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Opinnäytetyössäni käydään läpi kuntien omaisuuden hallintatapoja ja niiden taustalla olevia teki-

jöitä, jotka tulee ottaa huomioon kuntien päätöksenteossa. Aineistona työssä toimii Rovaniemen 

ja Oulun antamat lausunnot Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen lakiluon-

noksesta. Lausunnoista on rajattu analysoitavaksi omaisuuttaa koskevat osuudet.   

 

Tärkeimpinä havaintoina aineistosta löytyi erilaiset omaisuuden hallintatavat ja niiden eriarvoi-

suus muutoksessa. Työ on tehty aineistolähtöisesti, joten viitekehys on osittain muodostettu ai-

neiston perusteella. Opinnäytteessä tuodaan esille, minkälaisia eroja erilaisilla hallintatavoilla on 

ollut ennen uudistusta ja mitä eroja eri hallintavaoilla on muutoksessa. 

 

Erilaiset hallintatavat eroavat toisistaan huomattavasti ja niiden vaikutus kunnan toimintaan hal-

lintoon, vastuisiin, riskeihin ja talouteen ovat merkittäviä. Investoitaessa omaisuuteen tulisi har-

kita laajalla näkökentällä, minkälaisia asioita tulisi huomioida päätöksenteon taustalla. Uudistus 

tuo omaisuuden hallintaan uudenlaisen näkökulman, kun kuntien näkökulmasta omaisuuden 

käyttötarkoitus loppuu ja tehtävät siirtyvät maakuntaan. 
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1. JOHDANTO 

 

Opinnäytteeni aihealueeksi olen valinnut sote- ja maakuntauudistuksen ja sen valmistelun, erityi-

sesti kuntien pääomien ja omaisuuden hallinnan näkökulmasta. Kunnat ja kuntatalous on ollut 

vuosien ajan puheenaiheena kuntatalouden huonon kehityksen vuoksi. Viime aikoina keskuste-

lun painopiste on kuitenkin siirtynyt ensin sote-uudistukseen ja sen valmisteluun ja myöhemmin 

maakuntauudistuksen valmisteluun. Näiden uudistuksien odotetaan parantavan kuntataloutta ja 

tällä hetkellä kunnat odottavat epätietoisina, miten uudistukset vaikuttavat kunnan toimintaan ja 

mitä ovat kunnan tehtävät tulevaisuudessa. 

 

Julkisen talouden kehitys ei ole viime vuosina pysynyt kustannusten kasvun mukana (Kuvio 1.). 

Kuntien omaisuuden ja investointien lisääntyessä kasvavat myös niistä tehtävät poistot tasaiseen 

tahtiin. Vuosikatteen, eli menojen jälkeen käytettävissä olevien varojen määrä ei ole kuitenkaan 

kehittynyt samaan tahtiin investointeihin ja poistoihin tarvittavan rahan määrän kanssa, joten 

kunnilla tulee olemaan tulevaisuudessa entistä vaikeampaa pitää talous tasapainossa. Tilanne on 

johtanut siihen, että investoinnit rahoitetaan pääasiassa lainarahalla, joka on johtanut kuntien 

velkaantumisen nopeaan kasvuun. (Korhonen & Niemi, 2016, 5.) 

 

Vaikka investointitarve on kunnissa kova ja rakennuspinta-ala lisääntyy vuosittain, on kokonai-

suutena tilanne päinvastainen. Kuntien palvelutuotantoa on tehostettu sähköisillä palveluilla, 

keskittämisellä suurempiin yksiköihin, tehostetulla palveluasumisella ja kuntaliitoksilla. Raken-

teelliset muutokset johtavat tilanteeseen, jossa tilojen tarve muuttuu, eivätkä vanhat tilat sovellu 

uuteen tarkoitukseen, joko sijainnin, kunnon tai tilaratkaisujen puolesta. (Korhonen & Niemi, 

2016, 5.) 
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Kuvio 1 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit (Korhonen & Niemi 2016) 

 

Uudistukset tulevat vaikuttamaan kuntien tehtäviin, talouteen ja rakenteeseen huomattavasti. 

Sote-uudistus siirtäisi useimpien kuntien suurimman tehtävän muiden toimijoiden vastuulle ja 

samaan aikaan niihin liittyvä kiinteä- ja irtain omaisuus sekä työntekijät siirtyvät maakuntien tai 

sote-alueiden hallintaan. Siirtyvän henkilöstön määrän arvioidaan olevan 220 000 henkilöä ja 

sosiaali- ja terveystoimintaan käytettävien kiinteistöjen tasearvon arvioidaan olevan 6 – 6,5 mil-

jardia, joten muutos ja työmäärä tulee olemaan valtavat. Samaan aikaan kunnilta siirrettäisiin 

muitakin tehtäviä maakuntien vastuulle, kuten pelastus- ja palotoimi. (Alueuudistus 2017.) Kun-

nan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille peruspalveluita, joiden toteuttamisesta se on itse vastannut 

ja päättänyt. Uudistuksessa nämä tehtävät siirtyisivät maakunnalle.  

 

Tällä hetkellä sote-toimintaan käytettäviä kiinteistöjä ja toimitiloja hallinnoivat kunnat, mutta 

niiden tulevat hallintasuhteet ovat edelleen epävarmoja. Joissakin kunnissa päätettiin jopa aloit-

taa nopeasti rakennusurakoita, joilla pyrittiin varmistamaan sote-palveluiden pysyvyys kunnassa.  
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Hallituksen tekemän lakiehdotuksen mukaan maakunnat vuokraisivat nämä rakennukset jatkossa 

omaan käyttöönsä ja maksaisivat niistä kohtuulliset kunnalle syntyvät kulut. Tämän jälkeen kun-

tien sote-omaisuuden jatkotarpeesta ei ole varmuutta. Tähän omaisuuteen sisältyy lainoja, vastui-

ta ja korjausvelkaa, jotka olisivat jäämässä kuntien vastuulle, vaikka omaisuuteen kiinnitetty 

palvelutehtävä loppuisi ja koko sote-toiminta siirtyisi maakunnalle. (Valtiovarainministeriö 

2016.) 

 

Uudistuksien hengen mukaisesti tarkoituksena on pitkällä aikavälillä saada aikaan säästöjä, jol-

loin palveluita joudutaan keskittämään. Tämä tarkoittaa, ettei kaikkia tällä hetkellä käytössä ole-

via rakennuksia tarvita ja ne ovat jäämässä kunnan vastuulle velvoitteineen ja kustannuksineen. 

Lisäksi on epävarmaa, kuinka moneksi vuodeksi maakunnat sitoutuvat jatkossa vuokraamaan 

tätä omaisuutta, kun kolmen vuoden siirtymäkausi päättyy. Kunnan perustehtävien suorittamista 

varten kunnat ovat kuitenkin sitoutuneet investoinneillaan useiksi kymmeniksi vuosiksi kiinteään 

omaisuuteen, josta voi olla jäljellä pitkiä poistosuunnitelmia, velkaa ja vastuita. Samaan aikaan 

rakennuksien hoitokulut on maksettava tai ne on purettava, josta syntyy kustannuksia. Näiden 

rakennuksien erityisluonteen vuoksi niille on hankala keksiä muuta käyttöä tai myydä muiden 

toimialojen käyttöön. On siis riskinä, että kuntien vastuulle on jäämässä valtavia kulueriä ja 

omaisuutta, joilla ei tuoteta mitään ja jotka heikentävät kunnan taloutta. Eikä näiden kuluerien 

syntyyn ole kunnalla vaikutusvaltaa. 

 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina on huolissaan kuntien luottokelpoisuuden säilymi-

sestä ja omaisuussiirtojen vaikutuksista erityyppisiin kuntiin. Hänen mukaansa omaisuusjärjeste-

lyjen vaikutukset tulisi läpivalaista eduskunnassa huolellisemmin. Hänen mukaansa uudistus 

puolittaa kuntatalouden, jolloin niiden riski ja luottokelpoisuus on vaarassa laskea ja lainarahoi-

tuksen hinta nousee. Tämä vaikuttaisi suoraan kuntien kykyyn investoida tulevaisuudessa. Rei-

nan mukaan kuntien tulisi saada omaisuudesta korvaus rahoitusperiaatteen mukaisesti. (Mietti-

nen, 2017.) 

 

Oulun kaupunki (2016) on omassa kyselykierroksen vastauksessa valtiovarainministeriölle esit-

tänyt, että kiinteistöjen ja rakennusten suhteen kunnat ovat eriarvoisessa asemassa. Kunnat voi-

vat joko itse omistaa rakennukset, jolloin vaikutukset näkyvät suoraan kunnan taloudessa. Kun-

nat ovat voineet vuokrata rakennukset ulkopuoliselta, jolloin sopimukset siirtyvät sellaisenaan 

maakunnalle. Kunta on voinut yhtiöittää rakennukset sen hetkistä tasearvoa korkeammasta ar-
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vosta joka kuvaa paremmin todellista arvoa, jolloin vuokran summa on suurempi. Kunta on voi-

nut hankkia rakennukset leasing -sopimuksella, jolloin sopimus siirtyy maakuntaan. (Oulun kau-

punki 2016.) 

 

Tutkimuksessani tutkin omaisuuden hallintamuotoja ja niiden vaikutusta kunnan talouteen ja 

toimintaan. Esimerkki tapauksena on meneillään oleva Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maa-

kunta uudistus, josta käytetään yhteisnimeä alueuudistus. Lakiehdotuksen erityispiirteet antavat 

mahdollisuuden tarkastella omaisuuden hallintaa tilanteessa, johon kunnat eivät ole ennakolta 

pystyneet varautumaan. Tilanne tuo esiin erilaisten hallintamuotojen vaikutuksen kunnan talou-

teen, kun muutos on ennakoimaton ja kuntien vastuulla olevia tehtäviä vähennetään. Tutkimuk-

sen tarkoituksena ei ole tarkastella pelkästään muutostilannetta, vaan antaa laajempi yleiskuva 

omaisuuden hallinnasta kunnissa. Muutostilanne tuo erilaisen näkökulman pysyvään ja riskittö-

mään tilanteeseen, jossa kunnat ovat olleet pitkään.  

 

Työn kohteeksi olen rajannut Oulun ja Rovaniemen kaupungin. Rajauksen kaupungit ovat maa-

kuntien keskuksia, jolloin niitä on helpompi verrata keskenään. Lapin yliopisto sijaitsee Pohjois-

Suomessa, joten tutkimuksen kohteeksi valikoitui Rovaniemi ja Oulu, jotka ovat tulevia Pohjois-

Suomalaisia maakuntakeskuksia. Oulu on Rovaniemeä asukasluvultaan noin kolme kertaa isom-

pi. Taseen loppusummaltaan Oulu on Rovaniemeä noin neljä kertaa isompi. Molempien yhtäläi-

syytenä on se, että ne ovat pinta-alaltaan laajojen maakuntien keskuksina, joiden rooli korostuu 

uudistuksessa. Tarkempi kuvaus kaupungeista on luvussa 5.3 Rovaniemi ja Oulu muutoksen ja 

talouslukujen valossa. 

 

Pääasiallisena aineistonani toimii Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön te-

kemä kysely kunnilta, jossa kunnilta pyydettiin lausuntoja lakiesityksestä. Suuremmilla kaupun-

geilla on kattavammat vastaukset kyselyssä, kuin pienillä kunnilla, joten kaupungit valikoituivat 

pieniä kuntia paremmaksi aineiston lähteeksi.  Rajaus kahteen suurempaan kaupunkiin sulkee 

pois erityisesti pienten kuntien aineiston. Maakuntakeskusten tämänhetkinen tilanne kuitenkin 

vaikuttaa olennaisesti syntyvän maakunnan tilanteeseen ja tulevaan toimintaan. 

 

Kiinnostukseni aihepiiriä kohtaan syntyi jo kandityötä tehdessä. Aiheenani oli kuntatalouden 

tasapainottaminen. Työssä tarkastelin, mitä tarkoittaa kuntatalouden tasapaino ja millaisilla kei-

noilla taloutta pyritään tasapainottamaan. Esimerkkinä olleissa pienissä Itä-Lapin kunnissa esiin 
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tuli tilinpäätösaineiston perusteella, että sosiaali- ja terveysmenot olivat esimerkkikunnille kaik-

kein suurin, kasvavin ja ennakoimattomin kuluerä. Sallan tai Kemijärven kokoisessa kunnassa 

tämä tarkoittaa sitä, että yksi erityissairaanhoitoa tarvitseva potilas voi viedä suuren osan budje-

toiduista varoista ja tehdä tilikauden tappiolliseksi sairaanhoidon osalta.  

 

Lähteistäni tuli selkeästi esiin, että rakennemuutosta odotettiin useammalla taholla ja useassa 

kunnassa oltiin odottavaisia ja epävarmoja tulevasta. Muutokselle on suuret odotukset kuntata-

louden pelastajana. Nyt rakenteellinen muutos on tulossa kovaa vauhtia ja se herättää paljon kes-

kustelua puolesta ja vastaan. Toisaalta sote-menojen siirtyminen pois kunnan tuloslaskelmasta 

vähentää kuntien riskiä tappiolliseen tulokseen, mutta kunnilta viedään samalla pois myös iso 

osa peruspalvelujen tuottamisen tehtävistä ja päätösvallasta. Tämä voidaan nähdä ongelmana, 

koska kunnat ovat perinteisesti olleet kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin tuottajia. Pelkona 

on, ettei peruspalveluita enää saa oman kunnan alueelta vaan palvelut ovat saatavissa vain maa-

kunnan suurista keskuksista. Muutos voi aiheuttaa myös suuren työnantajan poistumista alueelta 

ja samalla veronmaksajien muuttoa työpaikan perässä. Lisäksi suunnitelmien mukaan kuntien 

verotusoikeutta rajoitettaisiin määräajaksi.  

 

Aineistoni perusteella tutkimukseni kohde keskittyy tarkastelemaan kuntien kiinteää ja irtainta 

omaisuutta, jotka esiintyvät uudistuksessa kuntien suurimpana huolenaiheena. Työni siis keskit-

tyy tarkastelemaan ja vertailemaan pääasiassa erilaisia hallintamuotojen vaihtoehtoja, joita kun-

nilla on käytettävissä, tehdessään investointi ja hankinta päätöksiä. Sekä harkittaessa muutoksia 

pääomien rakenteeseen. 

 

1.1 Aiempi tutkimus 

 

Kuntataloutta on tutkittu aiemmin erityisesti tasapainon näkökulmasta, jolla mitataan riittävätkö 

kunnan varat yhden kalenterivuoden aikana kunnan palveluiden pyörittämiseen. Tutkimuksessa 

on tuotu esiin kritiikkiä mittaria kohtaan, koska se ei huomioi kuin kunnan tuloja ja menoja ly-

hyellä, jolloin pitkäaikaiset investoinnit jäävät täysin huomiotta varojen riittävyydessä. Erityises-

ti tutkimuksissa on tuotu esiin erilaiset pääomaerät ja poistot, joissa nähdään monia ongelmia 

laskentatavan ja todellisen tilanteen välillä. (Meklin ym. 2005; Kärki 2007; Sinervo ym. 2012.) 

 

Ongelmat mittaustavassa nähdään tutkimuksissa hyvin ongelmallisina. Taloutta mitataan samoil-
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la keinoilla, kuin liikeyritysten tulosta, joten siitä jää huomiotta julkisen talouden erityispiirteet, 

kuten verotusoikeus, valtionosuudet investoinneissa ja erityisesti se, ettei kunnan ole tarkoitus 

tuottaa voittoa, vaan suoriutua tehtävistään, kuluttamatta turhaan kuntalaisten varoja. (Meklin ym. 

2005; Kärki 2007; Sinervo ym. 2012.) 

 

Omassa työssäni tarkastelen näiden kyseenalaisia eriä omaisuuden hallintatapojen näkökulmasta. 

Resurssiteorian pohjalta pääomaerät nähdään voimavarana, joiden hyvällä hoidolla voidaan vai-

kuttaa kuntien toimintaedellytyksiin. Vaikka kuntientaloutta mitataankin tasapainon avulla, on 

pääomaerillä kuitenkin suuri vaikutus pitkällä aikavälillä kuntien talouteen ja toimintakykyyn. 

 

Eero Laesterä on tutkinut väitöskirjassaan Finanssiriskit Suomen kunnissa (2010), kuntien rahoi-

tusriskejä. Väitöskirjassa tutkitun tiedon mukaan riskit pienenevät isommissa kunnissa ja kasva-

vat pienissä. Joissakin pienissä kunnissa Laesterä jopa kyseenalaistaa voivatko he edes suunnitel-

la toimintaansa, koska kaikki tulokeinot ovat käytössä ja lainaa on tuloihin nähden liikaa. Tutki-

muksessa huomioidaan menojen ja tulojen lisäksi pääomiin ja investointeihin kohdistuvat riskit. 

Korkoriski onkin kasvanut jatkuvasti ja ylisuuri korkomäärä uhkaa taloutta. Kunnat ottavat riske-

jä tarkoituksella, koska ne voivat parantaa sillä kunnan elinkeinoelämää. Perinteiset riskienhal-

lintakeinot toimivat kunnissa huonosti, koska tulot koostuvat lähinnä verotuloista, jolloin meno-

jen kasvaessa, niitä vastaan ei synny automaattisesti tuloja. Tutkimus tuo esiin myös kuntien 

antamat takaukset ja lainat yksityisille yrityksille. Tätä vaihtoehtoa käytetään usein silloin, kuin 

yritykset eivät saa rahoitusta rahalaitoksilta.  

 

Laesterä käsittelee kuntien talouden hoitamista tilastotieteellisin menetelmin riskien näkökul-

masta. Aihepiiri pyörii samoissa aihepiireissä oman työni kanssa ja siinä tuodaan esiin useita 

pääomaan liittyviä riskejä, erityisesti lainan, investoinnit ja saatavat. Tutkimuksessa tuodaan 

kuitenkin esiin riskienhallintaan taloustieteenkeinoja, kuten erilaisia pörssiin sidottuja instru-

mentteja, jotka sopivat huonosti kunnille. Palveluiden hajauttaminen eri toimijoiden kesken on 

kuitenkin hyvä keino hallita pääomien käyttöä. Kunta voi hajauttamalla vähentää omaa inves-

tointitarvetta ja tuottajavastuuta. (Kts. Laesterä 2010.) 

 

Hallintoinnovaatioita on tutkinut Ari-Veikko Anttiroiko. Työssä tutkitaan erilaisia hallintamalle-

ja kunnan toiminnassa. Tällaisia hallintavaihtoehtoja on hierarkiaperusteinen-, verkosto- ja 

kumppanuus sekä markkinaehtoinen hallinta.  (Anttiroiko 2010.) 
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Kuntaliiton julkaisussa Harkittua omistajuutta toimitiloihin (2016) on käyty läpi erityisesti kun-

tien kiinteistöjen hallintamuotoja. Julkaisussa pyritään antamaan kunnille ohjeita omaisuuden 

hallinnan kokonaisuudesta ja merkityksestä. (Korhonen & Niemi 2016.) 

 

1.2 Tutkielman tavoitteet ja merkitys 

 

Tutkielman tavoitteena on tutkia kuntia omaisuuden hallinnan ja pääomaresurssien kautta. Tut-

kimus antaa tietoa minkälaisia eroja erilaisilla omaisuuden hallintatavoilla on kuntien talouteen 

ja hallintoon. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun perusteella, kunnille on odo-

tettavissa omaisuuden siirtoja, joiden vaikutuksia käsittelen erilaisten hallintatapojen kautta.  

