukaan tämä pitää paikkansa.13 Tutkimus perustui yhdeksään eurooppalaiseen maahan ja kaksoismandaatilla toimivien poliitikoiden näkemyksiin toiminnastaan. Valitettavasti Suomi ei ollut osana tutkimusta.
Tutkimuksen mukaan kaksoismandaatilla toimivat poliitikot tahtovat
huomioida kotikuntansa eri tarpeita valtakunnanpolitiikassa. He kokevat
myös edustavansa ja olevansa lähellä paikallisia äänestäjiään. Verrattuna
kollegoihinsa, kaksoismandaatilla toimiva ei ole niinkään kiinnostunut
koko alueensa huomioimisesta. Päinvastoin, hän keskittyy ennen kaikkea
kotikuntansa edustamiseen.
Tämä voi vaikuttaa toimivalta strategialta uudelleenvalintaan. Mitä
enemmän kansanedustaja paikallistaa intressinsä, sitä todennäköisemmin paikalliset äänestävät häntä jatkossa. Tällöin paikalliset äänestäjät
voivat odottaa, että kansanedustaja ajaa kotikuntansa asioita menestyksekkäästi valtakunnan tasolla. Puolueet voivat vuorostaan ajatella, että
kaksoismandaatilla toimivat kansanedustajat saavat enemmän ääniä kunta- ja aluevaaleissa, eikä kuntapoliitikon roolista luopumisessa ole siten
tarkoituksenmukaista.
On varmastikin koko Suomen etu, että eduskunnassa on vahvaa paikallishallinnollista osaamista. Näin on ennen kaikkea julkisen hallinnon sisäisissä kysymyksissä, kuten tehtävänjaosta. Lisäksi on ollut melko yleistä,
että poliitikon tie eduskuntaan on käynyt ensin kunnallispolitiikan kautta.
Tilanne voi muuttua ongelmalliseksi tilanteessa, jossa julkisen hallinnon edut eivät ole samat kuin kansalaisten tai yksityisten yhteisöjen edut.

13

Van de Voorde, N. & de Vet, B. (2020). Is All Politics Indeed Local? A Comparative Study
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Näin ollen kaksoismandaattien problematiikassa ei ole kyse vain julkisen
hallinnon yhtiöittämisestä tai yksityistämisestä ja mahdollisesti niissä vaikuttavista eturistiriidoista – ongelma on huomattavasti monitahoisempi
ja ylittää sektorien rajat. Pyöröovet eivät liiku pelkästään eduskunnan ja
yritysten, vaan myös eduskunnan sekä eri valtuustojen, organisaatioiden
ja luottamustoimien välillä.
Ei tässä kuitenkaan kaikki. Edellä mainitun Van de Voorden ja de Vetin
vertailevan tutkimuksen mukaan kaksoismandaatilla toimivat eivät
kyenneet ajaa merkittävästi enempää kotikuntansa intressejä muihin poliitikkoihin verrattuna. Parlamenttien ja puolueryhmien sisällä
olevat odotukset, normit ja säännöt voivat rajoittaa kaksoismandaatilla
toimivien pyrkimystä ajaa omia intressejään. Tällöin ajatuksena on, etteivät puolueet edesauta kansanedustajia kotikuntiensa aseman ajamisessa
– ainakaan yleispätevällä tavalla. Näin ollen strategiasta puuttuu pohja.
Vertailevan tutkimuksen tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varauksellisesti siinä mielessä, että kaksoismandaatilla toimivia poliitikoita tutkittiin itseraportoinnin avulla. On edelleen paikallaan huomioida, ettei
vertailevassa tutkimuksessa tutkittu Suomea.
Suomessa on varsin henkilökeskeinen vaalijärjestelmä, joka kannustaa valtakunnan poliitikkojen asettumista ehdolle ja puolueita
ääniharavien käyttöön. Aluevaaleissa ehdokkaan tunnettavuudella on
ollut merkitystä läpimenossa. Puhutaan kuitenkin täysin uudesta hallinnon tasosta. Joka tapauksessa hallinnollisten järjestelmien kulttuuriset
erot tekevät yleispätevien lainalaisuuksien löytämisestä vaikeaa.
Aluevaltuustossa toimiva kunnanvaltuutettu joutuu usein pähkäilemään palveluverkon kattavuudesta. Optimaalinen rakenne riippuu paljolti siitä, katsooko poliitikko ongelmaa kunnan- vai aluevaltuutettuna, mikä
näkyykin esimerkiksi vaalikonevastauksissa. Ylen vaalikoneen mukaan
aluevaalien suurin kiista liittyi siihen, voisivatko aluevaltuutetut karsia
oman kuntansa palveluita hyvinvointialueen edun vuoksi. Isojen kaupunkien ehdokkaat suhtautuivat ideaan myönteisemmin kuin pienempien
kuntien edustajat.
Kaksoismandaatin ajatellaan yleisesti parantavan poliitikon vaalimenestystä, mutta oletukselle ei kuitenkaan löydy vahvaa empiiristä näyttöä. Esimerkiksi Van de Voorden toinen tutkimus14 osoittaa päinvastaista:
kaksoismandaatilla toimiminen ennen vaaleja ei automaattisesti paranna
henkilön läpimenoa verrattuna tilanteeseen, jossa hänellä olisi vain joko
14

Van de Voorde, N. (2019). Does multiple office-holding generate an electoral bonus?
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paikallinen tai valtakunnallinen mandaatti. Tutkimus tehtiin kuitenkin
pelkästään Belgiassa, ja ilmiön tarkastelu vaatisi vahvempaa vertailevaa
otetta.
Jäädään kuitenkin miettimään löydöstä hetkeksi. Mikä voisi olla syynä
sille, ettei kaksoismandaatti paranna todennäköisyyttä uudelleenvalintaan? Yksi syy voi olla, että julkinen keskustelu aihepiirissä on muuttunut
kielteisempään suuntaan ja kaksoismandaatista hyötyminen on heikentynyt ajan myötä. Kaksoismandaatin korostaminen voi nykyään johtaa jopa
äänten menetykseen. Tämä kaikki on kuitenkin vain arvelua, sillä asiasta
ei ole olemassa pitkittäistutkimusta. On täysin mahdollista, että kaksoismandaatti oli aiemmin avain vaalimenestykseen, mutta ei ole sitä enää.
Tulevaisuudessa nähdään, muodostavatko hyvinvointialueet
kolmoismandaatteineen institutionaalisen edustuksen eliittikehän,
jossa valta on entistä keskittyneempää rajatulle poliitikoiden joukolle. Nykyisellä asetelmalla riski on ehdottomasti olemassa. Päätöksentekijöiden piirin kaventuminen ei ole välttämättä demokratian kannalta
myönteinen asia.
Keskustelua on joka tapauksessa syytä käydä. Demokraattisen järjestelmän toimivuuden, korkean kansalaisluottamuksen ja hyvän hallinnon
periaatteiden kannalta se on elintärkeää. On loogista olettaa, että poliitikkojen riski eturistiriitoihin kasvaa sitä mukaa, mitä enemmän heille
keskittyy valtaa, mandaatteja ja ristiriitaisia rooleja. Tämä on erityisen
riskialtista Suomen kaltaisessa pienessä yhteiskunnassa, jossa piirit ovat
pieniä ja päällekkäisyydet yleisiä. Mitä enemmän eturistiriitoihin johtavia
riskejä on olemassa, sitä enemmän löytyy myös mediaskandaaleja. Tämä
johtaa vuorostaan siihen, että kaksoismandaatista on vähemmän hyötyä
poliitikoille vaalimenestyksen tai urakehityksen kannalta.

2.6

Mistä poliitikko löytää kaikille
mandaateilleen aikaa?