 

Tutkimus luo hyödyllistä tietoa erityisesti kuntapäättäjille omaisuuden hallintatapojen vaikutuk-

sista kuntataloudessa ja kertoo, minkälaisia riskejä niihin liittyy. Sote- ja maakuntauudistuksen 

edetessä on, kuntapäättäjillä tärkeää nähdä kokonaiskuvana, miten tulevat uudistukset vaikutta-

vat kunnan hallinnassa olevan omaisuuden tulevaisuuteen ja voiko tulevaisuudessa tehtävillä 

päätöksillä vaikuttaa syntyviin riskeihin. 

 

Kunnissa tehtävät hankinta- tai korjauspäätökset ovat usein huomattavan suuria ja vastuut jatku-

vat pitkälle tulevaisuuteen, joten päätösten tulisi perustua harkintaan, jossa on käytetty hyväksi 

erilasia näkökulmia valintojen vaikutuksesta tulevaisuuteen. Jokaisella omaisuuden hallintataval-

la on omat huonot ja hyvät puolet, joita tulisi punnita tapauskohtaisesti tehtäessä omaisuutta kos-

kevia päätöksiä. 

 

Meneillään olevan uudistuksen lakivalmistelu on herättänyt kunnissa eriäviä mielipiteitä toteut-

tamistavasta. Käsittelen työssäni Oulun ja Rovaniemen mielipiteitä lain toteutustavasta ja lain 

mahdollisista vaikutuksia kuntien tilanteeseen. 

 

Erilaiset omaisuuden hallintatavat ovat uudistuksen omaisuus järjestelyiden osalta keskeisessä 

roolissa. Kuntien tekemien hallintatapa valintojen perusteella omaisuutta kohdellaan muutokses-

sa eri tavoilla. Käyn työssäni läpi, minkälaisia hallintatapoja kunnilla on käytettävissä ja miten 

valinnat vaikuttavat kunnan hallintoon ja talouteen. Lisäksi käsittelen miten nämä valinnat näyt-

täytyvät alueuudistuksessa.  
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Pääomia ja omaisuutta ei tulisi nähdä kuntien pakollisena omaisuutena, joka sillä täytyy olla hal-

linnassaan tehtävien suorittamista varten, vaan resursseina, jonka hallinnalla on suuri merkitys 

kunnan toimintakykyyn, hyvään hallintaan ja kilpailukykyyn. Tutkimuksellani pyrin tuomaan 

esiin omaisuuden hallinnan merkitystä ja erityispiirteitä kunnan hallinnossa. 

 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskohde 

 

Tutkimuskysymykseni on, minkälaisia vaikutuksia pääomaresurssien hallinnalla on kunnan ta-

louteen ja toimintaan muutostilanteessa? Näkökulmana tutkimuksessa on Sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistus, sekä maakuntauudistus, joten tutkimukseni keskittyy käsittelemään uudistuk-

sien vaikutuksia kuntien fyysisen- ja rahoituspääomanresursseihin. Aihe on rajattu koskemaan 

vain pääomaresursseja, koska kiinteä pääoma jäänee kunnan hallintaan uudistuksissa, mutta nii-

den hankkimisen taustalla olevat tehtävät ovat poistumassa kunnan tehtävistä. Irtain omaisuus 

siirtyisi kokonaisuudessaan syntyvän maakunnan hallintaan. 

 

Työn aineistona toimii valtioneuvoston työryhmän keräämät kuntien lausunnot, jotka tuovat esiin 

kuntien näkökulman tuleviin muutoksiin. Lausunnoissa kunnat tuovat esiin oman näkemyksensä 

pääomia koskevien muutosten hyväksyttävyydestä ja tuovat esiin huolenaiheita ja kokemiaan 

mahdollisia riskejä. Aineiston perusteella kohteeksi rajautuu kuntien omaisuus ja niihin liittyvät 

riskit. (kts. 1.4 Tutkimuksellinen asetelma) 

 

Päätutkimuskysymyksen lisäksi arvioin minkälaisia riskejä erilasiin omaisuuden hallintatapoihin 

liittyy ja minkälaisia riskejä uudistuksessa voi toteutua. Sote- ja maakuntauudistuksilla odotetaan 

olevan kuntien pääomiin huomattavaa vaikutusta. Kuten Eero Laesterä väitöskirjassaan Finanssi-

riskit suomen kunnissa (2011) todennut, että kuntien talouteen liittyy monenlaisia riskejä, kuten 

talouden toiminnassa yleensäkin. Meneillään olevassa uudistuksessa kunnille jäänee pääomaa, 

jotka sisältävät riskejä, esimerkiksi velan, poistojen, korkojen tai pitkäaikaisten sopimusten 

muodossa. Näihin pääomaresursseihin liittyviin riskeihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa eri-

laisilla keinoilla, kuten liikelaitoksilla, ulkoistamisella, hajauttamalla palvelutuotantoa tai yhteis-

työllä julkisten tai yksityisten toimijoiden kanssa. 

 

 



9 

 

1.4 Tutkimuksellinen asetelma 

 

Tutkimuksen pääasiallisena aineistona toimii sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainmi-

nisteriön yhteisessä hankkeessa keräämät lausunnot kunnilta.  Lausuntopyynnössä hallituksen 

esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-

tämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (2016) siitä rajattuna kysymykset 21 ja 22, jotka 

ovat seuraavat: 

”21. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan lakisääteisten kuntayhtymien koko omaisuus sekä kun-

tien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistuk-

seen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä? 

22. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei tai ei pääosin, millä tavoin omaisuusjärjestelyt pitäi-

si toteuttaa?” (Oulun kaupunki 2016; Rovaniemen kaupunki 2016.) 

 

Kysymys numero 21 on määrällinen kysymys, jossa on viisi vaihtoehtoa, sekä avoin kommen-

tointi ja 22. avoin kysymys, johon kunnat ovat kommentoineet näkemystään asiaan. Aineistosta 

rajatuissa on rajattu kysymykset, jotka koskevat kiinteää ja irtainta omaisuutta.  

 

Tutkimus on tehty laadullisena tutkimuksena, joka on edennyt aineistolähtöisesti. Lausuntojen 

määrä on erittäin laaja, joten päädyin valitsemaan aineistosta vain pohjoiset maakuntakeskukset. 

Valintaan vaikutti myös se, että Oulu ja Rovaniemi olivat vastanneet kysymyksiin kattavasti.  

 

Ensimmäisessä analyysi vaiheessa aloitin keräämään aineistoista havaintoja, jotka koskevat 

omaisuuden hallintaa. Havaintojen avulla muodostin teemoja, erilaisista omaisuuden hallintata-

voista, joita aineistossa esiintyi. Näistä teemoista keräsin tutkimukselle viitekehyksen erilaisista 

hallintatavoista. Menetelmäni perustuu aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin, jonka avulla sanal-

linen aineisto jaetaan osiin ja tämän jälkeen se luokitellaan ja liitetään yleisiin käsitteisiin. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2009.) 

 

Toisessa analysoinnin vaiheessa analysoin keräämäni viitekehyksen avulla, minkälaisia pääoma-

eriä hallintatapoihin liittyy, mutta ne eivät suoraan esiinny aineistossa. Lisäksi analysoin minkä-

laisia riskejä, erilaisiin hallintatapoihin liittyy. Tämä menetelmä antoi mahdollisuuden rajata 

viitekehystä koskemaan vain aineistossa käsiteltäviä aiheita, mutta se ei kuitenkaan rajaa käsitte-
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lemästä viitekehyksessä muita mahdollisia aiheita, jotka liittyvät kunnan omaisuuden hallintaan. 

Analyysin toisessa vaiheessa olen kytkenyt aineistossa esiin tulleen ilmiön laajempaan kokonai-

suuteen, jonka avulla voin tuoda esiin sellaisia asioita, joita aineistossa ei mainita, mutta ne liit-

tyvät kiinteästi kokonaisuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009.) 

 

Hallinnan käsitteen kautta tuon esille, ettei kuntien käytössä oleva omaisuus ole pelkästään tase-

eriä, vaan se on osana palvelutuotantoa ja monimutkaistuvaa toimintaympäristöä, joka on jatku-

vassa muutoksessa. Resurssiteoria tuo omaisuuden hallintaan syvyyttä näkemällä omaisuuden 

resursseina, joiden järkevä hallinta luo kunnille etuja. Molemmissa teorioissa on yhtäläisyyksiä 

ja ne tarkastelevat samaa asiaa erilaisella näkökulmalla. Näiden teorioiden antaman näkökulman 

kautta kuntien omaisuus voidaan kytkeä osaksi koko kuntien toimintaa ja hallintoa, ja antaa kun-

tien omaisuudesta ja pääomista paremman kuvan kunnan toiminnan kannalta olennaisina resurs-

seina. 

 

Työni lähteet perustuvat tieteelliseen kirjallisuuteen, kuntaliiton julkaisuihin, lehtiartikkeleihin 

sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon- ja maakuntauudistuksen virallisiin julkaisuihin. Uudistuksen 

ollessa kesken olen joutunut keräämään epävarmaa ja keskeneräistä tietoa, joiden toteutuminen 

ei ole varmaa, joten tulevista tapahtumia voi arvioida vain käytettävissä olevan tiedon perusteella.  

Vaikka työssäni olen pyrkinyt tuomaan objektiivisen näkökulman omaisuuden hallintatavoista, 

vaikuttavat kuitenkin subjektiiviset lähteiden valinnat työni sisältöön. Olen työssäni pyrkinyt 

tuomaan esiin monenlaista lähdemateriaalia, jotka ovat pääasiassa julkaistua kirjallisuutta ja vi-

rallisia dokumentteja, mutta osittain myös lehtiartikkeleita, jotka voivat sisältää subjektiivisia 

mielipiteitä. Lehdet ovat kuitenkin tunnettuja julkaisuja, kuten Kuntalehti, Lapin Kansa ja Yleis-

radion tekemät artikkelit. Omiin pohdintoihini vaikuttaa työskentelyni tilitoimistossa sekä las-

kentatoimen opinnot, jotka antavat pohjan tarkastella tilinpäätöksiä ja vertailla kuntien ja yritys-

ten eroja kirjanpidossa ja erojen merkitystä kuntien taloudessa. 
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2. HALLINTA JA RISKIT 

 

2.1 Hallinta 

 

Governancen mukainen hallinnan käsite kuvaa hyvin kuntien omaisuuden vaikutuksia ja yhteyttä 

moniin muihinkin asioihin, kuin pelkkään kunnan talouteen. Tässä luvussa käsittelen hallinnan 

käsitettä pääomien ja resurssien hallinnan näkökulmasta. 

 

Tiihosen määritelmän mukaan hyvä hallinta on prosessi, jossa lait ja toimivat instituutiot ajavat 

kansan etua ja varmistavat demokratian pysyvyyden, ihmisoikeudet, hyvän järjestyksen, turvalli-

suuden ja yhteiskunnan resurssien hyvällä käytöllä varmistetaan tehokkuus, sekä taloudellisuus. 

Olennainen osa hallintaa on poliittinen tahto. (Tiihonen 2004, 18-44). Osana päätöksentekoa 

erilaisten valintojen ja vaihtoehtojen välillä tulee esiin politiikka, joka toimii ohjenuorana valin-

tojen välillä, halutaanko kuntaa ohjata suuntaan, jossa toimintaa ohjataan kohti yksityistämistä, 

vai halutaanko, että kunta omistaa ja tuottaa palvelunsa itse. 

 

Hallinta ei ole pelkästään omistamista, vaan käsite pitää sisällään tilivelvollisuuden resurssien 

hyvästä hallinnasta. OECD:n määritelmän mukaan se on kokoelma suhteita, johdon, hallituksen, 

osakkeenomistajien, sekä muiden sidosryhmien välillä. (Leino ym. 2005, 123-124; Meklin ym. 

2009, 184.) Työni käsittelee kuntia, joten suhteet muodostuvat virkamiesten, kunnanvaltuuston, 

kunnanhallituksen, kansalaisten, yksityisen- ja kolmannen sektorin välillä.  

 

Hallinta on myös tapa ymmärtää ja tarkastella yhteiskunnallista ympäristöä. Kansainvälistymi-

nen on muuttanut toimintatapoja ja niiden yhtenäistämistä tulisi edistää. Valtioista, yrityksistä ja 

muista toimijoista on tullut yhteistoiminnan vaikutuksesta riippuvaisia toisistaan. Hallinta pitää 

sisällään myös erilaisten vaihtoehtojen punnitsemista ja tehokkuuden hyödyntämistä hallinnassa. 

Mahdollisimman vähillä resursseilla tulisi saada aikaan mahdollisimman paljon hyvinvointia. 

(Meklin ym. 2009, 183-184.)  

 

Hyvä hallinta pitää siis sisällään ajatuksen siitä, että kunnissa punnittaisiin erilaisia omaisuuden 

hallintatapoja. Jokaisessa kunnassa tilanne on yksilöllinen ja esimerkiksi rakennuksien kunto voi 

vaihdella hyvin paljon ja niiden käyttötarpeeseen voi tulla yllättäviä muutoksia. Tällaisiin tilan-

teisiin tulisi varautua mahdollisimman hyvin myös pitemmälle tulevaisuuteen, jolloin esimerkik-
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si käyttötarkoitusta voitaisiin helposti muuttaa, tai omaisuudesta voitaisiin helposti luopua, jos 

sille ei enää ole käyttötarvetta.  

 

Hallinta on myös organisaation johtamista ja valvontaa. Sen tarkoituksena on edistää liiketoimin-

taa ja luoda hyvinvointia. Hallintaan kuuluu myös läpinäkyvyyden lisääminen. (Leino ym. 2005, 

123-124.) Erityisesti kunnissa läpinäkyvyys on olennainen osa päätöksentekoa, koska päätöksis-

sä on kyse kuntalaisten varoista. Läpinäkyvyydellä ja hyvällä hallinnalla voidaan lisätä myös 

luottamusta kuntaa kohtaan ja luoda oikeutusta sen toimintaan ja investointeihin.  

 

Omistaminen voi olla hallinnan kannalta kiinteän omaisuuden suoraa omistamista, jolloin pää-

töksentekovalta säilyy omistajalla, mutta se voi olla myös yhtiön osakkeiden omistamista, jolloin 

omistaja pyrkii ohjaamaan johdon toimintaa. Tällaisissa tapauksissa omistaminen ja johtaminen 

on voitu erottaa toisistaan. Tilanteissa osakkeenomistajan intressinä on saada paras mahdollinen 

hyöty omistamastaan yhtiöstä. Hyötyä voidaan mitata esimerkiksi osinkotuottona. (Valkama 

2004, 43-44.) Kuntien tilanteessa hyöty voi olla myös mahdollisimman hyvää palvelutuotantoa, 

jota kuntalaiset tarvitsevat.  

 

Hallinnan käsitteen suppeassa tulkinnassa on Valkaman mukaan kyse omistajan ja toimivan joh-

don välisten valtasuhteiden käsittelystä (Valkama 2004, 43-46). Kunnissa tämä tarkoittaisi kun-

talaisten ja heidän edustajien, sekä virkamiesten välistä suhdetta. Valkaman laajemman tulkinnan 

mukaan käsittelyssä on erilaiset juridiset, kulttuuriset ja institutionaaliset suhteet, jotka määritte-

levät miten valtasuhteet jakautuvat, kuka toimintaa kontrolloi ja miten syntyvät riskit ja tuotot 

kohdennetaan. (Valkama 2004, 43-46).  Kuntien tapauksessa mittarina ei voida käyttää pelkäs-

tään tuottojen ja riskien jakautumista, vaan mukaan olisi otettava taloudesta riippumattomia mit-

tareita, jotka mittaavat palveluiden tuomia hyötyjä kuntalaisille. Laajemmassa tulkinnassa hal-

linnan käsite pitää sisällään kuntalaisten ja johdon lisäksi myös työntekijät, yhteistyökumppanit 

ja sidosryhmät, joiden intressit otetaan huomioon päätöksenteossa.  

 

Työni koskee pääasiassa omaisuuden hallintaa. Pääsääntönä on, että omistajalla on omaisuuteen 

lainmukainen hallintaoikeus (Kts. MK 540/1995; AOYL 1599/2009). Hallintaoikeus voidaan 

kuitenkin siirtää toiselle sopimuksen perusteella. Tällainen sopimus voi olla esimerkiksi vuokra- 

tai leasingsopimus, jossa omaisuus luovutetaan toisen hallintaan. Sopimus vuokrauksesta on voi-

tu tehdä sopimusvapauden puitteissa (kts. OikeustoimiL 228/1929) tai se on voitu tehdä erityis-
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lakien perusteella esimerkiksi vuokratessa maata, liikehuoneistoja tai asuinhuoneistoja (kts. 

MVL 258/1966; LHVL 482/1995; AHVL 481/1995). Olennaista hallinnan kannalta on kuitenkin, 

että hallintaoikeus siirtyy sopimuksessa sovitulla tavalla, vaikka omistusoikeus ei siirry. 

 

Kuntien investoinnit ja hankinnat ovat arvoltaan suuria, joten hankintojen ja sitoumuksien tulisi 

olla riittävän perusteltuja ja läpinäkyviä, jotta jokainen kuntalainenkin voi niitä tarkastella. Hy-

vän hallinnan mukainen omistaminen ja päätökset lisäävät parhaimmillaan kunnan elinvoimai-

suutta ja parantaa palvelutuotannon tehokkuutta. Kunnan hankinnoista ei tulisi kenenkään tahon 

hyötyä perusteettomasti, ja päätökset tulisi tehdä sellaisesta näkökulmasta, joka hyödyttää kunta-

laisia kokonaisuutena parhaiten. Kunnilla on myös mahdollista tehdä päätöksiä, jossa pääomare-

sursseja irrotetaan omistuksesta luopumisella sellaisiin kohteisiin, josta sillä saadaan parempi 

hyöty. (Korhonen & Niemi 2016, 45.) 

 

Julkinen sektori on kokenut viime vuosisadan lopulta lähtien muutoksia, joilla on haettu hallin-

non uudistumista ja kustannustehokkuutta. Tämä on johtanut perinteisten hallinta- johtamis- ja 

palvelutuotantotapojen monimutkaistumiseen. Muutokset ovat tuoneet mukanaan erilaiset sopi-

musoikeudelliset tuotantokonseptit, joissa ovat mukana yksityiset ja julkiset toimijat. Ari-Veikko 

Anttiroiko kutsuu tätä rajapintaa harmaaksi vyöhykkeeksi, jossa kunnat joutuvat toimimaan vai-

keasti hallittavassa toimintakentässä erilaisten yhteistyö ja sopimuskumppanien kanssa, joissa 

verkostot, omistajuus ja hallintasuhteet sekoittuvat. Tämä luo uusia paineita kuntien hallintaka-

pasiteetille. (Anttiroiko 2010, 11.) 

 

Saman suuntaista ajatusta esittää Anttiroikon mukaan Pratchett ja Wilson (1996, 3), he ennusta-

vat julkisen ja yksityisen yhteistyön lisääntymistä tulevaisuudessa huomattavasti. Kunnan roolik-

si nähdään tulevaisuudessa palvelutuotannon koordinointi, ohjaaminen ja mahdollistaminen. 

Palvelutuotanto suoritettaisiin yhteistyössä, kumppanuutena tai verkostossa julkisen, yksityisen 

ja kolmannen sektorin kanssa, jolloin saavutettaisiin etuja esimerkiksi kilpailullisesti, erityis-

osaamisesta ja resurssien monipuolisuudesta. Tämä kuitenkin vaatii kunnilta voimakasta hallin-

takapasiteetin parantamista lähitulevaisuudessa. (Anttiroiko 2010, 12-17.) Tärkeintä on kuitenkin 

huomata ympäristössä tapahtuvat muutokset ja punnita niiden tuomia etuja ja haittoja.  