TO I S TA I S E K S I T U T K I M U S ei ole löytänyt tukea oletukselle, jonka mukaan
kaksoismandaatin haltijoilla ei ole riittävästi aikaa täyttää mandaatteja
asianmukaisesti. Sillä on kuitenkin merkitystä, millainen on poliitikon
rooli. Esimerkiksi suurten kuntien kaupunginjohtajat ja pormestarit
voivat olla vähemmän kiinnostuneita huolehtimaan parlamentaarisista
velvoitteistaan.15 Ainakaan kahden tehtävän puitteissa ei voida väittää,
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että mandaatit jollain tavoin lamauttaisivat henkilön parlamentaarisen
toiminnan.
Hyvinvointialueiden jälkeen ei kuitenkaan puhuta enää kahdesta vaan
vähintään kolmesta tehtävästä – ministereiden osalta neljästä. On luultavaa, että ainakin kolmoismandaatin omaavia poliitikkoja vaivaa
ajanpuute. Tämä voi tarkoittaa ajankäytön ongelmia perehtyä päätettäviin kysymyksiin asianmukaisesti ja vallan osittaista siirtymistä
varavaltuutetuille.
Valtakunnanpoliitikot eivät välttämättä jaa valtaansa varavaltuutetuille
yksistään ajanpuutteesta johtuen. Ääniharavoinnin jälkeen vallan jakaminen voi taata puolueelle tulevan poliittisen sukupolven kasvun.
Oma kysymyksensä on vaalien ajankohdalla, joka voi vaikeuttaa poliitikoiden johdonmukaista työskentelyä poliittisen päätöksenteon eri areenoilla. Päätöksenteon sujuvuuteen vaikuttaa se, että eri vuosina pidettävissä
kunta-, alue-, ja eduskuntavaaleissa on hyvin paljon samoja ehdokkaita.
Päätösten laatu voi kärsiä, jos merkittävä määrä valtuutettuja kampanjoi
lähes vuosittain. Vaalien yhdistäminen merkitsisi neljän vuoden työrauhaa
tehdä poliittisia uudistuksia aikaisempaa kestävämmällä ja johdonmukaisemmalla tavalla. Yhdistäminen voisi myös parantaa äänestysprosenttia.
Ruotsissa kunta-, alue- ja valtiopäivävaalit pidetään samanaikaisesti. Maassa on yleisenä käytäntönä, ettei valtiopäivävaalien ehdokas ole samanaikaisesti ehdokkaana alue- tai kuntavaltuustoon.
Jos vaalit yhdistettäisiin myös Suomessa, kansalaisilla olisi aikaisempaa
parempi ymmärrys ehdokkaiden tehtävistä ja siitä, tahtovatko he äänestää
poliitikolle kaksois-, kolmois- tai neloismandaattia. Myös äänestysaktiivisuus saattaa parantua, jos vaaleja yhdistettäisiin. Aluevaalien äänestysprosentti oli nimittäin varsin heikko 47,5. Enemmistö puolueista vastustaa
vaalien yhdistämistä siksi, että yhdistäminen olisi äänestäjien näkökulmasta sekavaa.
Sekavampaa äänestäjälle voi kuitenkin olla ehdokkaiden mandaattien
hahmottaminen.
Kuten todettua, kaksoismandaatit eivät ole eurooppalaisessa viitekehyksessä tavaton ilmiö. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on vahvasti
kaksoismandaatteja käyttävä maa. Maassamme ilmiötä vahvistaa entisestään hyvinvointialueet ja niissä vaikuttavat aluevaltuustot ja –hallitukset.
Mandaattien kasvu voi lisätä etu- ja intressiristiriitoja ja vaikeuttaa niiden
hallintaa. Tämä on erityisen ongelmallista Suomessa, missä julkisen hallinnon heikkoutena pidetään yleisesti resurssien puutetta, mikä vaikeuttaa esimerkiksi kantelujen tutkintaa. On mahdollista, että työtä on luvassa
entistä enemmän.
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2.7

Miten käy kansalaisluottamuksen?

S U O M E A P I D E TÄ Ä N yleisesti alhaisen korruption maana ja pidämmekin
Transparency Internationalin korruptioindeksin16 mukaan kärkisijaa
yhdessä Tanskan ja Uuden-Seelannin kanssa. Tästä saamme tietysti olla
ylpeitä. Indeksi ei kuitenkaan arvioi rakenteellista korruptiota, jolla
tarkoitetaan epäasiallista ja luottamusta heikentävää toimintaa, joka perustuu yhteiskunnan rakenteiden hyväksikäyttöön.
Myönteisistä tuloksista huolimatta korruptoituneet verkostot ovat olleet
laajan yhteiskunnallisen keskustelun kohteena. Näillä viitataan erityisesti
hyvä veli -verkostoihin ja eturyhmäpolitiikkaan, jotka perustuvat kansalaisten kannalta haitallisiin tarkoituksiin. Tämänkaltaisia suosintaan
perustuvia verkostoja pidetään yleisenä korruption muotona Suomessa.17
Pohjoismaissa kansalaisilla on yleisesti ottaen korkea luottamus julkiseen hallintoon ja hallinnon etiikan sääntelyn voi väittää vaikuttavan
tähän. Luottamus on edellytys yhteiskunnallisille instituutioille18 tai sille,
että poliitikolle ylipäätään sallitaan kaksoismandaatti. Muissa Pohjoismaissa korkea luottamus ei kuitenkaan ole johtanut siihen, että kaksoismandaatteihin suhtauduttaisiin varauksettomasti.
Mitä mieltä kansalaiset sitten ovat poliitikkojen päällekkäisistä tehtävistä? Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n arvo- ja asennetutkimuksen19
mukaan 68 prosenttia suomalaisista rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä
tehtäviä kansanedustajana, aluevaltuutettuna ja kunnanvaltuutettuna.
Asennetutkimukseen vastanneista 39 prosenttia rajoittaisi päällekkäiset tehtävät kahteen ja 29 prosenttia vain yhteen tehtävään kerrallaan. 22 prosenttia ei rajoittaisi mandaatteja, mutta toivoo tehtävistä
raportoimista entistä läpinäkyvämmällä tavalla. Kuusi prosenttia näki,
ettei tehtävien määrää tule rajoittaa.
Vaikka kansalaiset suhtautuvat Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS)
tutkimuksen20 mukaan myönteisesti aluehallintoon (kolme neljäsosaa),
epäilevät he aluevaltuustojen aitoa vaikutusvaltaa ja kansalaisten äänten

16
17

18

19
20

Transparency International (2021). Corruptions Perceptions Index. https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/nzl
Salminen & Mäntysalo (2013); Salminen, A. & Ikola-Norrbacka, R. (2009). Kuullaanko
meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset. Tutkimuksia 288, Hallintotiede 37. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Demmke, C. & Autioniemi, J. & Lenner, F. (2021). The end of the world as we know it
– public ethics in times of de-standardization and individualization. Public Management Review. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2000221
EVA (2022). Aluevaalien valuviat: Suomalaiset rajoittaisivat poliitikkojen päällekkäisiä
tehtäviä. EVA, Arvio. https://www.eva.fi/wp-content/uploads/2022/01/eva-arvio-036.pdf
KAKS (2021). Aluevaaleihin suhtaudutaan suopeasti, mutta vaalit kiinnostavat aika
harvoja. https://kaks.fi/wp-content/uploads/2021/10/tutkimusosio_aluevaaleihin-suhtaudutaan-suopeasti_mutta-vaalit-kiinnostavat-aika-harvoja.pdf
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kuulumista niiden kautta (noin kolmasosa). Huolestuttavaa on, että vain
joka kymmenes kansalainen uskoo, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden saatavuus paranee kotikunnassa uusien hyvinvointialueiden
johdosta. Kyselyssä eniten huolta herätti terveyspalvelujen laatu ja
saatavuus, joiden arvioi heikkenevän 40 % vastaajista. ETLA vuorostaan ennakoi aluevaltuustojen päätöksenteon olevan karua tiukkojen
talousraamien vuoksi.21
Luottamusta miettiessä on syytä kysyä, kykenevätkö kansalaiset hahmottamaan kunta-, alue- ja eduskuntavaalien keskeiset piirteet, tehtävien
eroavaisuuksista puhumattakaan. Jos vastaus on kielteinen, kansalaisten
luottamus päätöksentekoa kohtaan voi laskea pitkällä aikavälillä. Vaikka
usein samat henkilöt päättävät asioista eri päätöksenteon tasoilla, ajaa kuntia, hyvinvointialueita ja valtiota monissa tapauksissa lopulta eri intressit.
Luonnollisesti huomiota tulee kiinnittää myös hyvinvointialueiden
päätöksenteon sisällöllisiin seikkoihin, mikä ansaitsisi oman kirjoituksensa. Kansalaisten luottamusta voi heikentää esimerkiksi sote-järjestelmän
vastuu- ja tilivelvollisuussuhteiden hämärtyminen. Vastuut vetävät eri
suuntiin, ja tämä tulee näkymään myös aluevaltuustojen arjessa. Eri toimijat poikkeavat käsityksissään siitä, mistä sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottamisessa on viime kädessä kysymys. Kun tuottaja voi hakea vaikkapa
resurssiensa maksimointia tai voittoa, henkilöstön tilivelvollisuus kohdistuu heidän asiakkaisiinsa. Poliitikot ovat tässä kokonaisuudessa paljon
vartijoita.