 

Kunnilla on vapaus toteuttaa maankäyttöpolitiikkaa haluamallaan tavalla, mutta maankäyttö- ja 

rakennuslaki (123/1999) takaa kuntalaisille ja sidosryhmille mahdollisuuden osallistua maan-
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käyttöpoliittisiin keskusteluihin ja vaikuttaa asioiden kulkuun. Laki on olennainen osa kunnan 

alueella tapahtuvaa palvelutuotannon suunnan määritystä ja yhdyskuntakehittämisen kestävyyttä. 

Lain mukana on tullut yhteistyökumppaneiden ja kuntalaisten innovatiivisia tapoja osallistua 

kunnan kehittämiseen. (Anttiroiko 2010, 21.) 

 

Harmaan vyöhykkeen kasvu ja monimutkaistuminen kuitenkin luo eriytyneitä yksiköitä ja orga-

nisaatiota, joiden hallinta välittyy ja hankaloittaa demokratian toteutumista. Tämä voi antaa yk-

sittäisille johtajille laajat valtaoikeudet. Tämän vuoksi Anttiroiko ei näe, että byrokraattinen hal-

linta olisi vähenemässä, kun verkostot ja kumppanuusmallit yleistyvät, kuten Olsen (2004), jon-

ka teoksen mukaan yleisesti ajatellaan, että byrokratiasta tulisi päästä eroon sen vanhakantaisuu-

den vuoksi, vaan byrokratian tulisi muuttua Anttiroikon mukaan suuntaan, joka ottaa huomioon 

harmaan vyöhykkeen ja varmistaisi edelleen hyvän hallinnon periaatteet, muuttuvassa yhteis-

kunnassa. (Anttiroiko 2010, 21.) 

 

Siirtymisellä hallinnosta hallintaan tarkoitetaan, että hierarkkisesta ja organisoidusta rakenteista 

siirrytään kehittämään palveluverkostoja, luodaan uusia palveluketjuja, kilpailutetaan palvelu-

tuottajia ja hoidetaan sopimussuhteita. Se missä määrin kunnan ulkopuolisia tahoja otetaan mu-

kaan toimintaan, riippuu siitä, miten hyvin he pystyvät parantamaan palveluita ja olemaan hyö-

dyksi kunnan palvelutuotannolle. Muodostuvat palveluverkot ovat kuntakohtaisia, johtuen niiden 

toisistaan poikkeavista maantieteellisistä, poliittista ja taloudellisista tilanteista. (Valkama 2004, 

57) 

 

Tutkimuksessani hallinnan käsitteen määritelmä pitää sisällään ajatuksen tehdyistä valinnoista 

eri vaihtoehtojen välillä. Valintojen taustalla voi olla erilaisia ajatusmaailmoja, jotka vaikuttavat 

siihen, miten asiat lopulta toteutetaan. Näihin vaikuttaa yhteiskunnassa vallalla oleva poliittinen, 

sosiaalinen ja talouden tilanne, joten valintoihin vaikuttavat monet tekijät ja niiden paremmuu-

den arviointiin vaikuttaa ensinnäkin se minkälaista tietoa päätöksentekijöillä on tarjolla ja toisek-

si se minkälainen tahto valitsijoilla on. Valintojen taustalla voi siis olla vertailua tämänhetkisistä 

tai tulevista kustannuksista, harkintaa esimerkiksi omaisuuden käytöstä pitkällä aikavälillä tai 

poliittisen ideologian vaikutuksia tehtyihin valintoihin. Hallintaa ei siis pidä sisällään työssäni 

ajatusta, että olisi olemassa yksi ratkaisu, miten tulisi toimia vaan erilaisia vaihtoehtoja käsitel-

lään saatavilla olevan tiedon ja tahtotilan mukaan. Valinnat tehdään usein kuitenkin koskemaan 

pitkälle tulevaisuuteen, joten niiden sitoumuksia ja peruuttamattomia vaikutuksia tulevaan kehi-
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tykseen tulisi harkita tarkoin ennen päätöstä, eikä valintoja tulisi tehdä käyttämällä vain yhtä 

näkökulmaa perusteena. 

 

2.2 Riskit kuntataloudessa 

 

Riskit ovat olennainen osa kuntien omaisuuden hallintaa. Erilaisissa hallintatavoissa riskit jakau-

tuvat eri tavalla ja niitä koskevat erilaiset riskit. Tässä luvussa käsittelen, minkälaisia riskejä 

kunnan toimintaan liittyy. Riskit eivät liity pelkästään taloudellisiin riskeihin, vaan ne voivat 

vaikuttaa myös kunnan kykyyn tuottaa palveluita ja kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

 

Kuuselan ja Ollikaisen (2005) mukaan ihmisten toimintaan liittyy läheisesti riskit, jotka johtuvat 

tulevaisuuden epävarmuudesta. Heidän mukaan riski pitää sisällään mahdollisuuden valita vaih-

toehdoista ja rohkeuden tehdä päätöksiä. Riskiin liittyy aina olettamus, että jokin asia voi epäon-

nistua ja siitä koituu arvon menetystä. (Kuusela & Ollikainen 2005, 15-17.) 

 

Laesterän (2010) määritelmän mukaan riski on sellainen tila, jossa tavoiteltu asia toteutuu tai 

kehittyy eri tavalla, kuin sitä oli alun perin suunniteltu. Riskinottajan näkökulmasta tavoitteena 

on, ettei mitään ei-toivottua tapahdu. Riski voi olla ennalta määritelty ja tiedostettu, joka tapah-

tuu tai ei tapahdu tietyllä todennäköisyydellä. Tämän mukaan riskiä voidaan ennustaa, mutta 

asioiden kulusta ei voida olla varmoja. Riski voi olla myös odottamaton tilanne, johon ei olla 

osattu varautua ennakkoon, mutta mahdollisuus siihen on ollut olemassa. (Laesterä 2010, 21-22.) 

 

Engberg käsittelee teoksessaan Kuntien riskienhallinta (2002) erityisesti kuntiin kohdistuvia ris-

kejä. Engbergin määritelmän mukaan riskit ovat sellaisten tapahtumien mahdollisuuksia, joilla 

on mahdollisuus aiheuttaa taloudellisia menetyksiä tai henkilövahinkoja. Riski ei ole pelkästään 

negatiivisen asian toteutuminen, vaan se voi olla myös jonkin positiivisen asian toteutumatta 

jääminen. (Engberg 2002, 9.) 

 

Kuntien riskit jaetaan vahinkoriskeihin ja liikeriskeihin. Vahinkoriskeihin sisältyy henkilö-, 

omaisuus- ja toiminnan riskit. Vahinkoriskit ovat yleensä yllättäviä, mutta ne voivat myös kehit-

tyä pitkällä aikavälillä, kuten kulumisella tai piilevinä vaurioina. Omaisuusriskit sisältävät käyt-

töomaisuuden, vaihto-omaisuuden ja varallisuuden. Vahinkoriskeille on tyypillistä, ettei niihin 

liity voiton mahdollisuutta, joten riskinvaralle voidaan tehdä vakuutus. Vahinkoriskien toteutues-
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sa esiin tulee vastuu kysymykset. Kenen vastuulla on korjata vauriot ja kuka vastaa keskeytyksen 

aiheuttamista lisäkuluista. (Engberg 2002, 9-10; Laesterä 2010, 27-30.) Tämä on olennaista sil-

loin, kun sopimuksia on tehty kunnan ulkopuolisten tahojen kanssa ja kunta on sopimuksella 

pyrkinyt jakamaan riskinottoa.  

 

Liikeriskeille on tyypillistä, että niihin liittyy menettämisen mahdollisuuden lisäksi voiton mah-

dollisuus. Riskin määrä vaihtelee olosuhteiden mukaan ja niitä on hankala ennustaa etukäteen. 

Liikeriskit voivat olla teknisiä, taloudellisia tai poliittisia, joten tekniikan kehittyessä, maailman-

talouden muuttuessa tai vallanpitäjien vaihtuessa riskit voivat muuttua huomattavasti. (Laesterä 

2010, 27-30; Engberg 2002). Engbergin (2002, 9) mukaan liikeriskit vaihtelevat lisäksi kysynnän 

ja tarjonnan mukaan. Kuusela ja Ollikainen (2005, 33-34) käyttää liikeriskeistä myös nimitystä 

spekulatiivinen riski, koska toimijalla on mahdollista vaikuttaa riskiin tai ainakin riskinottamisen 

määrään. Liikeriskejä pidetään yhteiskunnallisesti tärkeinä, koska ne kohdentavat uudelleen re-

sursseja (Laesterä 2010, 27-30). 

 

Kuntien riskien erityispiirteenä on, että sillä on vastuu ihmisten turvallisuudesta. Kunnilla on 

omistuksessa huomattavia määriä kalustoa ja rakennuksia, joita se käyttää palveluiden tuottami-

seen. Tähän omaisuuteen ja sen hoitoon liittyy monia riskejä. Esimerkiksi rakennusten, kaluston 

ja jakeluverkkojen ikä ja kunto vaihtelee huomattavasti, joten niihin liittyy teknisiä- ja terveys-

riskejä. Kunnalla on riskinä joutua vahingonkorvausvelvolliseksi virheiden tai huolimattomuu-

den vuoksi. Riskinä voi olla myös palvelutoiminnan keskeytyminen, huonon omaisuuden hallin-

nan vuoksi. (Engberg 2002, 10.) 

 

Kuntien liikeriskeiksi voidaan nimetä yksityistäminen, ulkoistaminen, yhtiöittäminen, omaisuu-

den hallinta kuten käyttöomaisuuden muuttaminen rahoitusomaisuudeksi, kilpailuttaminen, ul-

komaiset yhteistyö- ja sopimuskumppanit sekä yhtiöiden myynti. Engbergin mukaan toimintata-

pojen ja rakenteellisten muutosten yhteyteen liittyy aina riski. (Engberg 2002, 10). Monia näistä 

keinoista on käytetty yleisesti kunnissa, tarkoituksena parantaa talouden tilannetta, mutta tällaiset 

päätökset tekevät huomattavia muutoksia rakenteisiin, joten paluu aiempaan voi tulla kalliiksi.  

 

Laesterä (2010) nostaa väitöskirjassaan esiin useita liikeriskejä, jotka koskettavat kuntien taloutta 

ja pääomia. Tällaisia riskejä ovat muun muassa liikevaihdon muutokset, tulorakenneriski, meno-

rakenneriski, korkoriski, luottoriski, takausriski, valuutta- ja valuuttakurssiriski, investointiriskit, 
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inflaatioriski ja markkinariski. Näiden dynaamisten riskien muutokset vaikuttavat kuntien riskin-

sietokykyyn, joka on suoraan yhteydessä kuntien kykyyn hoitaa tehtäviään ja velvoitteita. Ris-

kinsietokyvyn kannalta olennaisina riskeinä Laesterä pitää kannattavuusriskiä, maksuvalmiusris-

kiä, operatiivisia riskejä sekä maa- ja poliittisia riskejä. Kunnan riskinsietokyvyn ylittyessä riit-

tävästi kunnalla on uhkana joutua kriisikuntamenettelyyn ja mahdollisiin pakkoliitoksiin, koska 

kunta ei voi mennä konkurssiin. (Laesterä 2010, 49-54.) 

 

Riskien huomioonottamien on olennainen osa päätöksentekoa, joka liittyy kunnan pääomiin. 

Erilaisilla hallintavoilla on omanlaisia riskejä, joiden toteutumista tulisi harkita päätöksenteossa. 

Jos kunta päättää omistaa itse palvelutuotantoon tarvittavan omaisuuden, vastaa se itse kaikista 

niihin kohdistuvista yllättävistäkin kustannuksista, mutta sen ei tarvitse varautua esimerkiksi 

yllättäviin tai jatkuviin vuokrien tai leasing maksujen kasvuun.  
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3. KUNTA JA KILPAILUKYKY 

 

3.1 Kunta ja kuntakonserni 

 

Suomessa vuonna 2017 oli 311 kuntaa (VM Kuntienlukumäärä 2017). Vielä vuonna 1955 kun-

tien lukumäärä oli 547, joten määrä on laskenut huomattavasti. Erityisesti kuntien määrää on 

vähennetty 2000-luvulla tehdyillä kuntaliitoksilla. Kuntien koot vaihtelevat Sottungan 92 asuk-

kaan ja Helsingin 642 045 asukkaan välillä, joten hallinnon ja palveluntarjonnan tarpeet vaihte-

levat suuresti eri kunnissa. Kuntien kokoerot ja tehdyt kuntaliitokset vaikuttavat suuresti myös 

kuntien tarpeeseen omistaa toimitiloja ja hallita pääomia. 

 

Kunnat toimivat itsenäisinä talousyksiköinä, joiden tehtävänä on tuottaa julkisia palveluita. Kun-

tien vastuulla on kaksi kolmasosaa julkisesta palvelutuotannosta. Palveluiden tuottamisen lisäksi 

kunnat osallistuvat elinkeinopolitiikkaan, luovat yhteistyöverkostoja ja varmistavat alueellisen 

osaamisen. Tämän vuoksi ne ovat huomattavia talouden ja kehityksen vaikuttajia alueellansa, 

mutta myös kansantaloudellisesti. (Meklin ym. 2009.) 

 

Kunnalla on talouden toimijana useita rooleja. Pääasiassa niiden tehtävänä on tuottaa palveluita, 

mutta ne toimivat myös ostajana ja tilaajana tehdessään sopimuksia esimerkiksi uusien raken-

nuksien rakentamisesta tai palveluiden tilaamisesta kunnan ulkopuoliselta toimijalta. Kunta toi-

mii myös omistajan roolissa, silloin kun se pitää hallinnassaan palvelutuotantoon tarkoitettua 

omaisuutta tai omistaa yhtiöitetyn liiketoiminnan osakkeita. (Meklin ym. 2009, 192.) 

 

Kunnan koolla on ratkaiseva merkitys, minkälaisia palveluita se pystyy tuottamaan ja minkälai-

sia hankintoja sen on järkevää tehdä yksin. Arvioiden mukaan noin 10 000 asukkaan kunta pys-

tyy ylläpitämään omaa terveyskeskusta. Peruskoulun ylläpitoon tarvitaan muutama tuhatta asu-

kasta. Nämä ovat kuitenkin vain arvioita ja käytännössä jokaisen kunnan tulisi järjestää lakisää-

teiset palvelut ja hankkia niitä varten soveltuvat tilat ja kalusto. Pienten ja muuttotappioisten 

kuntien ongelmiin järjestää nämä palvelut on haettu ratkaisuna seutukuntatoimintaa ja kuntayh-

tymiä, jotka jakavat kustannuksia kuntien kesken. Tällaiset järjestelyt kuitenkin vähentävät tilo-

jen tarvetta ja lisäävät kaluston vajaakäyttöä. (Heuru 2001, 99-100.) 

 

Vaikka kunnilla on itsemääräämisoikeuden perusteella vapaus valita, miten he palvelunsa tuotta-
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vat ja omaisuutensa hankkivat, pystyvät pienet kunnat toteuttamaan harvoin muista poikkeavia 

ratkaisuja. Tällaisten ratkaisujen edelläkävijöinä ovat usein suuret alueelliset kaupunkikeskukset, 

jotka johtavat seutujen alueellista kehitystä. Suurissa kaupungeissa on paremmat mahdollisuudet 

kokeilla erilaisia ratkaisuja palveluiden järjestämiseen. (Heuru 2001, 101; Anttiroiko 2010, 59.) 

 

Rakennusten ja kiinteistöjen osuus palvelutuotannon menoista on 10-20%, riippuen toimialasta. 

Toimitilojen suhteellinen osuus kokonaiskuluista on jatkuvasti kasvamassa johtuen uudistamis-

tarpeista, jotka johtavat vuokrien kasvuun. Kuntien investoinneista puolet johtuvat toimitiloista. 

(Korhonen & Niemi, 2016, 11.) 

 

Palveluiden hankkiminen kilpailuttamalla on kunnille kannattavaa silloin, kun kyse on nopeasti 

laajenevasta palvelutarpeesta. Tällaisia on esimerkiksi vanhusten tarvitsemat palvelut ja tervey-

denhuollon päivystyspalvelut. Näiden lisäksi kunnille on kannatta hankkia erityisasiantuntemusta 

vaativia palveluita, joille on vähän kysyntää, ulkopuoliselta toimijalta. Yleisimmin pienissä ja 

keskisuurissa kunnissa on palvelutarpeita, jotka vaihtelevat voimakkaasti tai ne ovat sesonki-

luontoisia. Tällaisia on esimerkiksi vammaisten asumis- ja tukipalvelut, lastensuojelu ja päihde-

huollon laitospalvelut. (Valkama & Kallio 2008, 79-80.) Yhteistä näille Valkaman ja Kallion 

mainitsemille palveluille on se, että ne vaativat henkilöstön palkkaamisen lisäksi mittavia inves-

tointeja rakennuksiin ja kalustoon. Erityisesti kasvavissa palveluntarpeissa investointitarve voi 

olla suuri, mutta rakennusten käyttötarpeesta pitemmälle tulevaisuuteen ei ole varmuutta.  

 

Kunnan taloudessa on eroteltavissa reaalitalouden- ja rahatalouden näkökulma. Rahatalouden 

näkökulmasta kuntien taloutta mitataan tilinpäätöksen avulla. Rahatalouden tehtävänä on olla 

vaihdon väline ja arvon mittari. Reaalitalouden näkökulmasta kunnan talous on muutakin, kuin 

rahassa mitattavaa toimintaa. Siinä tarkastellaan kunnan palvelutuotannon suoritteiden tuottamis-

ta ja niiden kuluttamista. Toisin sanoen reaalitalous on sitä, mitä kunnat todellisuudessa tekevät 

eri toimintayksiköissään. (Anttiroiko ym. 2007, 76.) 

 

Meklin pitää rahataloutta ja reaalitaloutta toistensa vastakohtina. Tämän vuoksi tarkastelemalla 

rahataloutta, voidaan saada käsitys myös reaalitaloudesta. Reaalitalouden ja rahatalouden välillä 

voi olla ongelmia, kuten tilanteessa, jossa omaisuuserien käypäarvo muuttuu, mutta se ei vaikuta 

rahatalouden rahavirtoihin tai tasearvoihin. Lainsäädännöllä on aikaisemmin haluttu varmistaa, 

että kuntien omaisuus säilyisi vähentämättömänä, eikä pääomia käytettäisi kunnan juokseviin 
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menoihin. Kunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että jokainen sukupolvi säilyttäisi 

kunnan omaisuuden tai kartuttaisi sitä. Reaalitalouden ja rahatalouden eroa ei kuitenkaan nykyi-

sin enää tarkastella samalla tavalla, vaan tarkastelua tehdään rahatalouden kautta. (Meklin ym. 

2005, 175.) 

 

Kunnat muodostuvat käytännössä kunnan sisäisten tulosyksiköiden lisäksi liikelaitoksista ja ty-

täryhtiöistä. Nämä muodostavat yhdessä kuntakonsernin. Kuntien taloutta mitataan kuitenkin 

emokunnan tilinpäätöksen avulla. Kunnan omaisuus on siis jakautunut konsernissa useisiin eri 

taseisiin, eikä pelkästään emokunnan tilinpäätös anna oikeaa kuvaa kunnan varallisuudesta. 

(Meklin ym. 2005, 177.) 