2.8

Lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä

S U O M E S S A VA L L A N väärinkäyttö liittyy erityisesti eturistiriitoja
koskeviin ilmiöihin, joita ovat esimerkiksi pyöröovi-ilmiö, tuplaedustaminen, päättäjien ja virkamiesten taustalla vaikuttavat taustatekijät,
sekä elinkeino- ja kehittämistukitoimiin liittyvät tulkinnallisuudet. Eturistiriidat koskettavat myös virkamiesten sivutoimia. Näitä pidetään hyväksyttävinä vain siinä tapauksessa, jos ne eivät vaaranna luottamusta ja
puolueettomuutta virantoimituksessa.22
Viime vuoden lopulla oikeusministerille luovutettiin avoimuusrekisteriä koskeva mietintö. Rekisterin pyrkimyksenä on parantaa

21
22

ETLA (2022)
GRECO (2018). Viides arviointikierros: Korruption ehkäiseminen ja integriteetin edistäminen valtionhallinnossa (ylimmissä johtotehtävissä) ja lainvalvonnasta vastaavissa
viranomaisissa. Strasbourg: Euroopan neuvosto, 21.
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päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista ja
kohentaa kansalaisten luottamusta julkiseen hallintoon. Rekisterin
avulla olisi mahdollista saada kattavampi kuva päättäjiin vaikuttavista toimijoista ja lobbauksesta. Tällä tavoin päätösten syntyä ja niiden taustalla
olevia intressejä voitaisiin myös arvioida aikaisempaa paremmin.
Rekisterin kautta olisi luonnollisesti helpompaa arvioida henkilöiden
esteellisyyttä- ja sidonnaisuusilmoituksia. Tarve kasvaa entisestään hyvinvointialueiden vuoksi. Nykyisessä esityksessä erityisesti paikallisella
ja alueellisella tasolla useat lobbauksen kohteet jäävät vähälle huomiolle.
Julkisen hallinnon läpinäkyvyys ja tilivelvollisuus ovat aiheita, joihin
on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi eturistiriitojen kannalta. Vaikka
tietoa asioista olisikin saatavilla, on toinen asia, mikä on tiedon saavutettavuus. Tällöin kysymyksenä on, miten kansalaiset ja asianosaiset saavat
käsiinsä tarjotun tiedon. Päätöksenteko voi tapahtua myös prosesseissa,
jotka ovat tavallisen kansalaisen ulottumattomissa. Päätöksiä voidaan
tehdä lainsäädäntöön nojaten, mutta peruskansalaiselle ymmärrettävyys
on eri asia kuin hallinnon asiantuntijalle. Läpinäkyvyydelle olisi myös
tarvetta esimerkiksi elinkeinoelämän ja kuntapäättäjien sidonnaisuuksien
tarkasteluun. Erityisesti esteellisyyssääntöjä ja kaksoisedustuksia
koskevat määräykset ovat Suomessa useita muita maita lievempiä.
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M AT T I TO LVA N E N

3.
Tuolileikki
rikosoikeudellisena
ongelmana
3.1

Määritelmä

T U O L I L E I K I L L Ä TA R KO I T E TA A N tässä kirjoituksessa tilannetta, jossa sama
henkilö on päätöksentekijänä useassa organisaatiossa niin, että toiminta
eri organisaatioissa liittyy toisiinsa. Tällöin juridisesti relevantteja seikkoja
ovat hallintolain esteellisyyssäännökset ja niiden kytkös rikosoikeudelliseen virkavastuuseen.
Rikosoikeudellisesti tulevat analysoitaviksi virka-aseman väärinkäyttämisen sekä tahallisen ja tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöt, joskus myös luottamusaseman väärinkäyttö. Virkaja luottamustoimiin liittyy salassapitovelvollisuuksia, joiden rikkominen
voi tulla rangaistavaksi virkasalaisuuden rikkomisena, yrityssalaisuuden
rikkomisena tai salassapitorikoksena.
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3.2

Tuolileikin tyyppitapaukset

3.2.1 Henkilö on samaan aikaan useissa toisiinsa liittyvissä luottamustoimissa
T I L A N N E O L I vilkkaan keskustelun kohteena tammikuussa 2022 pidettyjen
sote-aluevaalien yhteydessä. Sama henkilö voi nyt toimia kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenenä (tai puheenjohtajana jommassakummassa), aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsenenä (tai puheenjohtajana
jommassakummassa), kansanedustajana, ministerinä ja puolueensa puheenjohtajana. Rooleja voi olla näin laskien viidestä seitsemään. Lisäksi
merkittävä osa aluevaltuustoihin valituista on samalla työsuhteessa aluehallintoon, jotkut jopa johtavassa asemassa.
On sanomattakin selvää, että näin monipuolinen roolitus on huonosti
sovitettavissa muun muassa hallintolain esteellisyyssäännöksiin. Julkisyhteisön luottamushenkilö voi samalla olla myös hallituksen jäsenenä
julkisyhteisön omistamassa osakeyhtiössä. Julkiseen luottamustehtävään
sovelletaan virkavastuuta, mutta osakeyhtiössä toimimiseen tämä ei ulotu. Merkittäviä ongelmia liittyy myös siihen, että monet julkisissa luottamustehtävissä olevat ovat samaan aikaan jäseninä yksityisoikeudellisten
osakeyhtiöiden ja osuuskuntien hallituksissa, hallintoneuvostoissa ja
edustustoissa.

3.2.2 Henkilö siirtyy toiseen tehtävään, johon liittyy
intressiristiriita suhteessa aiempaan tehtävään
OT S I KO S S A K U VAT T U tilanne aktualisoituu erityisesti henkilön siirtyessä virka- tai työtehtävästä toiseen. Pulmallisimpia ovat tapaukset, joissa
korkeassa asemassa oleva virkamies siirtyy yksityisen työnantajan palvelukseen. Riskinä on tällöin se, että entinen virkamies käyttää virassaan
saamaansa tietoa yksityisen työnantajan hyväksi virkasalaisuuttaan rikkomalla tai muutoin epäasianmukaisesti.
Kysymys voi olla myös siitä, että henkilö siirtyy palkkatyöstä luottamushenkilöksi tai päinvastoin. Tästä tyypillisenä esimerkkinä on esitetty
niin sanottu kenraalikonsultointi. Erityisesti ilmavoimien HX-hankkeen
yhteydessä on käyty julkista keskustelua siitä, onko asianmukaista, että
useat entiset sotilasjohtajat ovat sijoittaneet itsensä jonkun tarjoajan taustajoukkoihin lobbariksi ja konsultiksi. Tästä kuuluisimpana esimerkkinä
oli Puolustusvoimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin konsulttitoiminta Lockheed Martinille karenssiaikanaan Puolustusvoimista.
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Tyypillinen oikeudellinen ongelma on tilanne, jossa korkeassa sotilasvirassa olleen henkilön yritys konsultoi yhtiötä, joka on mahdollisesti tekemässä Suomen valtiolle tarjousta hävittäjistä tai muusta tärkeästä puolustusmateriaalista. Kysymys on ollut siitä, liittyykö tällaiseen konsultaatioon
riskejä rikosvastuun tai virkavastuun näkökulmista.

3.3

Tuolileikin esteellisyyspulmat

E S T E E L L I SY YS S Ä Ä N N Ö KS I L L Ä TAVO I T E L L A A N kahta asiaa. Ensinnäkin
tavoitteena on ehkäistä se, että virkamiehen päätökseen vaikuttaisivat epäasialliset motiivit – esimerkiksi halu suosia läheistä henkilöä tai yhteisöä.
Toiseksi niillä ylläpidetään ihmisten luottamusta viranomaistoiminnan
puolueettomuuteen.23 Kumpikin tavoite edistää oikeudenmukaisuutta
demokraattisessa, moniarvoisessa ja liberaalissa yhteiskunnassa.
Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan riippumatta siitä, onko konkreettisessa tapauksessa viitteitä läheisten suosimisesta tai muiden epäasianmukaisten motiivien vaikutuksesta päätöksentekoon. Niiden noudattaminen
on siis hallinnossa noudatettava arvo sinänsä ja tavoitteena on pitää esteelliset virka- ja luottamusmiehet poissa päätöksenteosta. Toimivin keino
ennaltaehkäisyssä on esteellisyystilanteiden tiedostaminen. Ensisijainen
vastuu on virka- ja luottamusmiehillä itsellään ja heitä tulee kouluttaa
tunnistamaan esteellisyystilanteet. On myös tärkeää, että kansalaiset seuraavat viranomaisten päätöksentekoa ja aiheen ilmetessä saattavat esteellisyysepäilyt hallinto-oikeuksien arvioitavaksi.
Esteellisyyttä on eriasteista. Kansanedustaja on perustuslain 32 §:n mukaan esteellinen osallistumaan valmisteluun ja päätöksentekoon asiassa,
joka koskee häntä henkilökohtaisesti. Hän saa kuitenkin osallistua asiasta
täysistunnossa käytävään keskusteluun. Ministeriin sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Esteellisyys on ainakin teoriassa ajateltavissa,
jos kyseessä on esimerkiksi suunnatun rahallisen tuen antaminen hyvinvointialueelle tai kunnalle ja ministeri on alueen tai kunnan talouspäätösvaltaa käyttävässä elimessä. Ministerin esteellisyystilanteet ovat yleensä
koskeneet tilanteita, joissa hän on ollut myöntämässä tukea ministeriä
vaalikampanjassa taloudellisesti tukeneelle taholle.
Kunnallisen puolen esteellisyydestä on säädetty kuntalain 97 §:ssä ja
vastaava sääntely on omaksuttu hyvinvointialueesta annetun lain 102

23

Matti Niemivuo–Marietta Keravuori-Rusanen–Kirsi Kuusikko, Hallintolaki, 2., uudistettu
laitos, WSOYpro Oy 2010, s. 225, Olli Mäenpää, Hallinto-oikeus, Sanoma Pro Oy 2013 s.
390 ja Kirsi Kuusikko, Esteellisyys hallinnossa, Alma Talent Oy, 2018, s. 1–3.
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§:ssä. Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka
koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettua läheistään. Jos valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan kyseisen toimielimen
esteellisyyssääntöjä.
Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan
ja työntekijän esteellisyydestä säädetään hallintolain 27–30 §:ssä. Palvelussuhde kuntaan ei kuitenkaan tee luottamushenkilöä, viranhaltijaa eikä
työntekijää esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen. Jos luottamushenkilö on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa, hän on kuitenkin esteellinen.
Esteellisyys voi sote-ympäristössä aktualisoitua myös tilanteissa, joissa
alueen operatiivisessa hallituksessa toimiva luottamushenkilö on samaan
aikaan talousvastuussa palkkatyönsä puolesta alueen laitoksessa. Tilanteet
koskevat lähinnä toimintaa alueen hallituksessa tai lautakunnassa.
Hallintolain yhteisöjääviys-sääntöjä ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi lain tarkoittamassa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on
kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai
kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn.
Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hallintolain mukaan hän on esteellinen jos
1) hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) hän tai hänen läheisensä
avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) asian ratkaisusta on odotettavissa
erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen; 4) hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa
asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä
hyötyä tai vahinkoa; 5) hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä,
valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) hän tai hänen
läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai
laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Läheiseksi on määritelty virkamiehen puoliso, lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja virkamiehelle muuten erityisen läheinen
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henkilö tai tämän puoliso. Yleislausekejääviys tulee sovellettavaksi, jos
luottamus virkamiehen puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä
vaarantuu. Esteellisyysperusteita sovelletaan etusijajärjestyksessä: yhteisöjäävin soveltuessa tapaukseen ei ole tarpeen arvioida olisiko myös yleislausekejäävi sovellettavissa.24
Toisin kuin tuomioistuimissa, hallinnossa ei sovelleta kahden asteen
jääviä. Luottamushenkilö voi olla päättämässä samasta asiasta sekä kunnanhallituksessa että valtuustossa. Sama pätee päätöksentekoon hyvinvointialueen hallinnossa.
Hallintolain esteellisyyssäännösten rikkominen voi johtaa rikosvastuuseen.25 Valtaosa esteellisyystapauksista ratkaistaan kuitenkin niin, että hallintotuomioistuin kumoaa esteellisesti tehdyn päätöksen.26 Tämä soveltuu
erityisesti tapauksiin, joissa kysymys esteellisyydestä on ollut tulkinnanvarainen. Rikosvastuuta ei ole myöskään yleensä syytä lähteä toteuttamaan
tapauksissa, joissa samalla kertaa päätetään massamenettelystä erinäisistä
tuista, esimerkiksi valtioneuvoston yleisistunnossa. Jos pääministeriltä jää
havaitsematta se, että tuettavien joukossa hänen tukiyhdistystään vaaleissa
tukenut yhteisö, asiassa ei ole syytä rikosprosessin aloittamiseen, vaikka
esteellisyys olisi jälkikäteisarvioinnissa ilmiselvä. Rikosvastuu voi toki
tällaisissakin tilanteissa tulla kysymykseen, ellei tapaukseen olisi sovellettavissa ministerin syytteeseen panemiselle säädettyä korotettua syyksiluettavuusedellytystä. 27

24
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Näin on nimenomaisesti todettu KKO:n tuomion kohdassa 34: ” N:n on edellä todetuin
tavoin katsottu olleen jo hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulla perusteella esteellinen. Asiassa ei siten ole tarpeen arvioida, onko N ollut samojen seikkojen
johdosta esteellinen 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun muun erityisen syyn perusteella.” Ks. myös Kuusikko, 2018, s. 345–346.
Pekka Viljanen, Virkarikokset ja julkisyhteisön työntekijän rikokset, Lakimiesliiton
Kustannus 1990, s. 457–458.
Mäenpää, 2013, s. 406 ja Kuusikko, 2018, s. 709–712. Esteellisyysasioita käsitellään hallintotuomioistuimissa varsin usein. Finlex-tietokanta antaa asiasanalla esteellisyys 175
KHO:n ratkaisua, kaikkiaan KHO on ottanut esteellisyyteen kantaa 300 ratkaisussa.
Merkittävä osa näistä ratkaisuista näyttää liittyvän kunnallishallintoon. Hyvä listaus
tapauksista on teoksessa Kuusikko, 2018, s. 823–838.
Ks. PeVM 10/2010 vp — M 6/2010 vp, joka koskee pääministeri Matti Vanhasen esteellisyyttä. Perustuslakivaliokunta katsoi Vanhasen menetelleen huolimattomuudesta
virkavelvollisuuksiensa vastaisesti, mutta menettely ei ollut perustuslain 116 §:ssä
säädetyin tavoin törkeän huolimattomasti.
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3.4 Miten rikoslaki suhtautuu tuolileikkiin?
3.4.1 Virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkavelvollisuuden rikkominen
R I KO S L A I N M U K A A N virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy virkamies, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen
toiselle haittaa tai vahinkoa 1) rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin
säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa
muissa virkatehtävissään taikka 2) käyttää väärin asemaansa käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden.
Virkamies tuomitaan virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai
vankeuteen enintään vuodeksi, jos hän tahallaan rikkoo virkatoiminnassa
noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus, vahingollisuus, ja muut
tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Hänet
tuomitaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta varoitukseen tai sakkoon, jos hän virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta
rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena
arvostellen vähäinen.
Virkavelvollisuuden rikkominen on varsin kattavasti säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. Rikosvastuulle on kolme perusedellytystä. Ensinnäkin
on osoitettava säännös tai määräys, jota olisi pitänyt noudattaa. Toiseksi
on yksilöitävä konkreettinen virkatoimi, jossa säännöstä tai määräystä
piti noudattaa. Kolmanneksi on osoitettava konkreettisesti, miten virkamiehen virkatoiminta poikkesi säännöistä ja määräyksistä. Kyseessä on
vertailuoperaatio virkavelvollisuuden ja virkamiehen toiminnan välillä.
Kysymys tahallisuudesta tai huolimattomuudesta aktualisoituu vasta kun
on todettu virkamiehen toiminnan poikenneen siitä, mitä säännöissä tai
määräyksissä on edellytetty.
Tahallinen virkavelvollisuuden rikkominen on kyseessä, kun virkamies pitää vähintään varsin todennäköisenä sitä, että hänen toimensa
on vastoin virkavelvollisuutta.28 Tähän arvioon vaikuttaa ratkaisevasti
se, miten virkamies on pyrkinyt varmistumaan virkatoimensa lain-
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KKO 2008:90 ja Pekka Viljanen Keskeiset rikokset, (Frände, Dan ym., Edita Publishing
Oy) 2018, s. 940.
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mukaisuudesta. Jos hän on käyttänyt organisaatiostaan saatavilla olevaa
juristi- tai muuta asiantuntija-apua virkatoimen laillisuuden punninnassa ja toiminut saamansa ohjeistuksen mukaisesti, hänen ei voida katsoa
pitäneen virkatoimen laittomuutta varsin todennäköisenä, vaikka esimerkiksi laillisuusvalvoja myöhemmin kanteluasiaa ratkaistessaan päätyisi
toisenlaiseen tulkintaan. Virkamiehellä on oikeus luottaa organisaationsa
asiantuntemukseen virkatoimen lainmukaisuuden arvioinnissa tahallisuusarviota koskien. Teko voi silti olla rangaistava tuottamuksellisena
virkavelvollisuuden rikkomisena.
Tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen analyysissä on keskeistä viranomaisen ja virkamiehen harkintavalta. Hallinto perustuu ajatukseen siitä, että toimiessaan laissa säädetyn harkintavaltansa puitteissa
virkamies ei riko virkavelvollisuuttaan.
Viranomaispäätöksiä kumotaan ja muutetaan vuosittain satoja, jopa
tuhansia. Virkamiehiä ei aseteta rikosvastuuseen, vaikka hallinto-oikeus
kumoaa hallintopäätöksen koska lakia on sovellettu virheellisesti.29 Viime
kädessä ylimmät tuomioistuimet määrittelevät ennakkopäätöksillään kunkin normin voimassa olevan oikeuden mukaisen tulkinnan. Vain selkeät
rikkomiset tai harkintavallan ylitykset johtavat lopulta rikosvastuuseen.30
Virkamiehen menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden
edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän
olisi kyennyt sitä noudattamaan (RL 3:7.1). Huolellisuusnormina tulevat
kyseeseen esimerkiksi lain säännökset sekä viraston ohje- ja johtosäännöt.31 Jos tällaisia ei ole saatavilla, tulevat sovellettaviksi niin kutsutut
hyvät ammattikäytännöt ja vakiintuneet toimintatavat. Saatavissa olevan
tiedon määrä ja tapauksen tulkinnanvaraisuus vaikuttaa huolellisuuden
arviointiin.32
Hyvään virkamiehen ammattikäytäntöön kuuluu myös omasta organisaatiosta saatavilla olevan asiantuntija-avun käyttäminen. Jos virkamies
on toiminut omalta organisaatioltaan saamansa ohjeen mukaisesti, on
lähtökohtaisesti perusteltua katsoa hänen noudattaneen olosuhteiden
edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta. Luottamushenkilöllä puolestaan on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että
29

30
31
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Esimerkkinä KHO 30.10.2015/3070, jossa kuntayhtymän hallituksen päätös kumottiin
lainvastaisena, mutta asiassa ei edes harkittu rikosperusteisen esitutkinnan aloittamista. Kysymys oli irtisanomisajan palkan ylittävästä erokorvauksesta. Hallintooikeus katsoi kuntayhtymän hallituksen rikkoneen hallinnon tarkoitussidonnaisuuden
periaatetta.
Ks. myös Anu Koivuluoma ym., Hallintolainkäyttö 2020, (Alma Talent Oy 2020),
s. 265–271.
Viljanen 2018, s. 917.
Viljanen 2018, s. 944 ja KKO 2009:38.