 

Markkinasuuntautuminen kunnissa on tämän päivän trendinä, joka liittyy toimintojen yhtiöittä-

miseen ja kilpailuttamiseen. Julkisen-, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä on saavutet-

tu hyviä ratkaisuja palvelutuotannon ongelmiin. Ulkoistamisen tai yhteistyön lisäksi kunnilla on 

edelleen mahdollista tuottaa palvelunsa itse. (Rajala ym. 2008.) 

 

Kuntien talous perustuu tavoitteiden asettamiseen ja tavoiteohjaukseen. Tätä toteutetaan kunnan-

valtuuston päättämien kuntaa ja kuntakonsernia keskeisten tavoitteiden avulla.  Kunnanvaltuusto 

päättä myös talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista, sekä hyväksyy talousarvion. 

Valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman vähintään kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Asete-

tut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat kunnan toiminnalle sitovat. Tämä sitovuus kos-

kee budjetoituja määrärahoja ja niistä poikkeaminen vaatii aina uuden päätöksen. (Myllyntaus 

2011.) 

 

Yleinen talouden mittaustapa on tasapainomittari. Kuntien vuosittainen tulos tulisi olla tasapai-

nossa, jolla tarkoitetaan, että tuloslaskelman tulos on positiivinen. Tuloslaskelma antaa kuitenkin 

kapean ja lyhytjänteisen kuvan talouden tilanteesta. Tuloslaskelman lisäksi kunnan tilinpäätök-

sessä annetaan tietoja kunnan varallisuudesta ja veloista, kunnan laatimassa taseessa. Taseen 

tietojen avulla voidaan arvioida pitemmällä aikavälillä kunnan taloutta, kuin yhden vuoden kat-

tavalla tuloslaskelmalla. Tase antaa tietoja kunnan pääomista, omaisuudesta ja veloista. (Rauda-

soja & Johansson 2009.) 

 

Talousarvossa ja taloussuunnitelmassa on jaoteltuna neljä osaa, jotka muodostuvat käyttötalous-
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osasta, tuloslaskelmaosasta, investointiosasta ja rahoitusosasta. (Kts. Myllyntaus 2011, 17-60) 

Näiden osien sisältä löytyvät kaikki kuntaa sitovat päätökset, joiden mukaan kunnan tulee toimia 

tehdessään investointeja. Arviot kertovat myös kuinka paljon niiden rahoitukseen on varauduttu 

käyttämään rahaa. Vuokratut tai leasingvuokratut tilat tai omaisuus ei kuitenkaan ole kuntien 

omaa omaisuutta, eivätkä ne näy kuntien pääomaerissä, mutta niiden pääomakustannukset ovat 

kunnan toimintamenoissa, kuten itse omistetun omaisuudenkin kohdalla on. Todellisten kustan-

nusten vertailukelpoisuuden parantamiseksi budjetointiin voidaan lisätä korvauksia peruspää-

omasta ja laskennallisia korkokuluja, joiden kustannuksia on vaikea eritellä tiettyyn budjetoituun 

kohteeseen (Myllyntaus 2011). 

 

Suunnitelmakaudet ovat kuitenkin lyhyitä, joten laajempienkaan investointien tai vuokrasopi-

musten kohdalla ei ole välttämätöntä tehdä laskelmia pitemmälle tulevaisuuteen, vaikka päätös-

ten vaikutukset sinne kohdistuvatkin. Valtuustot eivät ole varsinaisesti sidottuja omiin päätök-

siinsä ja seuraavana tilikautena päätöksiä voidaan muuttaa tai seuraava valtuusto voi harjoittaa 

erilaista politiikkaa. Laajat muutokset erityisesti pääomien osalta voivat tulla kunnalle kalliiksi, 

joten päätökset tulisi olla kestäviä ja tarkoituksenmukaisia. Lisäksi asioiden valmistelussa on 

olennaisessa osassa virkamieskunta, joka on voitu valita poliittisin perustein. Erityisesti kunnan-

johtajan tehtävä, joka toimii kunnassa esittelijänä, täytetään usein poliittisin perustein. (Heuru 

2001, 88-91.) 

 

Heurun mukaan kunnat ovat entistä riippuvaisempia omasta taloudestaan. Riippuvuussuhde on 

ajanut kunnat jopa sellaiseen tilanteeseen, jossa talouden hoitaminen menee palvelutuotannon 

edelle. Ulkoistamisesta ja yksityistämisestä on toivottu keinoa, jolla pystyttäisiin hillitsemään 

kustannusten kasvua ja tehostamaan kunnan toimintaa. Ajatus perustuu toimivien markkinoiden 

ja kilpailutuksen kykyyn säädellä itse kustannuksia. Käytännössä toimivan kilpailun aikaansaa-

minen ei kuitenkaan aina onnistu, eikä tavoiteltuja etuja ole saavutettu. Heurun mukaan kunnal-

listalouden tulisi perustua pääsääntöisesti valtion antaman tehtävän suorittamiseen, eikä olla pel-

kästään tulojen ja menojen sopeuttamista tai taseen tunnuslukujen seuraamista. (Heuru 2001, 97-

99.) Tämän ajatuksen mukaan kunnan ei tulisi miettiä aina edullisinta ratkaisua, vaan parhaiten 

soveltuvaa ratkaisua, joka on tehty kestävästi ja harkitusti pitkälle tulevaisuuteen.  

 

Valkama ja Kallio (2008, 164-165) ovat Heurusta poiketen optimistisempia kilpailutuksesta saa-

duista säästöistä. Heidän tutkimuksen mukaan kilpailutuksella on saavutettu sosiaalitoimessa 2-
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20% säästöt ja terveydenhuollossa 2-10% säästöt. Aiemmin kilpailuttamattoman palvelun en-

simmäisen kierroksen säästöt ovat olleet jopa 30%. Tutkimuksessa kuitenkin korostetaan, että 

säästöjä saavutetaan vain, kun markkinat ovat toimivat ja kilpailutilanne on aitoa. Todellisten 

vaikutusten arviointi on heidän mukaan kuitenkin vaikeaa, koska välillisten kustannusten ja 

muuttujien arviointi on mutkikasta ja vaikutukset voivat ulottua pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Huomionarvoista tutkimukseni osalta on, että kustannusten vertailu on aina tapauskohtaista. 

Kunnat ovat keskenään erilaisia ja tapaustutkimukset erilaisista ratkaisuista on vaikeasti yleistet-

tävissä. Kunnissa tarpeita voidaan arvioida erilaisilla motiiveilla, jolloin se vaikuttaa myös asioi-

den valmisteluun. Pelkät laskenta ja tilastomenetelmät eivät anna oikeaa kuvaa tarpeista, vaan 

harkinta tulisi tehdä paikkakuntakohtaisesti. Pääomien kohdalla kuntakohtaisessa arvioinnissa 

tulee harkittavaksi, onko kunnan alueella yleensäkään soveltuvia tiloja riittävästi, että syntyisi 

aito kilpailutilanne ja minkälaisilla sopimuksilla ne on mahdollista saada käyttöön. Valkama ja 

Kallio tuovat esiin, että kilpailuehdot, ratkaisut ja sopimuskumppanin käyttäytyminen ovat aina 

paikkakuntakohtaisia, joka tulisi huomioida ratkaisuja tehdessä (Valkama & Kallio 2008, 166). 

 

3.2 Kirjanpitoerät ja tunnusluvut 

 

Kunnan kirjanpito ja tilinpäätös perustuu liikekirjanpitoon. Liikekirjanpidossa tuloslaskelma 

kertoo, kuinka paljon voitonjakokelpoisia varoja on kertynyt tilikauden aikana. Kunnan tapauk-

sessa kyse on kuitenkin varojen riittävyydestä palveluiden tuottamiseen. Tuloslaskelman yläpuo-

liset erät kuvaavat kunnan tuloja ja menoja, joita syntyy jokapäiväisessä palvelutoiminnassa. 

Alapuoliset erät taas sisältävät kunnan omaisuuteen kohdistuvat poistot, arvonalentumiset ja sa-

tunnaiset erät. Kun kunnan varat riittävät kaikkien näiden erien kattamiseen katsotaan kunnan 

olevan nollatuloksessa tai ylijäämäinen. Kunnan katsotaan tällöin selviytyvän annetuista tehtä-

vistä. Jos taas varat eivät riitä menojen kattamiseen, katsotaan kunnan talouden olevan alijää-

mäinen, eikä se selviydy lakisääteisistä tehtävistään. Ylijäämä ja alijäämä ovat yleisiä tapoja 

mitata kuntien taloutta, mutta ne eivät anna Sinervon mukaan oikeaa ja riittävää kuvaa kunnan 

talouden tilanteesta. (Sinervo 2007, 122-123.) 

 

Vielä ennen 1970 lukua kunnilla ei ollut ohjetta pääomakustannuslaskennasta, ja maaseutukun-

tien kirjanpidosta saattoi puuttua kokonaan kiinteä ja irtain omaisuus. 1970- luvulla kuntien kir-

janpitoa yhdenmukaistettiin ja pääomalaskennasta annettiin ohjeet ja käyttöomaisuus suositeltiin 
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kirjattavaksi kunnan taseeseen. Ohjeet eivät olleet kuitenkaan sitovia ja kunnilla oli itsemäärää-

misoikeuden perusteella vapauksia määritellä omaisuuden arvo itse. Ennen vuotta 1997 kuntien 

pääomia ei arvioitu samoin perustein, kuin yksityisellä sektorilla, joten niiden arvot, poistot tai 

kustannukset eivät olleet vertailukelpoisia keskenään. Nämä aiemmat pääomien arvostukset vai-

kuttavat kuitenkin edelleen pääomien kustannuslaskentaan, koska käytössä on edelleen paljon 

omaisuutta, joka on hankittu ennen 1990-lukua. (Valkama 2004, 116-118.) 

 

Vasta vuonna 1997 kunnat siirtyivät kirjanpitolain alaisiksi, jolloin kirjanpidosta tuli vertailukel-

poista yksityisten yritysten kanssa. Jo vuonna 1993 siirtyminen kohti yhtenäistä kirjanpitoa aloi-

tettiin, mutta silloin tapahtuneista muutoksista kuntien kirjanpitokäytännöissä ei ole dokumentoi-

tua aineistoa. Näiden erojen lisäksi kuntien taseista on ohjeiden mukaisesti jätetty pois valtion 

antamat suorat tuet eli valtionosuudet investointeihin. (Valkama 2004, 116-118.) 

 

Kuntien siirtyessä noudattamaan kirjanpitolakia omassa kirjanpidossaan, oli kuntien avaavissa 

taseissa monella tavalla tehtyjä arvon määrityksiä, johtuen siitä, että niiden arvostusperusteissa 

oli ollut aiemmin suuria eroja ja epätarkkuuksia, sekä siitä että arvostusperusteet olivat ajansaa-

tossa ehtineet muuttua moneen kertaan. Käyttöomaisuuden erät saattoivat muutosvaiheessa olla 

täysin käyttökelvottomia verrattuna todelliseen arvoon, eikä niistä oltu tehty esimerkiksi poistoja. 

Siirryttäessä uuden lainsäädännön alaisuuteen, vanhan omaisuuden arvostamisessa ei käytetty 

yhtenäisiä menetelmiä, joten vanhat pääomaerät vääristävät edelleen kuntien pääomien vertailua 

yksityiseen talouteen ja tämän vuoksi pääomien kustannuksienkin vertailu on vaikeaa, koska tase 

ei anna oikeaa kuvaa omaisuudesta ja sen kustannuksista. Joissakin tapauksissa käyttöomaisuus 

on voinut jäädä kirjaamatta kokonaan taseeseen, vaikka omaisuus olisi edelleen käytössä. (Val-

kama 2004, 116-118.) 

 

Kuntien taseessa olevaa omaisuuden arvoa voidaan määritellä usealla tavalla. Tasearvo kertoo 

omaisuuden kirjanpidollisen arvon, jossa hankintahinnasta on vähennetty suunnitelmanmukaiset 

poistot ja investointiavustukset. Vähennyksien lisäksi arvoon on voitu lisätä laajempien korjaus-

investointien kustannuksia. Jälleenhankinta-arvo kuvaa tilannetta, jossa vastaava rakennus ra-

kennettaisiin nykyhetkellä uudestaan. Luku on siis arvio, jota voidaan käyttää esimerkiksi kun-

nan sisäisten vuokrien arvioinnin apuna. Tekninen nykyarvo on jälleenhankinta-arvo, josta on 

vähennetty rakennuksen käytöstä ja ikääntymisestä aiheutunut kuluminen, lisättynä korjauksien 

määrällä. Markkina-arvo kertoo, kuinka paljon omaisuudesta saisi, jos se myytäisiin vapailla 
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markkinoilla. (Korhonen & Niemi, 2016, 28-29.) Omaisuuden arvolle on siis monta näkökulmaa, 

jotka tulisi huomioida vertailtaessa erilaisia omaisuuden hallintatapoja keskenään.   

 

Meklin, Oulasvirta ja Kärki (2005) Näkevät kuntien talouden mittaamisessa liikekirjanpidon 

avulla ongelmia. Erityisesti tuloslaskelman alapuolisia eriä pidetään kykenemättöminä kuvaa-

maan kuntien investointitarvetta. Poistojen tulisi vastata tilikaudella kalustoon tapahtunutta ku-

lumista. Todellisessa tasapainossa tuloslaskelman tulisi kuvata pitkän aikavälin investointitarvet-

ta, eikä pelkästään senhetkisen omaisuuden kulumista. Koska poistot kuvaavat vain omaisuuden 

poistoaikaa, tulisi kunnan tehdä tilikaudella riittävästi voittoa, jotta se voisi tehdä uusia inves-

tointeja. Poistojen määrä ei kuitenkaan todellisuudessa kuvaa edes korvausinvestointeja. 

 

Poistojen alimittaisuus investointitarpeeseen verrattuna johtuu useammasta ongelmasta poistojen 

perusteissa. Poistosuunnitelma tehdään omaisuuden hankintahetken hinnan perusteella. Omai-

suus voi olla kuitenkin kymmeniä vuosia vanhaa, joten uuden vastaavan uushankintahinta on 

voinut muuttua täysin, eikä poiston määrä vastaa enää uuden arvoa. Tekniikan kehittyessä van-

han omaisuuden tilalle ei useinkaan hankita samanlaista omaisuutta, vaan korvaava hankinta 

kehittyneempi ja usein myös kalliimpi. Kunnat ovat voineet saada myös valtionosuuksia inves-

tointeihin, jotka ovat vähentäneet omaisuuden tasearvoa, jolloin poistot ovat pienemmät. Valti-

onosuuksia on kuitenkin leikattu huomattavasti, joten omahankintameno olisi nykyisin huomat-

tavasti suurempi. (Meklin ym. 2005, 179.) 

 

Poistot eivät huomioi lahjoituksena saatua omaisuutta. Lahjoituksia ei kirjata kunnan taseeseen, 

mutta lahjan kohteena oleva omaisuus voi olla kunnan palvelutuotannolle olennaista omaisuutta. 

Poistosuunnitelman ja todellisen pitoajan välillä voi olla myös eroavaisuutta. Omaisuus voi olla 

edelleen käytössä, vaikka siitä olisi jo kaikki poistot suoritettu. Poistojen ongelmat johtavat siis 

siihen, että kunnissa joissa on tehty vasta laajoja investointeja, on suuremmat poistot, kuin kun-

nassa, jossa investoinnit on tehty kymmeniä vuosia sitten. Todellisuudessa vasta investoineen 

kunnan todellinen tämänhetkinen investointitarve on paljon pienempi kuin sellaisen kunnan, jon-

ka omaisuus on käyttöiän loppusuoralla. (Meklin ym. 2005, 179.)  

 

Kirjanpitokäytännöissä voi olla kuitenkin eroja käyttöomaisuuden hankintojen osalta. Osa kun-

nista voi merkitä kaikki käyttöomaisuudenhankinnat kuluvan tilikauden kuluksi, jolloin niistä ei 

tarvitse suorittaa poistoja tai tehdä poistosuunnitelmaa. Tällöin omaisuuden kustannukset näky-
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vät kuitenkin vain yhden tilikauden kuluina, vaikka kalustolla voisi olla käyttöarvoa vuosia. Täl-

lainen kirjanpitotapa hankaloittaa kustannuksien jakamista tulevaisuuteen, eikä kerro kaluston 

kulumisesta ja uushankinnasta tulevista kuluista. Tilanteessa, jossa kalusto poistetaan käytöstä 

tämä toimintatapa ei aiheuta kirjanpidollisia muutoksia, koska sitä ei ole kunnan omaisuudeksi 

taseeseen merkitty, joten sillä ei ole myöskään tasearvoa. Tällaisen omaisuuden siirtyminen pois 

kunnan omaisuudesta ei aiheuta negatiivista kirjausta. (Valkama 2004, 118.) 

 

Pääsääntöisesti kuntien pysyvä omaisuus on merkittävä erikseen taseeseen, jolloin poistot voi-

daan laskea, jokaiselle omaisuuserälle erikseen. Maa- ja vesialueista ja arvopapereista ei tehdä 

poistoja, joten niiden arvon muutos tehdään arvonkorotuksilla tai arvonalennuksilla. Arvonalen-

nukset merkataan suoraan tilikauden kuluksi, joka heikentää tulosta. Myös muusta omaisuudesta 

voidaan tehdä arvonalennuskirjauksia. Perusteena arvonalennukselle on omaisuuserän vahingoit-

tuminen, palvelutuotannon muutokset tai merkittävät muutokset teknologia- tai markkinaympä-

ristössä. Ensisijaisesti muutos tulisi kuitenkin tehdä poistosuunnitelman muutoksella. (Kirjanpi-

tolautakunnan kuntajaosto 2016, 14.) 

 

Kunnan sijoitukset tulisi kunnissa arvostaa erillisinä. Käytännössä kunnille on kuitenkin omi-

naista, ettei kunnan tytäryhteisöjen tai muiden pysyvien vastaavien osakkeille pystytä määrittä-

mään eriteltyä arvoa. Tämä vaikeuttaa osakkeiden tulonodotuksen määrittelyä, mutta myös vai-

keuttaa yksittäisten osakkeiden arvon määrittelyä, jos niitä siirretään pois kunnan taseesta. Arvo-

papereiden arvonmuutokset tai myynti vaikuttaa kuitenkin kunnan tulokseen ja voi aiheuttaa 

tappiokirjauksen. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2016, 15.) 

 

Omaisuuden poistot suunnitellaan sellaiselle ajalle, jonka omaisuuden oletetaan tuottavan hyötyä 

kunnalle. Poistosuunnitelmaa voidaan muuttaa, jos omaisuuden tulonodotus muuttuu olennaisesti 

ja pysyvästi. Tällainen tilanne voi syntyä, jos omaisuuden palvelutuotantotarpeessa on muutoksia 

ja odotetun käyttöajan oletetaan muuttuneen. Poistosuunnitelmaa pidentämällä voidaan vähentää 

vuotuisten poistojen määrää. Muutos tulee kuitenkin perustua todelliseen muutokseen, jossa 

omaisuuden käyttöajan oletetaan pidentyneen tai palvelutuottokyky on olennaisesti laskenut. 

Poistosuunnitelman muutosta tuloksen parantamiseksi ei pidetä hyvän kirjanpitotavan mukaisena. 

(Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2016, 23-24.) 