39

virkamiehet ovat valmistelleet asian huolellisesti.
Korkein oikeus on pohtinut virheelliseen lainsoveltamiseen perustuvaa
virkavelvollisuuden rikkomista lukuisissa ennakkopäätöksissään (KKO
2017:92, 2008:90, KKO 2009:38, KKO 2017:98, KKO 2015:66, KKO 2018:58,
KKO 2018:90 ja KKO 2009:86).
Esteellisyys rikosvastuun perusteena oli korkeimman oikeuden arvioitavana ratkaisussa KKO 2008:95. Tapauksessa käräjäoikeuden lautamiehen syyksi luettiin tahallisena virkarikoksena muun ohessa se, että hän oli
osallistunut rikosasian käsittelemiseen, vaikka hän oli ennen asian vireille
tuloa ottanut kantaa rikoksesta epäillyn menettelyn lainvastaisuuteen.33
Tapauksessa KKO 2017:92 apulaisoikeuskansleri vaati valtakunnansyyttäjälle (N) rangaistusta tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta
ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä
perusteella, että hän oli osallistunut esteellisenä alueellisen syyttäjänviraston päällikkönä (johtavana kihlakunnansyyttäjänä) ja myöhemmin valtakunnansyyttäjänä koulutuspalvelun hankkimiseen itselleen ja alaisilleen
syyttäjille. KKO tuomitsi N:n sakkorangaistukseen tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. KKO korosti, että N:n syyksiluetussa menettelyssä
kyse on ollut useasta erillisestä ja eri aikoina tehdystä koulutushankinnasta. Valtakunnan ylimpänä syyttäjänä N:ltä oli voitu vaatia esteellisyyssäännösten asianmukaista ja tarkkaa huomioon ottamista. Tahallisuutta
koskevan arvioinnin kannalta oli merkityksetöntä, että N oli pitänyt johtamiskoulutuksen hankkimista johtamaansa virastoon tarpeellisena ja D
Oy:n tarjoamaa koulutusta sopivimpana.
N:n menettelyyn sovellettavat hallintolain säännökset esteellisyydestä
eivät ole tulkinnanvaraisia. Esteellisyys perustui läheissuhteeseen, joten
sen syntyminen oli jo lähtökohtaisesti yksiselitteistä. N väitti, että hänellä
ei ennen esitutkintaa ollut tarkkaa tietoa veljensä asemasta D Oy:ssä.
KKO ei pitänyt uskottavana, ettei N ole osallistuessaan hankinta-asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon valtakunnansyyttäjänvirastossa tiennyt tai ainakin pitänyt varsin todennäköisenä, että hänen veljensä oli D
Oy:ssä sellaisessa asemassa, jonka perusteella hallintolain esteellisyysperuste täyttyi. N ei siten ollut myöskään voinut tahallisuuden poistavalla
tavalla erehtyä pitämään osallistumistaan asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon sallittuna.
Kun hankinta-asioiden osapuolena oli yhtiö, johon N:n veljellä oli ollut
syytteessä tarkoitettu yhteys, N:n on täytynyt käsittää, että hän on ollut
esteellinen osallistumaan yhtiötä koskeneiden asioiden käsittelyyn. N:n
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Ks. lähemmin Viljanen 2018, s. 942.
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huomiota hänen esteellisyyteensä oli kiinnitetty jo valtakunnansyyttäjänvirastossa tehdyn ensimmäisen hankintapäätöksen yhteydessä. Tästä
huolimatta hän ei ollut määrännyt päättämäänsä hankinta-asiaa valmisteltavaksi asianmukaisesti uudelleen. N oli esteellisyydestään tietoisena
osallistunut myös myöhempien hankinta-asioiden käsittelyyn.
Esteellisyydestä oli kysymys myös pääosin lahjusrikosta käsittelevässä
tapauksessa KKO 2016:39. Kansanedustaja A oli toiminut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksen puheenjohtajana 2001–2009, jona aikana
RAY:n varoista oli myönnetty avustuksia säätiö X:lle yli 20 miljoonaa euroa. A oli osallistunut X:n avustushakemuksien käsittelyyn.
Hankkiakseen itselleen vaalirahoitusta A oli tuona aikana myynyt 15
kerralla X:lle ja sen läheisyhtiöille tauluja yhteensä noin 31 000 euron
ylihinnalla. Hän oli myös osallistunut viidesti X:n tarjoamille Tallinnan
virkistysmatkoille. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin perustein
A:n syyksi luettiin törkeä lahjuksen ottaminen ja virkavelvollisuuden rikkominen. Korkeimman oikeuden mukaan A:n oli täytynyt käsittää, että
hänen menettelynsä muodostaa esteellisyysperusteen ja että hän ei olisi
saanut osallistua X:ää koskevien avustushakemusten käsittelyyn. Kun A ei
ollut omasta aloitteestaan vetäytynyt X:n avustushakemusten käsittelystä,
hän on tahallaan rikkonut virkavelvollisuuttaan.
Tapauksessa KKO 2008:90 katsottiin, ettei käräjätuomari X ollut rikkonut virkavelvollisuuttaan tarkoituksellisesti tai tietoisesti lainvastaisesti.
Vaikka tuomari oli lakia soveltaessaan toiminut lain säännöksen vastaisesti, tämä ei sellaisenaan osoittanut, että tekoa olisi pidettävä rikosoikeudellisessa mielessä tahallisena. A:n rangaistusvaatimus oli koskenut vain
tahallista tekoa, ja syyte oli näin ollen perusteettomana hylättävä. Tapauksessa tuomari on tiennyt hankkivansa rikosrekisterin otteen todisteeksi
riita-asiassa, tekevänsä niin kysymättä asianosaisten kantaa todisteen hankintaan, ja käyttävänsä todistetta tuomion perusteena. Hyvin perustein
voitaisiin väittää tämän olevan riittävä selvitys X:n tahallisuudesta.
Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että tahallisuuden tulee kattaa myös
tietoisuus menettelyn lainvastaisuudesta, kun taas sisällöstä erehtyminen
on kieltoerehdys. Ratkaisun on katsottu hämärtävän rikosvastuun rakennetta, koska KKO näyttää asettavan teon rangaistavuuden edellytykseksi
sen, että tuomarin on näytetty toimineen tarkoituksellisesti tai tietoisesti
lain vastaisesti.34 Korkein oikeus katsoi, että tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta tuomitseminen edellytti, että tuomari oli arvioitavana
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olevassa tilanteessa tarkoittanut menetellä lainvastaisesti tai hänen oli
ainakin täytynyt mieltää menettelevänsä näin. Vastaava argumentaatio
pätenee myös tuolileikin tilanteisiin. Ratkaisusta ei tule tässä suhteessa
kuitenkaan tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. KKO ei ole ottanut yleisesti kantaa tahallisuuden ja kieltoerehdyksen väliseen suhteeseen, vaan
tulkinnut yksittäistapauksessa rikoslain 40 luvun 9 §:n sisältöä.

3.4.2 Salassapitorikokset
V I R K A S A L A I S U U D E N R I K KO M I S E E N syyllistyy virkamies, joka tahallaan
palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti 1) paljastaa
sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain
mukaan saa ilmaista, taikka 2) käyttää omaksi tai toisen hyödyksi taikka
toisen vahingoksi 1 kohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai tietoa. Virkasalaisuus on relevantti sote-ympäristössä. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
asiakkaan arkaluonteisia tietoja suojataan varsin kattavasti lainsäädännössä (esimerkiksi lait 785/1992, 812/2000, 621/1999 ja 417/2007).
Rikoslain 40 luvussa on säädetty rangaistavaksi ensinnäkin tahallinen
virkasalaisuuden rikkominen. Tähän syyllistyy virkamies, joka tahallaan
palvelussuhteensa aikana tai sen päätyttyä oikeudettomasti 1) paljastaa
sellaisen asiakirjan tai tiedon, joka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lain mukaan on salassa pidettävä
tai jota ei lain mukaan saa ilmaista, taikka 2) käyttää omaksi tai toisen
hyödyksi taikka toisen vahingoksi mainittua asiakirjaa tai tietoa. Rangaistusseuraamuksena virkamies voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen
enintään kahdeksi vuodeksi. Tahallisuuden alin aste on tässäkin rikostyypissä varsin todennäköinen. Virkamies on rikosvastuussa, jos hänen on
täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että hän paljastaa tiedon, joka olisi
salassa pidettävä.
Jos virkamies huolimattomuudesta syyllistyy virkasalaisuuden paljastamiseen, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus
sekä muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen,
hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Huolimattomuuden arviointiin pätee se, mitä edellä on kirjoitettu turvallisuussalaisuuden
paljastamisesta. Virkasalaisuuden paljastamisen osalta rikosvastuun perusteeksi riittää perusmuotoinen huolimattomuus.
Säännökset soveltuvat sekä vielä virassa olevaan virkamieheen että
virkasuhteesta jo eronneeseen henkilöön. Salassapitovelvollisuus on
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voimassa periaatteessa virkamiehen kuolemaan saakka, jos tieto on siihen
saakka salassa pidettävä. Salassapidon pääsääntönä on 25 vuoden salassapito, mutta aika voi olla tapauskohtaisesti pidempikin.
Virasta tai luottamustehtävästä eroamisen jälkeisessä konsultoinnissa ja
samanaikaisessa toiminnassa julkisyhteisön luottamustehtävässä ja yksityisoikeudellisessa yhteisössä on riskinä myös rikoslain pykälä yrityssalaisuuden rikkomisesta. Siihen syyllistyy se, joka hankkiakseen itselleen tai
toiselle taloudellista hyötyä tai toista vahingoittaakseen oikeudettomasti
ilmaisee toiselle kuuluvan liikesalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää
tällaista liikesalaisuutta, jonka hän on saanut tietoonsa 1) ollessaan toisen
palveluksessa; 2) toimiessaan yhteisön tai säätiön hallintoneuvoston tai
hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana, tilintarkastajana tai selvitysmiehenä taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä; 3) suorittaessaan tehtävää
toisen puolesta tai muuten luottamuksellisessa liikesuhteessa; tai 4) yrityksen saneerausmenettelyn yhteydessä. Rangaistusasteikko ulottuu sakosta
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Säännös voisi tulla sovellettavaksi tapauksessa, jossa virkamies on virassa ollessaan saanut tietää yhtiön A liikesalaisuuden ja paljastaa tämän
salaisuuden uudelle työnantajalleen tai sopimuskumppanille, joka on tarjouksen tekijänä samassa tarjouskilpailussa kuin yhtiö A. Uusi työnantaja
tai sopimuskumppani käyttää tietoa hyväkseen laatiessaan tarjouksen.
Tällöin taloudellista hyötyä hankittiin uudelle työnantajalle tai yritykselle,
jonka hallinnossa luottamushenkilö toimii.
Toissijaisesti sovellettavaksi saattaisi tulla myös RL 38 luvun 1 §, jossa
on säädetty rangaistavaksi salassa pidettävän tiedon paljastaminen. Säännöksen mukaan tähän rikokseen syyllistyy se, joka laissa tai asetuksessa
säädetyn taikka viranomaisen lain nojalla erikseen määräämän salassapitovelvollisuuden vastaisesti 1) paljastaa salassa pidettävän seikan, josta
hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon,
taikka 2) käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi.

3.4.3 Luottamusaseman väärinkäyttö
L U OT TA M U S A S E M A N VÄ Ä R I N K ÄY TÖ S TÄ on säädetty RL 36 luvun 5 §:ssä.
Tunnusmerkistön mukaan se, jonka tehtävänä on hoitaa toisen taloudellisia tai oikeudellisia asioita, väärinkäyttää luottamusasemaansa 1) ryhtymällä sellaiseen toimeen, johon hänellä ei ole oikeutta, tai 2) jättämällä
tehtävänsä kokonaan tai osaksi suorittamatta ja siten aiheuttaa vahinkoa
sille, jonka asioita hänen tulee hoitaa.
Luottamusaseman väärinkäyttö on seurausrikos. Seuraus on usein
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taloudellista laatua, mutta oikeuskirjallisuuden mukaan muukin kuin
suoraan rahassa mitattava vahinko voi täyttää seuraustunnusmerkin.
Esimerkiksi prosessuaalisen aseman menetys ja jopa sen vaarantuminen
voivat olla lainkohdassa tarkoitettua vahinkoa.
Vain tahallinen luottamusaseman väärinkäyttö on rangaistavaa. Pitää
voida osoittaa, että päätöksen tehneet ovat pitäneet vähintään varsin todennäköisenä sitä, että heidän päätöksestään aiheutuu heidän edustamalleen yhteisölle vahinkoa.
Virka- tai luottamusmiehen tekoihin ja laiminlyönteihin sovelletaan
ensi sijassa virka-aseman väärinkäyttöä ja virkavelvollisuuden rikkomista
koskevia säännöksiä. Jos kyseessä on kuitenkin yhtiöitetty toiminta (esimerkkinä kunnan omistama osakeyhtiö), sovellettavaksi tulee juuri luottamusaseman väärinkäytön tunnusmerkistö, koska virkavastuu ei ulotu
osakeyhtiössä toimiviin. Osakeyhtiön hallituksen jäsenenä luottamushenkilön on ajettava nimenomaan yhtiön etua. Tällöin voi olla riskinä ristiriitatilanne julkisyhteisön (kunnan tai hyvinvointialueen) ja yhtiön edun
välille. Tällaiset tilanteet ovat tuolileikin kategoriassa erityisen riskialttiita,
jos yhtiön hallituksen jäsen on samalla jäsenenä esimerkiksi kunnan tai
hyvinvointialueen hallituksessa.

3.5

Arviointi: Tunnistaako lainsäädäntö
tuolileikkiin liittyvät pulmat? Onko
tarvetta lainsäädännön muuttamiseen?

R I KO S O I K E U D E L L I N E N S Ä Ä N T E LY vaikuttaa riittävältä. Sen perusteella on
mahdollista tehokkaasti puuttua selkeisiin ja tahallisiin esteellisyystilanteisiin ja salassa pidettävien tietojen oikeudettomaan luovuttamiseen tai
hyödyntämiseen, samoin kuin luottamusaseman väärinkäyttöön. Selkeä
rikosoikeudellinen sääntely on omiaan ehkäisemään ennalta virkavelvollisuuksien rikkomista myös luottamustoimissa.
Lopuksi on hyvä katsoa, mitä Euroopan Neuvoston korruptiota tutkiva
elin (GRECO) on viimeisimmässä raportissaan todennut Suomen tilanteesta. Kyseisessä prosessissa eri jäsenvaltioista tuleva, vaihtuva ryhmä asiantuntijoita arvioi vastavuoroisuuden periaatteilla jäsenmaiden tilannetta.
GRECO:n maatarkastuksen (5th Evaluation Round, Finland, www.coe.int/
greco) erityisinä kohteina olivat muun muassa johtavien virkamiesten, ministereiden, sekä lainvalvontaviranomaisten eettiset ohjeet ja säännöstöt,
eturistiriitatilanteet, sivutoimet, tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen, ohjeiden noudattaminen käytännössä sekä tietoisuus korruptiosta
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ja sen torjunnasta. Huomiota kiinnitettiin myös muun muassa karenssikäytäntöihin, riskienhallintaan ja korruptiosta ilmoittavien henkilöiden
suojeluun.
Arviointiraportissaan GRECO totesi, että Suomen tulee tehostaa korruption vastaista työtä ja että kansallisen korruption vastaisen strategian
pikainen hyväksyminen ja täytäntöönpanon käynnistäminen olisi tärkeä
askel oikeaan suuntaan. Raportti painotti erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä korruptioriskejä yksityistämisen osalta. Raportin kirjoittamisvaiheessa laaja yksityisten palvelujen käyttö oli vahvemmin esillä
lainsäädäntöratkaisuna kuin sittemmin toteutuneessa ja nyt voimassa
olevassa mallissa.
GRECO antoi Suomelle kuusi johtavien virkamiesten ja ministereiden
sekä kahdeksan lainvalvontaviranomaisten korruption torjuntaa ja ennalta ehkäisyä koskevaa suositusta. GRECO suositti muun muassa ministereille ja muille johtaville virkamiehille suunnattuja käytännesääntöjä ja
koulutuksia, sidonnaisuusilmoituksien järjestelmällisempää analysointia
ja ilmoittamiskäytäntöjen kehittämistä sekä niin sanottuun pyöröovi-ilmiöön liittyviin eturistiriitatilanteisiin puuttumista. Ilmiöllä tarkoitetaan
avainvaikuttajien siirtymistä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle
puolelle ja päinvastoin.
Lainvalvontaviranomaisten osalta GRECO suositti muun muassa, että
poliisissa ja Rajavartiolaitoksessa laaditaan korruptionvastaiset strategiat
tai ohjelmat, kootaan käytännesäännöt yhteen ja tarkennetaan sivutoimiin liittyvät ohjeistukset, järjestetään korruption torjuntaan ja ennalta
ehkäisyyn tähtäävää koulutusta, ja lisätään eettisyyttä urakehitykseen
liittyvissä prosesseissa. Poliisille suositellaan riskienhallinnan, sisäisen
valvonnan ja sivutoimia koskevien menettelyjen vahvistamista. Korruptioepäilyihin tulisi liittää ilmoittamisvelvoite ja ilmoittajien suojelua
vahvistaa. Lisäksi GRECO suositteli ilmoittamiseen liittyvän koulutuksen
järjestämistä ja ohjeistuksien laatimista. Koulutus ja ohjeistus ovat hyvä
tapa lisätä hallinnon ja virkamiesten tietoisuutta siitä, missä piilee riski
korruptiosta ja miten epäilyihin tulee oikeudellisesti reagoida.
Lainsäädäntö ei ole kovin tehokas instrumentti maailman pelastamiseksi, mutta merkityksetöntä se ei silti ole. Oikeuden pintatasolla – lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä – käsitellään ilmeiset pulmatapaukset.
Oikeuskulttuurin tasolla taas pyritään sääntelyihin ja toimintatapoihin,
joilla ennaltaehkäistään tilanteita, joissa oikeuden pintatason sääntely
voisi tulla sovellettavaksi.
Ratkaisevin taso on oikeuden syvärakenne. Liberaalin, demokraattisen
ja moniarvoisen yhteiskunnan tulee kyetä tunnistamaan ja käsittelemään
rationaalisesti myös yhteiskunnan pulmatilanteita.
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S A A N A R E E T TA V I R I K KO