 

Kunnat voivat rahoittaa investointinsa kerätyillä varoilla, lainarahalla tai oman ja vieraanomai-
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suuden yhdistelmällä. Omalla rahalla investoitaessa varat hankintaan on tullut kerätä aikaisem-

min. Jos poistot eivät ole kuvanneet investointitarvetta riittävästi, on kunnan tullut tehdä tilikau-

silla voittoa rahoittaakseen tulevia investointeja. Tuloja on siis tullut kerätä enemmän, kuin kunta 

tarvitsee varsinaiseen toimintaan. Lainarahoituksella tehtävissä investoinneissa kunta tarvitsee 

tulovirtaa korkojen ja maksujen hoitamiseen. Tällöin investoinnista aiheutuvat kulut tulisivat 

oikeudenmukaisemmin niitä käyttävien maksettavaksi. Uusia investointeja voidaan rahoittaa 

osaksi myös myymällä vanhaa omaisuutta pois. (Meklin ym. 2005, 179.)  

 

Tämän työn kannalta olennaiset tunnusluvut ovat Kuntalain (410/2015 § 118) mukaiset erityisen 

vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan arviointimenettelyssä käytetyt raja-arvot. Näistä kri-

teereistä käytetään yleisesti nimitystä kriisikuntakriteerit. Arviointimenettely voidaan käynnistää, 

jos kunnan kertynyt alijäämä on 1000 euroa asukasta kohden ja edellisenä vuotena vähintään 500 

euroa asukasta kohden. Näiden peruskuntaa koskevien kriteerien ylittyminen riittää menettelyn 

aloittamiseen. Toisena vaihtoehtona on neljän kuntakonsernia koskeva raja-arvon ylittyminen 

kahtena vuonna peräkkäin. Nämä raja-arvot ovat negatiivinen vuosikate, tuloveroprosentti yhden 

prosentti yksikön korkeampi kuntien keskimääräistä tuloveroprosenttia, konsernin asukasta koh-

den laskettu lainamäärä ylittää kuntien keskimääräisen lainamäärän viidelläkymmenellä prosen-

tilla, sekä suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50%. Kuntakonsernin taseen mittaaminen on siis 

keskeisessä osassa kuntien talouden tilan mittaamista. Asukasluvun muutoksilla on erityisen suu-

ri vaikutus tunnuslukuihin. Asukasluvun vähentyessä tunnusluvut heikkenevät, vaikka taloudessa 

ei tapahtuisi muutosta. Vastaavasti asukasluvun kasvaessa tunnusluvut vahvistuvat. 

 

3.3 Kustannuslaskenta, päätöksenteko ja strategia 

 

Kustannuslaskenta on olennainen osa prosessia, kun tehdään päätöksiä omaisuuden hankintata-

voista. Kustannuslaskennan lisäksi päätöksenteossa tulee arvioida, minkälaisella hallintatavalla 

omaisuus on järkevintä hankkia ottaen huomioon tulevaisuuden mahdolliset lainasäädännölliset 

ja taloudelliset muutokset. (Näsi, 2011, 100.) 

 

Kustannuslaskenta on kehittynyt vuosien saatossa tarkemmaksi ja se ottaa huomioon monenlai-

sia kustannuseriä ja tuloja. Eri vaihtoehtojen tarkka vertailu on kuitenkin erittäin kallista. Tämän 

vuoksi laskelmat ovat enemmänkin tekijöiden tulkintoja talousluvuista, kuin tarkkoja totuuksia. 

Tärkeämpää päätöksenteossa on ymmärtää minkälaisia lukuja eri vaihtoehtojen laskelmat sisäl-
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tävät ja miten erilaiset mahdolliset muutokset vaikuttaisivat niihin tulevaisuudessa. Joten tärkeää 

on myös huomata minkälaisia eri riskejä vaihtoehtoiset laskelmat sisältävät. Julkisen talouden 

siirtyessä kohti erilaisia markkinamalleja on edullisuusvertailusta (differential costing) tullut 

olennainen osa kustannustehokkuuden arviointia. (Näsi 2011, 101-104.) 

 

Kunnat toimivat toimintakentässä, jossa heidän on päätettävä omistavatko he itse palvelutuotan-

toon tarvittavan omaisuuden ja tuotetaanko palvelut itse, vai hankitaanko palvelut ulkopuoliselta 

toimijalta. Liisa Kähkösen (2007) väitöstutkimuksen mukaan Suomessa on vahva usko markki-

noiden antamaan tehokkuuteen julkisessa palvelutuotannossa. Keinoina yksityisen sektorin mu-

kaan tuloon on muun muassa tilaaja-tuottajamallin, sopimustoiminnan ja ostopalvelujen mukaan-

tulo valikoimaan, jolla kunnat ratkaisevat miten he palvelunsa voivat tuottaa. Olennainen osa 

kustannustehokkuuden vertailua on muodostetut näennäismarkkinat, jotka helpottavat yksityisen 

ja julkisen palvelutuotannon vertailua. (Kähkönen 2007.) 

 

Omaisuuden hallintaa sävyttää erityisesti monimutkaistuva toimintakenttä, jossa on mukana toi-

mijoita kaikilta sektoreilta. Hallinnossa tehdään jatkuvia muutoksia, jotka parantavat kuntien 

mahdollisuutta vastata muuttuvaan ympäristöön. Erilaiset ohjausmenetelmät ja niiden toimivuus 

ovat olennainen osa valittaessa omaisuuden hallintatapoja. Kunnat voivat muuttaa sisäisesti hal-

lintatapoja, mutta myös verkostojen ja kumppanuuksien hallinta on tullut yhä tärkeämmäksi 

osaksi kunnan toimintaa. (Anttiroiko 2010, 58.) 

 

Vaikka ulkoistamisen ennakoidaan lisääntyvän, on kuitenkin kuntakentässä herännyt myös vas-

takkaista keskustelua, jossa todetaan ulkoistamisen haittojen ja monimutkaisuuden olevan suu-

rempi haitoiltaan, kuin hyödyiltään. Erityisenä riskinä pidetään demokratian, oikeusturvan ja 

ydinosaamisen katoamista julkisilta organisaatioilta. Tämä voi johtaa suunnan muutokseen, jossa 

palataan takaisin julkiseen tuotantoon. Erityisesti pienissä kunnissa ongelmat korostuvat, joissa 

markkinaehtoisuus ei toimi. Kilpailun näkökulmasta ulkoistamisen jakaminen pieniin osiin lisää 

markkinaehtoisuutta ja tarjousten määrää. Se myös selkeyttää hallintaa, mutta myös lisää hallin-

non työmäärää. Laajoissa kilpailutuksissa tarjontaa on yleensä vähän, jolloin aito markkinaehtoi-

suus ei välttämättä toteudu ja se antaa kilpailuedun suurille toimijoille. (Anttiroiko 2010, 59.) 

 

Näennäismarkkinat ovat yksi kunnan vaihtoehto hallita omaisuutta, kun johtaminen ja omistami-

nen on eriytetty toisistaan. Näennäismarkkinoiden tarkoituksena on antaa kunnille mahdollisuus 
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kilpailuttaa heidän omaa tuotantoaan muiden markkinoilla toimivien tahojen kanssa. Näennäis-

markkinoiden sijasta kunnat voivat toimia kokonaan itsenäisesti, jolloin puhutaan hierarkkisesta 

toimintatavasta tai he voivat yksityistää koko palvelutuotannon, jolloin palvelut siirtyvät vapai-

den markkinoiden hoidettavaksi. Näennäismarkkinoiden tärkein piirre on, että kunta kilpailuttaa 

toimintaansa ja kilpailuun voi osallistua julkiset, yksityiset sekä voittoa tavoittelemattomat pal-

veluntarjoajat. (Valkama 2004, 53) Näennäismarkkinoita voidaan käyttää myös omaisuuden hal-

lintatapojen muutoksissa, jolloin investoinneista tai kiinteistöjen hallintavoista pyydetään tar-

jouksia kaikilta toimijoilta, ennen päätöstä.  

 

Toisena näennäismarkkinoiden piirteenä on, että kunnat säätelevät markkinoita. He voivat sää-

dellä itse kilpailun juuri sellaiseksi, kun he ovat päättäneet, eikä palveluiden tuottajalle välttä-

mättä jää pelivaraa tuotannossa tai he eivät voi osallistua kilpailuun tiukkojen kriteerien vuoksi. 

Tällöin kilpailua ei voi pitää täysin vapaana. (Valkama 2004, 54.) Kunnan kannalta säätelyn on-

nistuminen on olennaisen tärkeää, kun kyse on investoinneista ja omaisuudesta. Kunta voi tar-

kasti määritellä minkälaisia ominaisuuksia se vaatii ja erityisesti kiinteistöjen osalta tärkeää on, 

että kunta voi määritellä sijainnin palvelutuotannon kannalta mahdollisimman hyvin kuntalaisille 

sopivaksi. Koska tarjouskilpaluun voi osallistua myös kunnallinen palveluntarjoaja, voivat he 

päätyä valitsemaan sen ominaisuuksiltaan parhaiten soveltuvaksi.  

 

Näennäismarkkinoilla toiminta perustuu aina sopimukseen, oli kyseessä sitten kunnan tekemä 

sopimus yksityisen toimijan tai kunnan omistaman toimijan välillä. Tällöin myös ohjaus tapah-

tuu sopimuksen avulla, eikä kunnalla ole enää suoraa käskyvaltaa. Oletuksena on, että markki-

noilla on vähintään potentiaalista kilpailua ja kunnalla tulee olla mahdollisuus vaihtaa sopimus-

kumppania. Markkinaperusteisissa toimintatavoissa on myös mahdollista, ettei toiminta perustu 

kilpailutukseen vaan yhteistyöhön, jolloin sopimus tehdään kumppanuuden ja neuvotteluiden 

avulla. (Kähkönen 2007, 20.) 

 

Jotta näennäismarkkinat onnistuisivat tarkoituksessaan tulisi niiden tavoitella taloudellista te-

hokkuutta, responsiivisuutta, valinnanvapautta ja kohtuullisuutta. Tehokkuudella tarkoitetaan, 

että panokselle saadaan paras mahdollinen hyöty. Sillä voidaan tarkoittaa myös tehokkuutta suh-

teessa aiempaan toimintaan tai sitä että yhteiskunnan resurssit ovat kohdennettu yleensäkin oike-

aan paikkaan. (Kähkönen 2007, 20.) Responsiivisuudella haetaan nopeaa muutoskykyä kunta-

laisten tarpeiden muuttuessa. Valinnanvapauden määritteleminen on taas vaikeampaa. Ensin pi-
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täisi määritellä kenen valinnan vapautta tulisi lisätä. Toiseksi pitäisi päättää tarkoitetaanko va-

pautta valita palvelu vai vapautta valita palveluntuottaja. Nämä ovat poliittisia päätöksiä, jotka 

tulisi ratkaista ennen kilpailutusta. Kohtuullisuudella tarkoitetaan, että näennäismarkkinoiden 

tulee parantaa kuntalaisten saamia palveluita, eivätkä ne saa heikentää perusperiaatteiden tuomia 

oikeuksia. Lisäksi edellytetään, etteivät transaktiokustannukset ylitä hierarkkisesta järjestelmästä 

vapautuvia kuluja. Näennäismarkkinoilla tulisi huomioida myös kermankuorintakriteerit, joilla 

tarkoitetaan, ettei sopimuskumppani pääse perusteettomasti hyötymään valitsemalla vain hyvin 

tuottavat palvelut ja jätä huonosti tuottavia palveluita tai ongelmia kunnan hoidettavaksi. (Val-

kama 2004, 56) 

 

Vaikka kokemukset näennäismarkkinoista ja kilpailutuksesta ovat olleet kustannussäästöjen 

osalta positiivisia jo tilanteissa, joissa kilpailutilanne on vain potentiaalinen, on kuitenkin siitä 

aiheutuneita pääoma ja hallintokulujen muutosta ollut hankala arvioida. Kilpailuttaminen on vä-

hentänyt työvoiman tarvetta, kun toimintaa on tehostettu uusilla menetelmillä ja paremmilla tuo-

tantovälineillä, joten työ on muuttunut pääomavaltaisemmaksi. Tämä tarkoittaa, että kilpailussa 

pärjääminen vaatii suurempia investointeja, joka rajaa kilpailuun osallistuvien määrää. Kilpailu-

tuksen laadullinen onnistuminen on riippunut hyvin pitkälle sopimuksesta. Parhaaseen lopputu-

lokseen on päästy sellaisten sopimusten avulla, joissa vastuuta ja riskiä on jaettu tilaajan lisäksi 

tuottajalle sanktioiden avulla. Valvonta ja sanktiojärjestelmän ylläpito on kuitenkin osassa ta-

pauksista osoittautunut sanktioita kalliimmaksi järjestelmäksi. Kunnan sisäisissä toiminnoissa 

toimijoilla on yleensä samanlainen arvopohja, jolloin vastaavia ongelmia ei ole ollut laadun 

kanssa. (Kähkönen 2007, 36-38.) 

 

Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, joka on valittu kunnallisvaaleissa, joten 

päätösvalta on johdettavissa kuntalaisiin, joilla on äänioikeus. Päätökset valtuusto tekee hallin-

non esittämien ehdotuksien perusteella. Hallinto toimii siis esittelijänä ja täytäntöön panijana 

dualistisessa järjestelmässä. (Heuru 2001, 81-84.) Vaikka valtuustolla on päätösvalta, on hallin-

non esittelemillä tai mahdollisesti esittämättä jättämillä vaihtoehdoilla suuri merkitys lopputu-

loksen kannalta. Esittelijöiden tehtävän on myös tehdä laskelmat ja riskianalyysit, jotka koskevat 

eri vaihtoehtoja.  

 

Heurun mukaan kunnalliselle itsehallinnolle on olennaista, että sillä on kyky ja halu ohjata omaa 

toimintaansa. Kunnissa voivat valtasuhteet vaihdella valtuuston ja hallinnon välillä, eikä hänen 
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mukaan ole olennaista, kuka varsinaiset päätökset tekevät, vaan olennaisinta on, että päätökset 

ovat hyviä, hyväksyttäviä ja ne ovat tehty valtuuston linjausten mukaisesti. Tämän vuoksi pää-

töksenteossa tulisi korostua niiden läpinäkyvyys, ohjaus ja valvonta. Usein päätöksentekoon vai-

kuttavat kuitenkin totutut tavat, jotka ovat syvällä yhteiskunnassa, eikä niistä ole helppoa poiketa. 

(Heuru 2001, 85-86.) 

 

Olennainen osa kunnan toteuttamaa ohjausta on kuntastrategian luominen, sekä sitä tarkentavien 

toimintaohjeiden toteuttaminen, joissa päätetään päälinjaukset toiminnan tavoitteille ja päämää-

rille. Toimintaa ohjaa palvelutuotannon toteuttaminen. Kuntien kartoittaessa palvelutarvetta tuli-

si samalla tehdä arvioita siitä, kuinka paljon toimitiloja tarvitaan ja miten niitä tulisi hallita. 

Olennaista strategiassa on kartoittaa omaisuuden hallintaan liittyviä riskejä, tilojen muunnelta-

vuutta tulevaisuutta ajatellen ja niiden sijaintia. Tilojen ja kaluston oletettu kestoikä lasketaan 

kymmenissä vuosissa, joten päätöksenteon tukena tulisi käyttää mahdollisimman laajaa näkö-

kulmaa. Toimitilat ovat kiinteä osa palvelutuotantoprosessia. Omaisuuden hoitoon tarvittavien 

kustannuksien kasvaessa vaikutus näkyy palvelutuotannon käytössä olevissa varoissa. Tämän 

vuoksi myös toimitiloista ja omaisuudesta tulisi tehdä selkeät linjat ja tavoitteet, joilla pyritään 

mahdollisimman tehokkaaseen lopputulokseen. (Kts. Korhonen & Niemi, 2016.) 

 

Palvelutuotanto sitoo yhteen useita eri resursseja. Näitä ovat henkilökunta, toimitilat, koneet ja 

laitteet, sekä materiaalit. Näistä toimitilat ja koneet ja laitteet muodostavat tase-eriä. Suomessa 

kuntien taseen loppusummasta rakennuksiin on sidottu 25% ja kuntayhtymien taseesta 50%.  

Koska palvelutuotanto vaatii toimitiloja, muodostuu myös toimitilakuluista iso osa palveluiden 

kustannuksista. Esimerkiksi koulutoimessa toimitilakustannukset ovat 15-20% kokonaiskustan-

nuksista. Kunnan omistaessa omaisuuden itse kuluu niihin investointirahaa, sekä investointien 

käyttötalousrahaa. Kunnan vuokratessa omaisuutta käytetään omaisuuden maksuun vain vuotuis-

ta käyttötalousrahaa. Kunnan investoidessa tai hankkiessa omaisuutta hallintaansa vuokraamalla, 

lisääntyvät käyttötalousmenot, jotka näkyvät kunnan talousarviossa, mutta myös palveluiden 

kustannuksissa. (Isoniemi 2009, 7-8.) 

 

Kuntien rakennuskanta on suurelta osin rakennettu 1960-1980 -luvuilla, kun nykymuotoinen 

palvelutuotanto alkoi muodostua. Tämä aikakausi loi kunnille valtavat omaisuuserät, joiden yllä-

pito ja hallinta vie ison osan kunnan käytettävissä olevista vuotuisista varoista. Kiristyvä talous 

on kuitenkin ajanut kunnat tilanteeseen, ettei rakennuksista ole huolehdittu riittävän hyvin ja 
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kustannuksista on voitu säästää, koska vaikutukset eivät näy välittömästi, vaan siirtävät korjaus-

velkaa tulevaisuuteen. Investointien määrä ei siis riitä nykyisen laajuisen rakennuskannan ylläpi-

toon, vaikka investoinnit rakennuksiin ovat olleet suuria. Pahimmillaan korjausvelan lisääntymi-

nen voi johtaa vaurioihin rakennuksissa ja ne joutuvat käyttökieltoon, joka keskeyttää palvelu-

tuotannon. (Isoniemi, 2009, 9-11.) 

 

Samaan aikaan korjausvelan lisääntymisen kanssa, tilojen tarve on kunnissa vähentynyt. Kunnat 

siis omistavat turhia toimitilaneliöitä, mutta tarpeen väheneminen on kuitenkin ollut sektorikoh-

taista ja joissakin tapauksissa tilojen tarve on voinut kasvaa. Kunnat voivat luopua turhista toimi-

tiloista tai muuntaa niitä paremmin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Rakennukset voivat kuitenkin 

olla niin huonokuntoisia, ettei laajatkaan lisäinvestoinnit riitä ja kunta joutuu hankkimaan uutta 

omaisuutta hallintaansa. (Korhonen & Niemi, 2016, 13.) 

 

Korhosen ja Niemen mukaan tällä hetkellä monissa kunnissa ei ole selkeää suunnitelmaa, miten 

toimitiloja hallitaan ja ne ovat jätetty kiristyvän talouden vuoksi hoitamatta, joka on johtanut 

monissa tapauksissa sisäilmaongelmiin ja kunnat ovat pakotettuna hankkimaan nopeasti korvaa-

via tiloja, jotka ovat tulleet kalliiksi. Myös tilojen tyhjänä pitäminen on pitkällä aikavälillä kun-

tien taloutta rasittavaa, joten päätökset ja linjaukset tulisi tehdä ajoissa. (Korhonen & Niemi, 

2016, 13.) 