4.
Hyvinvointialueen
päätösvallan käyttö
ja sen jakautuminen
aluevaltuuston ja
aluehallituksen
välillä
4.1

Hyvinvointialueuudistus
pähkinänkuoressa

S U O M I O N parhaillaan keskellä historiansa suurinta julkisen hallinnon
uudistusta, jossa kuntien ja valtion välille perustettu alueellinen hallinnon taso ottaa järjestämisvastuun yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista (myöh. sote-palvelut) ja pelastustoimesta 1.1.2023
alkaen. Jatkossa paikallista itsehallintoa toteutetaan ensimmäistä
kertaa kuntia suuremmille hallintoalueille pysyvän lainsäädännön
perusteella.35
Paikallisella itsehallinnolla tarkoitetaan perustuslaissa turvattua paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla

35

HaVM 12/2021 vp, s. 7–8, HE 241/2020 vp, s. 19, 229, 334.
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huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti.36 Suomessa paikallista itsehallintoa toteutetaan
kunnallisen itsehallinnon muodossa, jonka tunnusmerkkejä ovat kunnan
talouden itsenäisyys sekä vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden määräävä asema paikallisista asioista päätettäessä.37
Hyvinvointialue on hyvinvointialueesta annetussa lain (611/2021,
myöh. hyvinvointialuelaki) 2 §:ssä säädelty julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Tytäryhteisöineen38 se muodostaa
hyvinvointialuekonsernin.
Peruskunnista poiketen hyvinvointialueella ei ole yleistä toimialaa eikä verotusoikeutta, minkä seurauksena sen itsehallinnollinen
asema on heikompi.39
Kaiken hyvinvointialueen päätösvallan käytön tulee olla julkista.40
Perustuslailla suojatun kansanvaltaisuusperiaatteen41 mukaisesti hyvinvointialueen ylimmän toimielimen jäsenet valitaan yleisillä ja yhtäläisillä
vaaleilla.
Hyvinvointialueen ylin toimielin on aluevaltuusto, joka käyttää ylintä
päätösvaltaa koskien alueen toimintaa ja taloutta. Tässä luvussa keskitytään vallan jakautumiseen hyvinvointialueen toimielinorganisaatiossa,
erityisesti sen ylimpien toimielinten eli aluevaltuuston ja aluehallituksen
välillä. Teemaa tarkastellaan kahden kysymyksen avulla:
1. Miten hyvinvointialueen päätösvaltaa käytetään?
2. Miten päätösvalta voimassa olevan oikeuden mukaan jakautuu aluevaltuuston ja aluehallituksen välille?

36

37
38

39
40
41

Paikallinen itsehallinto on turvattu Euroopan neuvoston vuonna 1985 hyväksymässä
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa (66/1991), jonka Suomi ratifioi vuonna
1991. Paikallisen itsehallinnon käsite on määritetty sen 3 artiklassa.
Heuru – Mennola – Ryynänen 2011, s. 21; Heuru 2001, s. 45.
Hyvinvointialueen tytäryhtiöllä tarkoitetaan yhteisöä, jossa hyvinvointialueella on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta.
Tytäryhteisöön sovellettavaa sääntelyä sovelletaan myös hyvinvointialueen määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.
HE 241/2020 vp, s. 29, 344, 516, 1122; PeVL 26/2017 vp, s. 20, 22.
HE 1/1998 vp. s. 74.
HE 241/2020 vp, s. 231, 1105; HE 1/1998 vp. 74; Ks. myös Harjula - Prättälä (e-kirja) 6.1.2.
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4.2 Hyvinvointialueen toimielimet ja
johtaminen
4.2.1 Toimielinorganisaation perusta
aluevaltuustojen jäsenet valittiin 23.1.2022 pidetyillä aluevaaleilla ja he aloittivat ensimmäisen toimikautensa 1.3.2022.42
Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämistä ovat viime kesästä lähtien valmistelleet väliaikaiset valmistelutoimielimet, hyvinvointialueen
kunnat, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet,
sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, alueen pelastustoimi, sekä muut tarvittavat viranomaiset. Valmistelutoimielimen jäsenet ovat virkavastuulla
toimivia asiantuntijoita.43
Jokaisella hyvinvointialueella tulee olla myös aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä aluevaalilautakunta.44 Aluevaltuusto voi lisäksi asettaa
erilaisia lautakuntia, johtokuntia45, sekä valiokuntia, joihin voidaan valita
vain aluevaltuutettuja tai -varavaltuutettuja.46
Hyvinvointialueen luottamushenkilöiksi valittujen henkilöiden tehtävänä on edustaa koko hyvinvointialuetta, ja edistää sen ja sen asukkaiden
etua. Laki ei salli ainoastaan hyvinvointialueen yksittäisen kunnan
tai hyvinvointialueen osan edustamista.47
2 1 H Y V I N VO I N T I A L U E E N

42
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Hyvinvointialueet on perustettu sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (515/2021, myöh. sote-voimaanpanolaki) nojalla 1.7.2021. Hyvinvointialueiden aluejako noudattaa pääsääntöisesti entisiä maakuntarajoja Uudenmaan
aluetta lukuun ottamatta, jonne on perustettu neljä hyvinvointialuetta, minkä lisäksi
Helsingin kaupungilla säilyy järjestämisvastuu alueen sote-palveluista ja pelastustoimesta. Uudenmaalla toimii myös HUS-yhtymä, joka vastaa sille laissa säädetyistä
sekä HUS-järjestämissopimuksessa sovituista tehtävistä. Uudenmaan erillisratkaisusta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä
Uudellamaalla annetussa laissa (615/2021).
HE 241/2020 vp, s. 1317–1319.
Hyvinvointialuelain 33 §:n tarkoittamalla kaksikielisellä hyvinvointialueella tulee myös
olla kansalliskielilautakunta ja hyvinvointialueella, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, tulee olla saamen kielen lautakunta.
Aluevaltuusto voi myös päättää, että muu toimielin kuin aluevaltuusto valitsee
johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä tai, että jäsenet tai osa jäsenistä valitaan
hyvinvointialueen asukkaiden, henkilöstön tai palvelujen käyttäjien esityksestä.
HE 241/2020 vp, s. 79.
HaVM 12/2021 vp, s. 8.
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4.2.2 Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän perusta
H Y V I N VO I N T I A L U E E N J O H TA M I S J Ä R J E S T E L M Ä perustuu kunnista tuttuun kunnallishallinnon dualistiseen periaatteeseen,48 jossa johtaminen
jakautuu poliittiseen ja ammatilliseen johtamiseen. Poliittiset päätökset
sisältävät tarkoituksenmukaisuusharkintaa, eli niihin vaikuttavat yhteiskuntapoliittiset päämäärät.49 Poliittisesta johtamisesta vastaavat aluevaltuusto ja aluehallitus, joista ensimmäinen tekee strategiset linjaukset ja
jälkimmäinen johtaa käytännössä toimintaa, hallintoa ja taloutta. Ammatillisella johtamisella tarkoitetaan varsinaisen toiminnan johtamista, josta
vastaa hyvinvointialuejohtaja.
Hyvinvointialueen ylimpään poliittiseen johtoon kuuluvat aluehallitus,
aluevaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lautakunnan
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Aluehallituksen puheenjohtaja
edustaa ylintä poliittista johtoa ja toimii yhtenä keskeisenä työnantajan
edustajana hyvinvointialueella.50
Hyvinvointialuekonsernia johtaa aluehallituksesta ja hyvinvointialuejohtajasta koostuva konsernijohto, joka vastaa omistajaohjauksen
toteuttamisesta.

4.3 Päätösvallan käyttö ja sen jakautuminen
hyvinvointialueella
4.3.1 Aluevaltuuston toimivalta ja hyvinvointialueen
toiminnan ohjaamiskeinot
H Y V I N VO I N T I A L U E E N PÄ ÄTÖ K S E T tekee lähtökohtaisesti aluevaltuusto,
ellei toimivaltaa ole siirretty muulle viranomaiselle.51
Aluevaltuusto asettaa tavoitteet hyvinvointialueen toiminnalle ja taloudelle, sekä laatii suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiselle. Nämä
suunnitelmat toimivat hyvinvointialueen organisaation toiminnan
ohjausvälineinä.
Hyvinvointialuestrategia asettaa alueen toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteet. Sen tehtävänä on muodostaa kehykset koko hyvinvointialueen toiminnalle ja ohjata käytännön toimijoita suuntaamaan

48
49
50
51

Ks. Heuru 2001; Ryynänen 2001.
Heuru 2001, s. 185.
HE 241/2020 vp, s. 560–561, 587, 595.
HE 241/2020 vp, s. 534, 604, 1049; Heuru 2001, s. 51, 156–157.
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resurssit aluevaltuuston haluamalla tavalla.52 Aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja (sekä muut johtamisesta vastaavat tahot) ovat lailla sidottuja
noudattamaan toiminnassaan hyvinvointialuestrategian linjauksia (42
§).53
Aluevaltuusto ohjaa hyvinvointialueen toimintaa hallintosäännöllä54,
jonka tulee sisältää kaikki olennaiset määräykset hyvinvointialueen organisaation järjestämisestä. Tähän sisältyvät muun muassa määräykset hyvinvointialueen toimielimistä, aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä,
ja taloudenhoidosta.
Hallintosääntö sitoo oikeudellisesti kaikkia hyvinvointialueen toimijoita.55 Se on vallan jakautumisen näkökulmasta olennainen ohjausväline,
koska aluevaltuusto voi sen avulla siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille viranomaisille (kuten aluehallitukselle) ja päättää omasta
asemastaan hyvinvointialueen organisaatiossa.56 Toimivallan jakaminen
ei kuitenkaan saa vaarantaa aluevaltuuston määräävää asemaa hyvinvointialueen päätöksenteossa.