 

Kuntien kokonaisomaisuuden hallinnan nykytilaa kuvaa, että 93% kyselyyn vastanneista 103 

kunnasta tietää, kuinka paljon toimitilaomaisuutta heillä on ja missä ne sijaitsevat. Omaisuuden 

rahallisen arvon tiesi vain 67,8%. Näistä vastanneista osatasearvon tiesi 40,8%, nykykäyttöarvon 

26,2% ja jälleenhankintahinnan 2,9%. Toimitilojen kunto oli arvioitu kyselyyn vastanneiden 

kuntien keskuudessa 14,4%, kunnon osittainen arviointi oli tehty 76,9% ja 8,6%:ssa arviointia ei 

oltu tehty ollenkaan tai ei ollut tiedossa onko sitä tehty. Korjausvelan osalta laskelman oli tehnyt 

31,4% kunnista, kun taas 68,6% vastanneista sanoi, ettei sitä ole tehty tai ei ole tiedossa onko 

sitä tehty. (Korhonen & Niemi 2016, 26-27.) 

 

Monissa kunnissa, joissa omaisuuden hoitamista on alettu toteuttaa järjestelmällisesti, on otettu 

käyttöön luokittelujärjestelmä, jonka avulla voidaan määritellä omaisuuden hoito- ja korjaustar-

vetta pisteyttämällä ne. Priorisointiin vaikuttavat niiden käyttötarkoitus, erityisesti sellaisilla sei-

koilla on painoarvoa, jotka vaikuttavat suoraan työntekijöiden ja asiakkaiden terveyteen. Salk-
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kumallissa taas rakennukset asetetaan nelikenttään, jonka avulla arvioidaan niiden kuntoa ja 

käyttötarvetta. Sijoittuminen nelikenttään auttaa päätöksentekijöitä näkemään konkreettisesti, 

mitkä rakennukset ovat kunnalle turhia tai huonokuntoisimpia. Päätöksenteon avuksi ovat tulleet 

myös tietojärjestelmät, joiden avulla omaisuuden hallintaa on helpompi toteuttaa. Niiden avulla 

voidaan seurata kustannuksia ja tehtyjä korjauksia, mutta myös erilaisten laskukaavojen avulla 

syntyvää korjausvelkaa. (Korhonen & Niemi, 2016, 32-33.) 

 

Pitkän tähtäimen investointiohjelmassa kunnat käyttävät hyväkseen omaisuudesta kerättyä tietoa 

ja liittävät ne samaan taulukkoon. Taulukon tarkoituksena on antaa kuva mahdollisimman laajas-

ti omaisuudesta syntyvistä kuluista pitkällä ajanjaksolla. Taulukko mahdollistaa myös paremman 

arvioinnin, miten investoinnit vaikuttavat syntyviin menoihin ja sisäisiin vuokriin. Investointioh-

jelmasta ilmenee usein, että varsinaiset investoinnin kustannukset näkyvät epätasaisesti kymme-

nen vuoden mittaisessa taulukossa, mutta sisäisten vuokrien määrä jakaantuu tasaisemmin suun-

nitellulle kaudelle. Vuokraamalla voidaan siis arvioida paremmin tilikausille tulevia kuluja pit-

källä ajanvälillä. Usein investointien suurimmat kustannukset painottuvat investoinnin jälkeisille 

vuosille. Arvioitaessa omaisuuden kuntoa tulisikin harkita kunnan taloudellista kantokykyä ja 

miettiä omaisuuden eri hallintamuotoja, jotta kustannukset saadaan jaettua kunnan taloudelle 

sopivalla tavalla. (Korhonen & Niemi 2016, 38.) 

  

Yksityisrahoitteista rakentamista ja yksityisten tekemiä korjauksia on arvostettu omaisuuden 

hallinnassa, koska rakennushankkeet ja niiden ylläpito on ollut paremmin suunniteltua ja hank-

keet pysyvät paremmin aikataulussa. Yksityisten palveluiden käyttäminen investoinneissa on 

tuonut selkeyttä investointien hallintaan, vaikkakaan sitä ei pidetä taloudellisesti kannattavana, 

koska julkisyhteisöt saavat koroiltaan halpaa lainaa helpommin. (Anttiroiko 2010, 37.)  

 
3.4 Kunta resurssiteorian näkökulmasta 

 

Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on resurssiteoria, joka näkee resurssit organisaation kil-

pailutekijänä. Luvussa käsittelen resurssiteoriaa Jay B. Barneyn ja Delwyn N. Clarkin -teoksen 

Resource-Based Theory (2009) kautta. Pyrin yhdistämään resurssit ja niiden hallinnan kokonai-

suudeksi, jossa resurssien hallinnan avulla resurssit nähdään koko kuntaa ja kuntalaisia parhaiten 

hyödyttävänä ratkaisuna. 
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Resursseihin perustuvat teoriat käsittelevät organisaation sisäisiä resursseja, joiden tehokkaalla 

käytöllä ja hallinnalla pyritään saavuttamaan kilpailuetua muihin nähden. Resurssit muodostuvat 

fyysisestä pääomasta, rahoituspääomasta, henkilöstöpääomasta- ja organisaatiopääomasta. (Bar-

ney & Clark 2009, 24.) Resurssiteoria on kehitetty yksityisten yritysten näkökulmasta, mutta 

mielestäni se soveltuu hyvin julkisen pääoman tarkasteluun, kun ottaa huomioon sen erityispiir-

teet. Vaikka resurssiteoria tähtää kilpailuedun luomisella markkinaosuuksien kasvattamiseen, 

voidaan kunnissa määritellä itse mikä luo kilpailuetua palvelutuotannossa.  

 

Työni käsittelee kuntien omaisuuden hallintaa, joten pääasiallisena tarkastelun kohteena on fyy-

siset pääomaresurssit ja rahoituspääomaresurssit. Erilaiset omaisuuden hallintatavat pitävät sisäl-

lään monia sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua suhteessa koko 

palvelutuotantoon, mutta myös vertailtaessa erilaisia hallintamuotoja keskenään. Tämän vuoksi 

resurssiteorian kautta on hyvä tarkastella omaisuuden hallintaa, koska se antaa mahdollisuuden 

tarkastella omaisuutta tilinpäätöslukujen ulkopuoleltakin. 

 

Fyysisen pääomanresurssit muodostuvat kunnissa pääasiassa maa-alueista, rakennuksista ja ko-

neista ja laitteista, jotka voidaan kytkeä suoraa tilinpäätöstietojen aineellisiin hyödykkeisiin. Ti-

linpäätöstietojen lisäksi fyysisiin resursseihin sisältyy usein sitovia sopimuksia ja kuluja, joita ei 

näe suoraa tilinpäätöksestä, mutta vaikuttavat resurssin tehokkaaseen käyttöön ja tuotto-

odotukseen. Tällaisia voi olla esimerkiksi leasingmaksut, korjausvelka ja todellisuudesta poik-

keava poistosuunnitelma. Resurssiteoria huomioi resurssin arvoksi myös omaisuuden sijainnin ja 

resurssien saatavuuden, joten pelkän fyysisen omaisuuden nimellisen tai kirjanpidollisen arvon 

lisäksi organisaatiolle on merkityksellistä omaisuuden arvoon vaikuttavat muut tekijät, kuten 

hyödynnettävyys, käyttökelpoisuus tai tarkoituksenmukaisuus (Barney & Clark 2009, 24).  

 

Rahoituspääomanresurssit muodostuvat resurssiteorian mukaan tuloista ja tuotoista, pääomista ja 

kertyneistä voittovaroista (Barney & Clark 2009, 24). Nämä resurssit voidaan nähdä tilinpäätös-

tietojen tase-erinä, joita ovat esimerkiksi aineelliset omistukset, sijoitukset, saamiset, oma pää-

oma ja vieraspääoma. Rahoituspääomanresurssit pitävät sisällään siis tuotot ja kulut, joilla kun-

nat hoitavat vuotuisesti omaisuuden ylläpitoa, mutta myös aiemmissa luvuissa käsitellyt kasvavat 

investointitarpeet ja nopean velkaantumisen.  

 

Ricardon analyysissä maavuokrista (Land rent), kilpailuetua saavutetaan omistamalla tai hallit-
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semalla sellaista maata, joka antaa hyvät edellytykset liiketoiminnalle. Lisätuottoa (Economic 

rent) voidaan saavuttaa hallitsemalla omaisuutta siten, että sen arvo ja tuotto kasvaa. (Barney & 

Clark 2009, 8.) Kuntien tulisi miettiä, minkälaista liiketoimintaa alueella olisi hyvä harjoittaa ja 

luoda suotuisat edellytykset toiminnan edistämiseen. Tällöin kunnat kasvattavat resurssien arvoa 

ja luovat niiden avulla lisätuottoa, joka antaa kilpailevia alueita paremman tuoton. Kunnan näkö-

kulmasta maalle halutaan paras mahdollinen tuotto, mutta yhden liiketoiminnan suosiminen voi 

aiheuttaa haittaa toiselle liiketoiminnalle, joten maankäyttöä tulisi suunnitella laajempana koko-

naisuutena, kuin yksittäisenä tuottona. Teoriaa voi soveltaa myös muun omaisuuden hallintaan ja 

pyrkiä parantamaan sellaisen omaisuuden arvoa, jolle ei ole käyttöä tällä hetkellä. Kunta voi 

hankkia itselleen maata ja suunnitella sen käytön uudestaan ja pyrkiä tällä tavalla nostamaan 

omaisuutensa arvoa. Maan vuokraaminen rakentajille on kunnan kannalta kannattavampaa, kos-

ka se säilyttää mahdollisuuden maankäytön uudelleen suunnitteluun tulevaisuudessa.  

 

Kilpailuedun saavuttamiseksi tulisi luoda strategia, jonka avulla saavutetaan epätäydelliset 

markkinat. Epätäydellisillä markkinoilla tarkoitetaan tilannetta, jossa on saavutettu kilpailijoihin 

nähden sellaisia eroja resurssien hallinnassa, joita muilla ei ole tai heidän on vaikea saavuttaa 

niitä. Strategiassa luodaan kehykset sille, minkälaisia resursseja tarvitaan ja miten niitä käytetään.  

(Barney & Clark 2009, 49.) 

 

Strategian kannalta on olennaista löytää vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksia tulisi korostaa 

strategisessa suunnittelussa ja pyrkiä löytämään keinoja, miten heikkoudet voidaan kumota vah-

vuuksien avulla. (Barney & Clark 2009, 49.) Kuntien tilanteessa erityistä huomiota tulisi kohdis-

taa kuntien erityispiirteisiin lainsäädännössä ja rahoitusmarkkinoilla. Kuten 4. luvussa hallintata-

vat tulee esiin, kuntien erilaiset omaisuuden hallintatavat pitävät sisällään erityispiirteitä, joilla 

kunta saavuttaa erilaisia etuja. Näitä vahvuuksia ja heikkouksia kunnan tulisi punnita päätöksen-

teossa.  

 

Strategian luomisessa resurssien avulla, on kuitenkin ongelmana, ettei sellaisia resursseja tai re-

surssien yhdistelmiä aina tunnisteta, jotka kilpailuetua varsinaisesti luovat. Monimutkaisissa ra-

kenteissa ja verkostoissa, voi olla vaikea havaita miten resurssit vaikuttavat toimintaan ja minkä-

laisia etuja ja haittoja niiden valinta luo. (Barney & Clark 2009, 62-64.) Tämän vuoksi resurssien 

hallintaan ja hallintatapojen valintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
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Kuntien tulisi strategiaa luodessaan miettiä, mistä näkökulmasta he haluavat kilpailuetua saavut-

taa. Omaisuuden hallintatapojen näkökulmasta kunnan tulisi miettiä haluavatko he saavuttaa 

kilpailuetua vahvistamalla oman tuotannon kilpailukykyä suhteessa muihin samoilla markkinoil-

la oleviin toimijoihin vai etsivätkö he markkinoilta kunnalle parasta tai edullisinta vaihtoehtoa. 

Olemassa olevien resurssien tehokkaammalla käytöllä kunnan kilpailuetu syntyy, kun he voivat 

käyttää omaisuuttaan palvelutuotantoon. Pyrkimällä tuottamaan kilpailuetua omien resurssien 

avulla muodostetulla paremmalla strategialla myös omien resurssien käyttöä voidaan tehostaa. 

Toisaalta, jos kunta pyrkii löytämään kilpailun avulla parhaan mahdollisen vaihtoehdon kunnan 

kannalta, tulisi miettiä kuinka paljon kannattaa panostaa omien resurssien kehittämiseen, jos 

kunnan kannalta parhaaksi ratkaisuksi valitaan ulkopuoliselta vuokraaminen, jolloin panostukset 

omaan omaisuuteen voivat mennä hukkaan. 

 

Pelkän hyvä strategian avulla ei kuitenkaan saavuteta etuja, vaan yhtä olennaista on, miten se 

otetaan käyttöön. Teorian mukaan kilpailuetua saavutetaan parhaiten silloin, kun pyritään käyt-

tämään tehokkaammin sellaisia resursseja, joita on jo olemassa, eikä ryhdytä hankkimaan uusia 

resursseja markkinoilta, joihin myös muilla kilpailijoilla on vapaa pääsy. (Barney & Clark 2009, 

74.) Koska kunnan tarkoituksena ei varsinaisesti ole tuottaa voittoa vaan lakisääteisiä ja riittävän 

tasoisia palveluita mahdollisimman pienillä resursseilla, ei huomiota tulisi kiinnittää liikaa ase-

telmaan, jossa kunta kilpailee markkinoiden kanssa markkinaosuuksista ja voiton määrästä, vaan 

siihen miten kunta saa hankittua käyttöönsä helpoiten ja edullisimmin sellaisia resursseja, joita se 

tarvitsee palvelutuotantoonsa. Resurssiteorian mukaan kestävä kilpailuetua luova strategia ei ole 

ostettavissa suoraan markkinoilta, vaan se on sellaisten resurssien yhdistelmä, joita muiden on 

vaikea saada hallintaansa (Barney & Clark 2009, 74). 

 

Luottamus yhteistyökumppanien ja sopimuskumppanien välillä on kilpailuetua luova tekijä 

(Barney & Clark 2009, 93-108). Erilaisissa hallintamuodoissa yhteistyöverkostot laajenevat kun-

nan sisältä erilaisiin yhteistyö ja kumppanuusmalleihin, jolloin erilaisten yhteistyömuotojen ar-

von määrittelee, miten hyvin sopimuksen noudattamiseen voi luottaa. Kunnan sisällä arvomaa-

ilmat ovat yleensä samansuuntaiset. Verkostojen laajetessa mukaan voi tulla myös opportunisti-

sia kumppaneita, jotka pyrkivät hyötymään yksipuolisesti sopimuksesta (Barney & Clark 2009, 

93-108). Toisaalta kunta voi myös omalla toiminnallaan heikentää luottamusta, jolloin yhteis-

työkumppanin edun mukaista on pyrkiä saamaan parempi korvaus riskipitoisemmasta sopimuk-

sesta. Heikko luottamus sopimuskumppaneiden välillä luo kunnalle myös taloudellisen riskin ja 
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riskin palvelutuotannon keskeytymisestä.  

 

Sopimusriskiä voidaan kuitenkin lieventää luomalla olosuhteet, jossa opportunismin haitat ovat 

suuremmat, kuin hyödyt ja luottamus rakentuu haittojen ja hyötyjen tasapainosta. Tässä tapauk-

sessa luottamus ei perustu varsinaiseen kumppanuusajatteluun, mutta sopimusta voidaan pitää 

luotettavana, niin kauan kuin hyödyt ja haitat jakautuvat tasaisesti. (Barney & Clark 2009, 93-

108.) 

 

Paras etu sopimuksista saavutetaan, kun sopimuskumppanit jakavat samat arvot ja standardit, 

joita molemmat osapuolet haluavat noudattaa, jolloin muodostuu vahva luottamus. Tällainen 

luottamus on tavoittelemisen arvoista, mutta tällöin molempien osapuolien tulee olla yhtä sitou-

tuneita noudattamaan sitä ja riskit sopimusrikkomuksista tulisi olla vähäiset. Vahvemman luot-

tamuksen sopimuksissa nousevat kuitenkin hallinnan kustannukset sitä mukaa, mitä paremman 

luottamuksen sopimuksia ja yhteistyötä halutaan rakentaa. Vahvassa yhteistyössä voidaan kui-

tenkin luottaa yhteistyön onnistumiseen ja kustannusten tasaisuuteen, jolloin siitä syntyy etuja. 

Joissakin tapauksissa voi osoittautua, ettei luottamuksen rakentaminen ole taloudellisesti kannat-

tavaa ja tällöin hallinnan ja valvonnan kustannukset nousevat suuremmiksi, kuin siitä saatavat 

hyödyt. Tällöin on järkevämpää valita matalamman sitoutuneisuuden ratkaisuja. (Barney & 

Clark 2009, 105-108.) 

 

Harkittaessa resurssien hallintatavan vaihtamista, tulisi harkita myös muutoskustannuksia ja hyö-

tyjä, joita hallintatavan vaihdolla saavutettaisiin. Solmimalla yhteistyösopimuksia ulkopuolisten 

tahojen kanssa, kunta saa hallintaansa uusia resursseja ja tietotaitoa, jotka voivat hyödyttää hei-

dän toimintaansa. Toisaalta muutoksen aiheuttamat kustannukset voivat aiheuttaa muutoksen 

kannattamattomuuden. (Barney & Clark 2009, 161-166.) Kunnille resurssit ovat kiinteä osa pal-

velutuotantoa ja sen onnistumista, joten tavoitteena on saada hallintaan mahdollisimman hyviä 

resursseja. Kuten Barney ja Clark kirjoittaa aina organisaatio ei ole kykenevä hankkimaan tällai-

sia resursseja itse tai sen hankkiminen tulisi liian kalliiksi, jolloin hierarkkisesta järjestelmästä 

tulisi poiketa ja paras mahdollisuus tällaisessa tilanteessa on solmia yhteistyö sellaisen tahon 

kanssa, joka pystyy sen toteuttamaan. (Barney & Clark 2009, 161-166.) 

 

Erilaisia vaihtoehtoja punnittaessa tulisi muistaa, että siirtyessä käyttämään uutta vaihtoehtoista 

tapaa hallita resursseja, voi takaisin vanhaan tapaan palaaminen olla liian kallista tai se ei ole 
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enää mahdollista. Omaisuus on voitu myydä pois tai sen hallinta vaatii niin pitkän siirtymispro-

sessin siirryttäessä takaisin, ettei se ole enää kannattavaa, vaikka uusi tapa osoittautuisikin aiem-

paa huonommaksi. (Barney & Clark 2009, 168-170.) Kuntien omaisuudessa voi olla myös sosi-

aalisia ulottuvuuksia. Kuntalaiset eivät halua esimerkiksi, että kunta vaihtaa hallintatapaa tai luo-

pua omaisuudesta, jos se on kuntalaisille tärkeää tai voisi aiheuttaa esimerkiksi työpaikkojen 

menetyksiä. Sosiaalinen arvo voi olla kuntalaisille niin tärkeä, ettei muutoksiin haluta ryhtyä, 

koska alkuperäistä tilannetta olisi vaikea palauttaa.  

 

Kunnan omistaessa ja hallinnoidessa itse resurssejaan, ja toimiessaan hierarkkisessa järjestel-

mässä, voidaan puhua korkeasta sitoutuneisuudesta, koska kunnan sisällä ovat yleisesti samat 

intressit ja tavoitteet. Käytettäessä erilaisia hallintapoja, joissa mukaan tulee uusia sidosryhmiä, 

resurssien hallintaa koskeva sitoutuneisuus täytyy rakentaa sopimuksien avulla. Kunnan sisällä 

vahvoja sopimuksia ei tarvitse erikseen rakentaa, joten kilpailuetuna voidaan nähdä valmiiksi 

olemassa oleva korkea sitoutuneisuuden aste. Toisaalta kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen 

riskinä voi olla talouden kriisiytyminen, jolloin kunta voi tarvita ulkopuolisia yhteistyökumppa-

neita ja vaihtoehtoisia rahoitustapoja, jolloin se välttyy muutoksista omassa taseessa, mutta saa 

silti hoidettua investoinnit esimerkiksi rakennuksien korjauksiin, laitteisiin tai uusiin rakennuk-

siin. Kunnalle tärkeintä on kuitenkin palvelutehtävän suorittaminen kuntalaisille mahdollisim-

man hyvin, joten etujen saavuttaminen on tapauskohtaista. 

 

Pitkällä aikavälillä kunnissa ei voida kuitenkaan tietää minkälaisia resursseja he tarvitsevat ja 

mitä he eivät enää tarvitse. Tämän vuoksi luotaessa strategiaa siinä tulisi olla joustavuutta, joka 

antaa mahdollisuuden muutokselle. Jatkuvan muutoksen tilanteessa hierarkkiset hallintatavat ja 

korkean luottamuksen sopimukset voivat muuttua rasitteeksi, jos resursseille ei enää ole käyttöä, 

mutta kunnat ovat silti sitoutuneita hallitsemaan näitä resursseja. (Barney & Clark 2009, 168-

170.) Kunnat ovat kuitenkin pitkään olleet tilanteessa, jossa heidän tehtävissä tapahtuvat muu-

tokset ovat olleet vähäisiä ja tarve joustavuudelle on ollut pieni. Tällaisissa tilanteissa hierarkki-

nen hallintatapa ja vahvat sopimukset ovat olleet markkinaperusteisempia hallintatapoja kannat-

tavampia. Markkinaperusteisiin hallintatapoihin siirtyminen on järkevää, kun tiedetään, että tarve 

on väliaikaista. Epävarmoissa muutostilanteissa sellaisista resursseista on järkevintä luopua, joil-

le ei tulevaisuudessa ole käyttöä tai tarve niille muuttuu vähemmän merkityksellisemmäksi toi-

minnalle. Tällöin sitoutuneisuutta voidaan laskea ja vapauttaa resursseja muiden resurssien han-

kintaan, vaikka se aiheuttaisi väliaikaisia lisäkustannuksia (Barney & Clark 2009, 168-170). 
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Resurssiteoria näkee kilpailuetuna myös organisaation osallistumisen moneen erilaiseen toimin-

taan käyttämällä hyväksi omia resurssejaan ja ydinosaamista. Tällä voidaan lisätä käyttöastetta ja 

saada resurssit tehokkaampaan käyttöön (Barney & Clark 2009, 197). Tämän hierarkkisen toi-

mintatavan mukaan kunnan tulisi hankkia käyttöönsä sellaisia resursseja, joita voidaan käyttää 

yhtä aikaa moneen toimintaan tai ne ovat muokattavissa toista tehtävää varten. Monimuotoisella 

toiminnalla saavutetaan kilpailuetua, sekä pienennetään riskiä (Barney & Clark 2009, 197). 

 

Resurssiteorian mukainen kilpailuetu ei mielestäni tarkoita kunnissa sellaista kilpailuetua, jolla 

se pärjää kilpailussa muita vastaan. Etua kunta saa, hankkimalla hallintaansa mahdollisimman 

hyviä resursseja, joiden avulla se voi luoda palvelutuotantoonsa strategian, joka tuottaa kuntalai-

sille etuja mahdollisimman hyvien, edullisten ja tehokkaiden palveluiden muodossa. Työssäni 

käsitellään resursseja pääomaerien ja omaisuuden kautta, mutta niiden hallinnan kannalta on 

olennainen osa minkälaisia sopimuksia, yhteistyöverkostoja tai kuntien erityisominaisuuksia 

niiden hallintaan liittyy. Strategiset valinnat vaikuttavat siihen, minkälaisia resursseja kunta tar-

vitsee ja sen mukaisesti harkitaan minkälaisia resursseja ja minkälaisella hallintatavalla niitä 

hankitaan käyttöön. Resurssien arvoa ei voida mitata pelkästään rahassa mitattavana arvona, 

vaan niitä tulisi ajatella kokonaisuutena, joka palvelee kunnan tehtävien suorittamista. 
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4. OMAISUUDEN HALLINTATAVAT 

 

Tässä luvussa käsittelen kuntien omaisuuden erilaisia hallintatapoja, joita esiintyvät aineistossa. 

Omaisuuden hallintatapoja on aineiston mukaisesti neljä. 1. omaisuus voi olla kokonaan kunnan 

omassa taseessa (sisäinen omistus). 2. kunta on yhtiöittänyt kiinteistöt omistamalleen yhtiölle 

(ulkoinen omistus). 3. kunta on vuokrannut kiinteistöt ulkopuoliselta omistajalta käyttöönsä. 4. 

kunta on tehnyt kiinteistöistä leasingsopimuksen ulkopuolisen toimijan kanssa tai hankkinut koh-

teen käyttöönsä elinkaarimallilla, eli rahoitusleasing -sopimuksella. (Oulun kaupunki 2016; Ro-

vaniemen kaupunki 2016.) 

 

Kunnan sisäinen ja ulkoinen omistaminen poikkeaa muista hallintatavoista siten, että kunta joko 

omistaa itse koko omaisuuden ja se näkyy sen omana resurssina tai kunta omistaa sellaisen yhti-

ön osakkeet tai on päätäntävallassa sellaiseen yhtiöön, jonka hallinnassa omaisuus on. Tällöin 

omaisuus kuuluu kuntakonserniin. Pasi Leppäsen (2011) tekemä Taulukko 1 esittelee näiden 

omaisuuden hallintatapojen eroja ja niiden erityispiirteitä. Taulukko kuvaa hyvin minkälaisia 

vaikutuksia omaisuuden sijoittamisella kuntakonsernin eri osiin on omaisuuden hallinnan näkö-

kulmasta. 

 

Sisäisen ja ulkoisen omistamisen lisäksi esittelen omaisuuden hallintamuotoja, joissa kunta ei ole 

itse omistajana. Tällaisiin muotoihin kuuluu vuokraus, leasing ja rahoitusleasing, joilla on omat 

erityispiirteensä. Näiden lisäksi kunta voi luopua omaisuudestaan myymällä sen ulkopuoliselle 

tai vuokraamalla itse sen kuntakonsernin ulkopuoliselle toimijalle tai purkamalla.  
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Taulukko 1 Kunnan sisäiset ja ulkoiset organisoinnin vaihtoehdot (Leppänen 2011, 147.) 

 
Sisäiset organisoinnin vaihtoehdot 

(osa kuntaa) 

Ulkoiset organisoinnin vaihtoehdot 

(erillinen oikeushenkilö) 

Malleja 

Nettobudjetoidut yksiköt, kunnan si-

säinen tilaaja-tuottajamalli, kunnan 

liikelaitos, taseyksikkö 

Kuntayhtymä, liikelaitosyhtymä, osa-

keyhtiö, yhdistys, säätiö, osuuskunta 

Sovellettava 

lainsäädäntö 
Kuntalaki 

Asianomainen yhteisölainsäädäntö, 

esim. osakeyhtiölaki, yhdistyslaki 

(kuntayhtymässä ja liikelaitoskuntayh-

tymässä kuntalaki) 

Ohjaus 

Valtuuston päätösvallan alainen, pää-

tösvaltuuksissa voi olla eroja (suora 

ohjaus) 

Kunnan edustaja yhteisön ylimmässä 

päätöksentekoelimessä (välillinen oh-

jaus, määräysvallassa olevissa yhtei-

söissä konserniohjaus) 

Tavoitteiden 

asettaminen 
Sitovat tavoitteet valtuustolta 

Tavoitteet omistajan tahdon esille tuo-

misesta 

Talous 

Osa kunnan talousarviota, tilinpää-

töstä, mukana talouden tasapainotta-

misessa 

Erillinen talousarvio, oma tilinpäätös, 

eivät mukana talouden tasapainottami-

sessa, tytäryhteisöt ja kuntayhtymät 

mukana konsernitilinpäätöksessä 

Luovutusvoit-

tojen realisoi-

tuminen omai-

suuden siir-

roissa 

Ei Kyllä 

Verotus 

Ei tuloverovelvollisuutta omalla 

maantieteellisellä alueella, oikeus ar-

vonlisäveron kuntapalautuksiin 

Tuloverovelvollisuus, ei oikeutta ar-

vonlisäveron kuntapalautuksiin muilla 

kuin kuntayhtymillä 
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Pekka Valkama (2004) on väitöskirjassaan todennut, että kunnan omistamille virastoille, liikelai-

toksille ja kuntayhtymille tulee kilpailuhaittaa, johtuen kuntien erityispiirteistä, kuten erilaisista 

rajoitteista ja epätäsmällisyydestä, joita yksityisillä toimijoilla ei ole. Kuntia rajoittaa sidonnai-

suus omaan alueeseensa, minimihallintomalli, julkisuusperiaate, tiedottamisvelvollisuus, kunnal-

listalouden budjettiperiaatteet ja erilaiset muutoksenhakukanavat tehtyihin päätöksiin. (Valkama 

2004, 305.) 

 

Kunnalliset erityspiirteet tuovat kuitenkin myös hankaloittavien tekijöiden lisäksi kilpailuetua 

suhteessa yksityisiin kilpailijoihin. Kunnilla on mahdollisuus antaa virastoilleen ja liikelaitoksil-

leen suoraa verotulosubventiota, ne eivät voi mennä konkurssiin, niillä on tulo- ja kiinteistövero-

vapaus, oikeus arvonlisäveron palautuksiin, valtionosuuksien ja valtiolta saadun omaisuuden 

poisjättäminen käyttöomaisuusarvoista. Kunta antaa myös paremman riskinkanto ja vahinkora-

hoituskyvyn, sekä mahdollistaa, että lainarahoitus toteutetaan osana kuntataloutta. (Valkama 

2004, 305.) 

 

Toisenlaisen omaisuuden hallintatavan näkökulman esittävät Korhonen ja Niemi (2016, 41.) 

Tässä kuviossa (Kuvio 2.) omistajapolitiikalla ohjataan, miten omaisuus on hankittu kunnan hal-

lintaan. Omassa taseessa näkyvät kunnan suorasti ja epäsuorasti omistama omaisuus. Suoralla 

omistuksella tarkoitetaan, että kunta omistaa omaisuuden itse ja sillä on suora päätösvalta omai-

suudesta, sekä suora vastuu sen hallinnasta. Tämä on edelleen yleisin omistamistapa kunnissa. 

Suoraa omistamista voidaan kutsua myös budjettirahoitteiseksi omistamiseksi, eli kunta ottaa itse 

velkaa tai maksaa tulorahoituksesta investoinnit.  

 

Epäsuorassa omistuksessa kunta omistaa kokonaan yhtiön osakkeet, mutta yhtiöllä on erillinen 

johto. Ensimmäisessä tapauksessa omaisuus on suoraan kunnan taseessa, mutta jälkimmäisessä 

tapauksessa omaisuus näkyy kuntakonsernin taseessa. Investoinnit toteutetaan usein lainarahalla, 

joissa kunta toimii takaajana. Tällaisissa tilanteissa kunta maksaa yhtiölle vuokraa käyttämistään 

omaisuudesta ja saa tällä tavoin hallintaoikeuden siihen. Yhtiöittämisestä on viime vuosina käy-

tetty aiempaa enemmän. Sillä on pyritty omaisuuden tehokkaampaan hallintaan. (Korhonen & 

Niemi, 2016, 42.) Kriisikuntien määritelmässä suhteellista velkaantuneisuutta mitataan koko 

kuntakonsernin taseesta, joten epäsuorassakin omistamisessa velat vaikuttavat kriteereiden täyt-

tymiseen.  
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Kuntien edun kannalta on tärkeää, etteivät ne ylitä uuden kuntalain (410/2015) määrittelemiä 

tunnuslukujen raja-arvoja. Vaikuttavia tunnuslukuja on kunnan vuosikate ja tuloveroprosentti 

sekä kuntakonsernia koskevat; asukasta kohti laskettu lainamäärä, kertynyt alijäämä, ja suhteel-

linen velkaantuneisuus. Näitä rahoituspääoman raja-arvoja voidaan pitää kunnan kannalta sellai-

sina riskirajoina, joiden täyttymistä sen tulisi välttää. Aiemmasta valtioneuvoston asetus kunnan 

talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (205/2011) poiketen tunnusluvut koskevat perus-

kunnan sijasta soveltuvin osin koko kuntakonsernia, joten kuntien mahdollisuus parantaa tunnus-

lukuja yhtiöittämällä ja siirtämällä pääomaeriä on kaventunut. 

 

Osittaisessa omistuksessa olevassa yhtiössä kunta toimii investointien tilaajana ja yhtiö omistaa 

ja rahoittaa omaisuuden. Tässäkin tapauksessa kunta voi olla yhtiön lainojen takaajan ja lainat 

näkyvät konsernin taseessa. Jos osittainen omistus on kiinteistöyhtiö muodossa, maksaa kunta 

yhtiölle vuokraa, jos taas yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, maksaa kunta yhtiölle vastiketta, 

koska kunta on tällöin tilojen omistaja. Kunnan kannalta osaomistuksessa on olennaista, onko se 

yli vai alle 50%. Yli 50% omistusosuudella kunta toteuttaa yhtiöön omistajaohjausta ja käyttää 

välillistä päätösvaltaa. (Korhonen & Niemi, 2016, 42.) 
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Kuntien tekemiin investointeihin ja omaisuuden hallintaan vaikuttaa Laki julkisista hankinnoista 

ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Lain tarkoituksena on taata yksityisille yrityksille ja 

yhteisöille mahdollisuus osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin. Lainsäädäntö koskee julkisia 

hankintoja, jolla tarkoitetaan pääasiassa tavaroiden tai palveluiden ostamista tai vuokraamista. 

Tämän lisäksi laki kattaa urakkasopimukset, osamaksukaupat, leasingsopimukset, palveluiden 

käyttöoikeussopimukset, käyttöoikeusurakat ja optiosopimukset. Kilpailuttamisen kynnysarvot 

vaihtelevat hankintalain mukaan. Tällä hetkellä tavarahankinnoissa raja on 60 000, rakennusura-

koissa 150 000 ja käyttöoikeussopimuksissa 500 000 euroa.  (Uotinen ym. 2012, 62) 

 

Lakia ei kuitenkaan sovelleta palveluhankinnoissa, maakaupoissa tai olemassa olevien rakennus-

ten kohdalla, kun kunta on ostajana tai vuokraajana. Tällöin myöskään rahoitusmuodolla ei ole 

merkitystä. (JulkHankL 1397/2016.) Tämä siis antaa kunnille mahdollisuuden valita esimerkiksi 

tarvittavia maa-alueita tai toimitilojen sijainteja vapaasti ilman kilpailuttamista. Kilpailutusta ei 

tarvita myöskään silloin, kun kunta osoittaa tehtävän omistamalleen yhtiölle. EY-tuomioistuimen 

mukaan kilpailutus on kuitenkin suoritettava aina, jos yksityinen omistaa yhtiöstä pienenkin 

osuuden. Kilpailutuslainsäädäntö on myös voimassa kuntien välisessä yhteistyössä, koska toinen 

kunta on kunnan ulkopuolinen yksikkö. Tällöin julkiset hankinnat tulisi kilpailuttaa, vaikka sen 

katsottaisiin olevan lähtökohtaisesti kunnalle kannattamatonta. (Anttiroiko 2010, 62.) 

 

 Kuvio 2 Kuntien omistajapolitiikka (Korhonen & Niemi 2016) 
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Kunta omistaa itse 

 

Sisäisessä omistajuudessa omaisuus on suoraan kunnan hallinnassa. Kunnan omistaessa itse 

omaisuutta, vastaa se itse myös siihen kohdistuvista riskeistä, kuluista ja poistoista itse omassa 

tuloslaskelmassaan ja taseessa. Tällöin omaisuus vaikuttaa myös suoraan kunnan talouteen ja 

riskien toteutuminen näkyy suoraan kunnan tuloksessa. Kunnan omistaessa itse käytettävän 

omaisuuden se voi olla joko suoraan kunnan taseessa tai liikelaitoksen hallinnassa. 

 

Ympäristöministeriön Ympäristö-lehden mukaan kunnan omaisuudesta suurimman omaisuus-

erän muodostavat rakennukset. Lisäksi ne ovat myös nopeinten kasvava kuluerä. Kuntien omis-

tuksessa on noin kymmenen prosenttia koko Suomen rakennuskannasta. Rakennuksiin sidotun 

omaisuuden määrä on siis suuri, mutta niiden kunto on kuitenkin osittain heikkoa ja näihin ra-

kennuksiin on sitoutunut vuonna 2015 kirjoitetun artikkelin mukaan viisi miljardia korjausvelkaa. 

Ympäristö-lehden haastatteleman Esko Korhosen Kuntaliiton omistamasta FCG konsultointi 

Oy:stä sanoo, että kuntien omistamista tiloista noin kolmasosa on turhaa. Pääosin kuntien omis-

tamat rakennukset on rakennettu 60-80-luvulla ja ne vaatisivat peruskorjausta. Usein korjaus-

kunnossa oleviin rakennuksiin liittyy myös sisäilmaongelmia. Kuntien omistamissa tiloissa työs-

kentelee, opiskelee tai harrastaa noin miljoona ihmistä päivässä. (Kaijärvi 2015.) Kuntien raken-

nuksien hyvän hallinnan merkitys on suuri myös kuntalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille.  

 

Omaisuuden hallinnan tulisi olla suunnitelmallista ja rakennuksien tarpeellisuutta tulisi arvioida 

erityisesti silloin, kun ne ovat huonokuntoisia. Huonokuntoisten rakennusten korvaaminen uudis-

rakennuksella voi olla jopa järkevää toiminnan tehostamisen kannalta, kun toimintaa voidaan 

keskittää yhteen rakennukseen. Uudisrakentamisessa tulisi ottaa yhä enemmän huomioon sen 

käyttötarkoituksen muunneltavuus ja suunnitella sen elinkaarta myös siinä tapauksessa, jos sille 

ei ole enää kunnalle käyttötarvetta. 

 

Rakennuksien lisäksi kunnat ovat merkittäviä maanomistajia ja niiden vastuulla on ohjata maan-

käyttöä ja kaavoitusta alueellaan. Maanhankinnalla kunta voi ohjata kunnan kehitystä ja varmis-

taa kohtuuhintaisten tonttien saatavuuden. Tonttien saatavuus ja laatu toimii myös kuntien kilpai-

lutekijänä, kun kunnan alueelle pyritään saamaan uusia asukkaita ja liiketoimintaa. Kunta voi 

vaikuttaa maa-alueiden arvonkehitykseen kaavoittamalla tonttimaaksi yleiskaavoitettua aluetta ja 

hankkimalla hyvissä ajoin raakamaata sellaisilta alueilta, joihin se aikoo laajentaa kaavoitusta.  
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Kunta voi luovuttaa tonttejaan rakennettavaksi myymällä niitä tai vuokraamalla, jolloin omai-

suudelle saadaan tuottoa. Vuokra ja myyntituottojen lisäksi kunta saa luovutetuista tonteista tu-

lona kiinteistöveroa, joten tonttien myyminen tai vuokraaminen edullisestikin on kunnalle kan-

nattavaa toimintaa. (Kuntaliitto 2004.) 