4.3.2 Aluehallituksen toimivalta ja asema
A L U E H A L L I T U S VA S TA A muun muassa hyvinvointialueen hallinnosta
ja taloudenhoidosta, aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuusvalvonnasta, hyvinvointialueen edun ja puhevallan
käyttämisestä, henkilöstöpolitiikasta, sekä hyvinvointialueen sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä (43 §).
Aluehallituksella on pääasiallinen toimivalta aluevaltuustossa käsiteltävien asioiden valmistelusta (98 §), ja sen tulee tarjota erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja päätöksen tekemistä varten.57
Yleisen otto-oikeuden nojalla aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja tai hyvinvointialuejohtaja voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi
asian, joka on aluehallituksen alaisen viranomaisen käsiteltävänä.

52
53
54

55
56
57

HE 241/2020 vp, s. 198, 359, 534–535, 540, 555; Harjula – Prättälä (e-kirja) III OSA. 37 §.
HE 241/2020 vp, s. 192, 555–556, 558. Ks. myös Harjula – Prättälä (e-kirja) III OSA. 37 §. &
VII OSA. 136 §.
HE 192/1994 vp, vp. 43. Johtosääntöjä käytettiin järjestämään kuntien hallintoa
ennen vuoden 1995 kuntalakia (365/1995). Valtuustot antoivat johtosäännöillä lakia
täydentäviä määräyksiä. Vuoden 1995 kuntalaissa hallinnon järjestämistä koskevat
määräykset säädettiin koottavaksi yhdeksi johtosäännöksi eli hallintosäännöksi, ja
erillisten johtosääntöjen laatimisesta luovuttiin.
HE 241/2020 vp, s. 534, 559, 600; Harjula – Prättälä (e-kirja) II OSA. 4 §; Sorvettula 2021,
s. 8.
HE 241/2020 vp, s. 534, 559, 600, 604; Sorvettula 2021, s. III.
Heuru – Mennola – Ryynänen 2011, s. 274.

51

Otto-oikeuden käyttö tulee aina perustella, eikä sitä voida käyttää hyvän
hallinnon periaatteiden vastaisesti.
Yhteenvetona, hyvinvointialueen päätösvalta jakautuu siten, että
aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen tavoitteet ja aluehallitus
vastaa näiden tavoitteiden saavuttamisesta hyvinvointiorganisaatiota johtamalla. Jälkimmäisen asemaa vahvistavat asioiden valmisteluvastuu, otto-oikeuden käyttöoikeus sekä hyvinvointialueen organisaation
johtamiseen liittyvä kokonaisvastuu.

4.3.3 Hyvinvointialueen valta-asetelman mahdolliset
muodot
H Y V I N VO I N T I A L U E L A K I O N yleislaki, jonka on tarkoitus jättää tilaa paikallisen itsehallinnon toteuttamiselle sekä jokaisen hyvinvointialueen
erityispiirteiden huomioon ottamiselle paikallisessa päätöksenteossa.58 Poliittiseen päätöksentekoon kuuluu aina tarkoituksenmukaisuusharkintaa,
jossa yhteiskuntapoliittisilla päämäärillä saa ja pitääkin olla merkitystä.59
Tämä on kuitenkin ongelmallista aluehallituksen kohdalla, koska sen kokoukset ja valmistelutyö eivät ole julkisia.
Aluehallitukseen eivät kuulu kaikki aluevaltuustoon vaaleilla valitut jäsenet, joiden tarkoituksena on toteuttaa hyvinvointialueen itsehallintoa.
Vaikka aluevaltuusto päättää aluehallituksen kokoonpanosta, on toimielin
joka tapauksessa aluevaltuustoa pienempi. On siis täysin mahdollista, ettei
aluehallitus sisällä ole jäseniä tai varajäseniä kaikista valituista puolueista,
jolla on moninaisia vaikutuksia.
Tieto toimielinten välillä ei välttämättä kulje, jolloin aluevaltuusto ei
voi varmistua siitä, mitä aluehallitus tekee. Tätä on pyritty ehkäisemään
antamalla aluevaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksissa (26 §), mutta tosiasiallisesti
tiedonkulku riippuu kyseisiin tehtäviin valituista henkilöistä.
Aluehallituksessa saattaa vallita erilaiset poliittiset valtasuhteet kuin
aluevaltuustossa. Tämä on vallankäytön näkökulmasta ongelmallista,
koska kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle yhden tai muutaman
päätösratkaisuehdotuksen tekemänsä valmistelutyön pohjalta ja kaikki
vaihtoehdot eivät päädy valtuuston arvioitavaksi.
Tutkimusten perusteella peruskuntien hallituksesta on nimenomaan sen valmisteluvastuun kautta muodostunut kunnan tärkein

58
59

HE 241/2020 vp, s. 191; HE 268/2014 vp, s. 255.
Ks. lisää Harjula – Prättälä (e-kirja) 5.2.
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vallankäyttäjä ja keskeisin toimielin.60 Koska kuntien ja hyvinvointialueen hallintoa koskeva sääntely on hyvin samankaltaista, on täysin mahdollista että aluetasollakin päätösvalta valuu valtuustolta hallitukselle. Jos
aluehallituksessa vallitsevat erilaiset poliittiset valtasuhteet kuin aluevaltuustossa, ei siellä käytettävä valta edusta aluevaltuuston tahtoa.
Aluevaltuustolla on oikeus erottaa hyvinvointialueen luottamushenkilöt kesken toimikauden, mikäli he eivät nauti aluevaltuuston luottamusta. Lisäksi aluevaltuusto voi vaikuttaa valta-asetelmaan ohjausvälineiden
avulla. Hyvinvointistrategian osalta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden strategiset linjaukset on syytä asettaa riittävän selkeärajaisiksi. Myös
otto-oikeuden käyttö kannattaa määritellä selkeästi. Sillä on mahdollista
yhtälailla joko kasvattaa tai rajoittaa aluehallituksen valtaa.61

4.4 Lopuksi
E N S I M M Ä I S E T A L U E VA LT U U S TOT ovat vasta aloittaneet toimikautensa ja
ovat parhaillaan päättämässä hyvinvointialueen toiminnan ja talouden
suuntaviivoista, sekä organisaation sisäisen toiminnan järjestämisestä.
Valta on tällä hetkellä aluevaltuustolla. Ensimmäiset hallintosäännöt on
valmisteltu väliaikaisten valmistelutoimielinten toimesta, joiden työhön ei
kuulu poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelua.62 Ensimmäiset
aluevaltuuston päätettäväksi tulevat hallintosääntöluonnokset eivät tule
mahdollistamaan vallan keskittymistä aluehallitukselle.
Hyvinvointialueen ylin päätösvalta kuuluu yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla valitulle aluevaltuustolle, jonka määräävää asemaa suhteessa hyvinvointialueen muuhun organisaatioon nähden korostetaan lain esitöistä
lähtien. Aluevaltuuston tulee tehdä tärkeimmät hyvinvointialuetta ja sen
toimintaa koskevat päätökset.63 Muun organisaation tulee tehdä päätöksiä
aluevaltuuston tahdon mukaisesti.
Jos päätöksenteko siirtyy liiaksi aluehallitukselle ja suljettujen
ovien taakse, hallinnon läpinäkyvyys ja avoimuus vaarantuvat. Samalla putoaa pohja koko hyvinvointialueen perustuslailla turvatulta
itsehallinnolta.
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HE 268/2014 vp. s. 68; Heuru – Mennola – Ryynänen 2011, s. 219–220; Haveri – Anttiroiko
2009, s. 198.
HE 241/2020 vp, s. 557, 605; Harjula – Prättälä (e-kirja) V OSA. 12. luku. 92 §.
HE 241/2020 vp, s. 880.
HE 241/2020 vp, s. 534, 604, 1049.
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Libera-säätiö on vuonna 2011 perustettu itsenäinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta,
vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa.
Sen toiminta koostuu tiedotus- ja
julkaisutoiminnasta, tutkimustyöstä ja tapahtumien järjestämisestä. Libera on yksityisesti rahoitettu,
toiminnallinen ja yleishyödyllinen
säätiö.
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