 

Korhosen ja Niemen jaottelun mukainen oman taseen omaisuuden hallinta, eli suora omistami-

nen tarkoittaa, että kunta investoi itse käyttämällä tulorahoitusta, velkarahaa tai purkamalla muita 

omistuksia. Tämä on kunnille yleisin tapa omistaa, mutta investointien aiheuttamat kulut eri tili-

kausille eivät jakaannu tasaisesti, vaan usein korkeimmat kulut painottuvat ensimmäisille vuosil-

le. Tämä voi vääristää todellista tilannetta ja aiheuttaa tiukassa taloustilanteessa ongelmia toteut-

taa omarahoitteisia investointeja. (Korhonen & Niemi, 2016, 41.) 

 

Kuntaomisteisten investointien rahoituksessa on erityispiirteenä, että kunta voi saada erilaisia 

avustuksia, vaikka itse investoinnin kohde ei olisi liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa. 

Kunta voi saada esimerkiksi avustuksia uimahallin rakentamiseen, vaikkakin toiminta kilpailisi 

kylpylöiden kanssa asiakkaista. Kunnan omistamat rakennukset voidaan kuitenkin yhtiöittää, 

mutta kilpailutilanteessa yksityisen toimijan on hankala tarjota vastaavia tiloja samoilla kustan-

nuksilla, kuin kuntaomisteinen tuettu toiminta.  (Valkama 2004, 121.) 

 

Liikelaitokset ovat kunnan alaisuudessa toimivia itsenäisiä tulos- ja taseyksiköitä. Liikelaitoksen 

tarkoituksen on suorittaa kunnalle kuuluvaa palvelutehtävää, joka ei ylitä yhtiöittämiskynnystä 

(Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2013). Liikelaitokset saavat 

muita yksiköitä ja virastoja laajemmat oikeudet itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon, joten 

sillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa itsenäisesti omaisuuden hallintaan ja sitä kautta pa-

rempi mahdollisuus vaikuttaa syntyviin kuluihin. Kunnan valtuusto voi kuitenkin asettaa omille 

liikelaitoksilleen sitovia toimintamalleja ja tulostavoitteita, joissa sen tulee pysyä. Tavoitteiden 

tarkoituksellisesta epäonnistumisesta tilivelvolliset voivat joutua vastuuseen. (Leppänen 2011, 

146.) 

 

Liikelaitoksella tarkoitetaan kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän omistamaa liikelaitosta, 

että liikelaitoskuntayhtymää (Leppänen 2011, 145.)  Pääasiassa liikelaitoksen tulisi tulla toimeen 

toiminnasta saatavilla tuloilla, mutta tarvittaessa kunta voi subventoida sille verotuloja, jos kyse 

on esimerkiksi viranomaistehtävästä. Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitokset eivät ole kuiten-
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kaan itsenäisiä kirjanpitovelvollisia, vaan ne kuuluvat osana kuntaa tai kuntayhtymää. Poikkeuk-

sena on kuitenkin liikelaitoskuntayhtymä, joka on itsessään kirjanpitovelvollinen. Tilikauden 

päätteeksi liikelaitosten erilliset tuloslaskelmat- ja taseet yhdistetään kunnan tilinpäätökseen, 

jolloin liikelaitokset toiminta vaikuttaa suoraa kunnan taloudelliseen asemaan. (Porokka-

Maunuksela ym. 2004, 14-15; Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 

2013.) 

 

Liikelaitoksen hankkiessa omaisuutta kunnalta, käsitellään sitä samalla tavalla taseessa, kuin 

ulkopuolelta hankittua omaisuutta. Kunta voi rahoittaa liikelaitoksen investointeja tekemällä 

sijoituksia sen peruspääomaan. Lisäksi investointeja voidaan tehdä kunnan sisäisenä lainana tai 

ulkopuolisella lainoituksella. Kunnan investoinnit vähennetään kuitenkin liikelaitoksen hankin-

tamenosta, jolloin sillä on vaikutus esimerkiksi poistojen määrään ja liikelaitoksen rahoituksen 

tarpeeseen. Tällöin omaisuuden kustannukset eivät vastaa enää todellisia pääomakuluja. Liikelai-

toksissa ylijäämä voidaan siirtää, joko liikelaitoksen taseeseen tai vastuukunnan taseeseen. Vas-

taavasti liikelaitoksen alijäämän kattamiseen voidaan käyttää liikelaitoksen peruspääomaa tai 

rahastoja. Liikelaitoksen alijäämä jää kuitenkin lopulta kunnan vastuulle (Yleisohje kunnallisen 

liikelaitoksen kirjanpidollisesta käsittelystä 2013, 19-20.) 

 

Ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen on kuitenkin liikelaitoksille ja virastoille harvinaista. 

Varsinaisesti sitä ei ole kielletty, mutta käytännössä rahoitus tapahtuu kunnan kautta. Tämä tapa 

on edullinen, koska kunta saa rahoituksen pienemmillä kustannuksilla, kuin liikelaitos joka toi-

misi omavastuisesti. Kunta toimii siis eräänlaisena takaajana rahoitukseen, mutta myös riskin-

kantajana ongelmatilanteissa. (Valkama 2004, 123.) 

 

Kunnan ja liikelaitosten välillä voi olla myös laskennallisia kuluja kuten yhteisten kulujen vyöry-

tyksiä, laskennallisia korkoja ja poistoja. Lisäksi kunnan ja liikelaitosten välillä tehdään sisäistä 

laskutusta palveluiden tuottamisesta. Näiden tarkoituksena on parantaa todellisten kustannuksien 

arviointia, mutta varsinaista kattavaa ohjetta niiden tekemiseen ei ole, joten ne eivät välttämättä 

ole vertailukelpoisia tai kata kaikkia syntyneitä kuluja. Hinnoitteluun voi sisältyä myös kunnan 

sisäistä katetta, jolloin arviointi hankaloituu entisestään. Tällaisiin kustannuksiin voi sisältyä 

esimerkiksi omaisuuden hallintaan liittyviä kustannuseroja, jotka vaikuttavat myös todellisten 

ylläpitokustannuksien arvioimiseen. (Leppänen 2011, 145; 160-162). 
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Tilanteessa, jossa arvioidaan omaisuuteen kohdistuvia todellisia kustannuksia, liikelaitoksen 

hallinnassa olevaa omaisuutta helpompi arvioida, kuin kunnan suorassa omistuksessa olevaa 

omaisuutta. Liikelaitoksessa omaisuuteen kohdistuvat kulut ja tuotot ovat eroteltuna kunnan 

muusta toiminnasta, joten kustannukset näkyvät sen omasta tilinpäätöksestä. Kunnan muita pää-

omakustannuksia ei erotella yhtä tarkasti, kuin liikelaitoksissa, joten kustannuksia on hankala 

kohdistaa tiettyyn toimintaan. Tärkeää on myös huomata, että liikelaitoksella yleensäkin on oma 

ali- ja ylijäämä, jota voidaan seurata jatkuvasti eri vuosilta ja tarkastella kehitystä eriteltynä 

muusta kunnan toiminnasta.  

 

Yhtiöitetty omaisuus 

 

Kunta voi siirtää toimintaansa myös itsenäisille oikeushenkilöille, kuten kuntayhtymille ja osa-

keyhtiöille. Näiden lisäksi kunnan toimintaa voidaan siirtää myös yhdistysten, säätiöiden ja 

osuuskuntien vastuulle. Toisin, kuin kunnan sisäisissä organisaatiomalleissa, näiden toimintaa 

kunta ei voi ohjata suoraan, vaan välillisesti valitsemalla kunnan edustaja niiden päätöksente-

koelimiin. Yhtiöitetyn omaisuuden osalta kunta ei voi siis enää suoraan määrätä, miten omai-

suutta hallitaan, vaan se voi antaa lähinnä ohjeita, miten kunnan omistuksessa olevaan yhtiötä ja 

omaisuutta tulisi hoitaa. Nämä ohjeet eivät ole yhtiön johdolle sitovia, koska sen tulisi toimia 

aina yhtiölle edullisella tavalla. (Leppänen 2011, 146.) 

 

Kunnan olemassaololle ei ole välttämätöntä, että se omistaisi fyysistä omaisuutta. Kunta voi toi-

mia pelkän käyttötalouden turvin. Käytännössä tämä nähdään kuitenkin mahdottomana nykyisen 

palvelutuotannon näkökulmasta. Kunta voi yhtiöittää osittain omaisuutensa, mutta täysin se ei 

voi sitä tehdä, vaikka se loisikin tilanteen, jossa syntyisi kilpailuneutraliteetti yksityisten ja jul-

kisten toimijoiden välille ja edistäisi näennäismarkkinoiden toimintaa. Yhtiöittämistilanteessa 

kunnalta siirretään palvelutuotannossa tarvittava omaisuus yhtiölle, jonka jälkeen kunta ei enää 

omista tätä kyseistä omaisuutta, vaan yhtiön osakkeet. Tällöin yhtiöstä tulee omaisuuden juridi-

nen omistaja, jolla on päätösvalta siitä. Kilpailutilanteen kannalta ei kuitenkaan ole olennaista 

kuka omaisuuden omistaa, vaan olennaisinta on millä hinnalla sitä voi käyttää. (Valkama 2004, 

127.) 

 

Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden hyvään hallintaan tarvitaan siis tietämystä kunnallistalou-

desta ja yritysmaailmasta. Kunnan omistamilla yhtiöillä on samanlainen riski päätyä konkurssiin 
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tai joutua taloudellisiin vaikeuksiin, kuin muillakin markkinoilla toimivilla yhtiöillä, joten yhtiöi-

tetyssä omaisuudessa hyvä hallinta korostuu, jotta kunnan omaisuuteen ei kohdistu tarpeettomia 

riskejä. 

 

Kunnalle voi syntyä myös yhtiöittämisvelvoite, jos se toimii kilpailutilanteessa muiden toimijoi-

den kanssa markkinoilla. Tällöin kunta ei voi itse olla toimijana vaan sen on luovutettava liike-

toiminta kunnan ulkopuoliselle yhtiölle. Yhtiöittämiskynnyksen ylittyminen vaatii, että toiminta 

ei perustu kunnalle annettuihin lakisääteisiin tehtäviin ja se on riittävän laajamittaista vääristä-

mään kilpailua. Kunta siis voi itse harjoittaa kiinteistöjen osto, myynti ja vuokraustoimintaa, jos 

se on vähäistä tai perustuu lainsäädäntöön. (Kuntalaki 2015/410 15:126.) 

 

Sisäisen ja ulkoisen omistamisen välillä on lainsäädännöllinen ero. Kuntaa ja sen toimintaa kos-

kee kuntalaki, kun taas kunnan omistamaa yhtiötä koskee osakeyhtiölaki. Kunnan omistama yh-

tiö toimii siten, kuin muutkin markkinoilla toimivat osakeyhtiöt. Kunnan toimiessa kilpailutilan-

teessa sen on kuntalain mukaan hinnoiteltava palvelunsa markkinaperusteisesti. Tällä siis tarkoi-

tetaan, ettei kunta voi hinnoitella palveluitaan muita halvemmaksi tekemällä tappiota kilpailuti-

lanteessa. Kunta ei voi myöskään myöntää omistamalleen yhtiölle lainaa, vakuutta tai takausta, 

jos siihen liittyy merkittäviä riskejä. Kilpailutilanteessa kunta voi antaa vakuutensa tai takauksen 

lainasta vain sellaiselle yhtiölle, joka kuuluu sen kuntakonserniin tai se on kunnan, kuntien tai 

valtion yhteisessä määräysvallassa. (Kuntalaki 2015/410 15:126-129.) 

 

Kiinteistöjen osalta kuntalain mukaan kunta voi vuokrata omistamansa kiinteistön vähintään 

kymmeneksi vuodeksi markkinoilla kilpailutilanteessa olevalle taholle avoimessa tarjouskilpai-

lussa, jolle kunta ei ole asettanut rajoitteita. Jos tarjouskilpailua ei järjestetä, tulisi puolueettoman 

tahon arvioida kiinteistölle käypä vuokra. (Kuntalaki 2015/410 15:130.) Kuntalain mukaan kun-

nalla on siis mahdollista asettaa omistamiaan tarpeettomia kiinteistöjään vuokrattavaksi vapaasti, 

kunhan vuokrataso on markkinaperusteinen.  

 

Kunnan ulkoiset yhtiöt eivät ole mukana emokunnan tekemässä talousarviossa, eikä tilinpäätök-

sessä. Ulkoiset yhtiöt lasketaan kunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan omistamat yhtiöt vai-

kuttavat kunnan talouteen silloin, kun kunta on sijoittanut niihin pääomaa. Kunnan ja yhtiön vä-

lillä voi olla myös saamis- tai velkasuhde esimerkiksi yhtiölle myönnetystä lainasta tai palvelu-

jen ostoista. Yhtiöt on usein perustettu tuottamaan kunnalle sen tarvitsemia palveluita, joten kau-
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pankäynti niiden välillä on tiivistä. Kunta kuitenkin omistaa näiden yhtiöiden osakkeita, joten 

mahdollisessa konkurssitilanteessa osakkeet menettävät arvonsa ja tämä näkyisi kunnan tilinpää-

töksessä tappiona. (Leppänen 2011, 146-147.) 

 

Kunnan luovuttaessa omaisuutta liikelaitokselle omaisuuden arvo ei muutu. Tällöin rakennukset 

tai omaisuuden tasearvo pysyy sellaisena, kuin se on ollut kunnan taseessakin. Todellisuudessa 

omaisuuden arvo ei useinkaan vastaa sen tasearvoa, vaan arvo vastaa sitä summaa, kuinka paljon 

sillä on laskennallista käyttöarvoa hankintahetken arvosta tehtyjen poistojen jälkeen. Liikelaitok-

sista poiketen, kunnan antaessa perustamalleen yhtiölle omaisuutta osakkeita vastaan apporttina 

tai sen myydessä yhtiölleen omaisuutta, omaisuuden arvoksi merkataan, sen todellinen käypä 

arvo. Omaisuuden siirroista kunnalla voi syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota, jotka vaikuttavat 

suoraa kunnan kertyneeseen yli- tai alijäämään. Luovutusvoittojen rahamääräiset summat voivat 

olla huomattavia, joten niillä voidaan helposti kattaa vanhaa kertynyttä alijäämää tai varautua 

mahdollisiin tuleviin alijäämiin pelkästään pääomia siirtämällä. Tilanne antaa myös mahdolli-

suuden arvostaa omaisuutta sen todelliseen arvoon, jolloin esimerkiksi vanhojen rakennusten 

vääristyneet arvot voidaan korjata ja todelliset pääomakustannukset ovat helpommin laskettavis-

sa. (Leppänen 2011, 146-147, 151.) 

 

Kunnan itse omistamisen erityispiirteenä on, että se voi saada investointeihin julkista tukea. Pää-

sääntöisesti tukea myönnetään sellaiseen toimintaan, jossa ei ole kilpailua. Tukea voidaan kui-

tenkin myöntää muillekin toimijoille, jos toiminnan katsotaan olevan kuntalaisille tarpeellista ja 

halutaan, että he voivat kuluttaa sitä alennetuilla hinnoilla. Tällöin tuki voi vääristää todellisia 

kustannuksia erityisesti, jos alalla on kilpailua. (Valkama 2004, 121-122.) 

 

Verotuksellisesti kunnan itse omistaminen ja yhtiöittäminen eroaa toisistaan huomattavasti. 

Kunnalla ei ole tuloverovelvollisuutta tekemästään tuloksesta, joten liikelaitosten tulosta ei vero-

teta. Kunta saa myös arvonlisäverot takaisin kuntapalautuksina. Yhtiö tai yhteisö on kuitenkin 

tuloverovelvollinen tekemästään tuloksesta. Kunnan luovuttaessa yhteisölle omaisuutta, yhteisön 

tulee maksaa tuloveroa tekemästään tuloksesta. (Leppänen 2011, 146-147.) Tämän vuoksi kun-

nan on järkevämpää omistaa verotuksellisesti omaisuus itse, jos yhtiöittämiskynnys ei ole ylitty-

nyt ja omaisuudelle halutaan tuottoa (Yleisohje kunnallisen liikelaitoksen kirjanpidollisesta kä-

sittelystä 2013). 
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Täysin irrallinen kunnan omistama yhteisö ei kuitenkaan ole kunnan taloudesta. Kunnan konser-

nitilinpäätökseen tulisi yhdistää kaikki konserniyhteisöön kuuluvat tilinpäätökset, joissa kunta on 

mukana. Poikkeuksena kunta voi jättää pienten ja kokonaisuuden kannalta merkityksettömien 

yhteisöjen tilinpäätökset yhdistelemättä, jos se ei vaaranna oikeaa ja riittävää kuvaa kuntakon-

sernin talouden tilanteesta. Tappiota tuottavan yhteisön pois jättämisessä pitää kuitenkin noudat-

taa varovaisuusperiaatetta. Poikkeus antaisi siis kunnalle mahdollisuuden jättää konsernitilinpää-

töksestä pois pienten asunto- tai kiinteistötytäryhteisöjen tilinpäätökset. (Yleisohje kunnan ja 

kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta 2015, 12.) 

 

Osaltaan yhtiöittäminen voi lisätä kustannuksien ja hintojen läpinäkyvyyttä, koska yhtiö toimii 

irrallisena toimijana kunnasta, jolloin todelliset kustannukset heijastuvat suoraa palvelun tuotta-

misen kustannuksiin. Käytännössä kuitenkin yhtiöitetty omaisuus siirtyy kauemmaksi kunnan 

päätösvallasta ja osakeyhtiötä ei koske samat läpinäkyvyyttä ja tiedonantoa koskevat periaatteet, 

kuin peruskuntaa. Tällöin esimerkiksi kuntalaiset eivät pääse tarkastelemaan kunnan omistaman 

yhtiön toimintaa yhtä laajasti, kuin liikelaitoksen. Kokonaisuutena siis läpinäkyvyys heikkenee, 

kun omaisuutta yhtiöitetään ja samanaikaisesti riski omaisuuden menettämisestä kasvaa. (Val-

kama 2004, 132.) 

 

Yhtiössä budjetointivelvoite poistuu, eikä sitä enää koske tiukka jako käyttö- ja pääomamenoihin 

kirjanpidossa. Tämä luo muodostuneelle yhtiölle vapauden tehdä omia investointeja, tehdä laa-

jemmin päätöksiä kustannusten leikkaamiseksi, sekä myydä ja markkinoida omia palveluitaan ja 

kilpailla samoilla säännöillä muiden toimijoiden kanssa, jota kunnan liikelaitokset ja virastot 

eivät voi tehdä. Liikelaitostaminen ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että palvelut olisivat 

ilmaisia kuntalaisille, jos siitä on kunnan kanssa sovittu. (Valkama 2004, 132-134.) 

 

Yhtiöittäminen ja yhtiöiden omistaminen on osa kunnallista itsehallintoa. Tällöin myöskin yhti-

öiden purkaminen takaisin osaksi kuntaa on mahdollista. Pitkällekään viety yhtiöittäminen ei ole 

peruuttamaton ratkaisu, vaan kunta voi peruuttaa yhtiöittämispäätökset yhdellä uudella päätök-

sellä ja toteuttaa uudenlaista poliittista tahtoa. (Valkama 2004, 145-146.) 

 

Yksityistämisessä kunta myy omistamansa yhtiön osakkeet ulkopuoliselle toimijalle, jolloin yh-

tiö omaisuus ja toiminta siirtyy kunnan ulkopuolisen toimijan haltuun. Yksityistämisessä tehty 

päätös on yleensä peruuttamaton, jollei kunta saa ostettua yhtiön osakkeita takaisin itselleen. 
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Yksityistetty yhtiö voi kuitenkin myydä kunnalle palveluitaan tai esimerkiksi vuokrata toimitilo-

ja kunnan käyttöön. (Valkama 2004, 154.) 

 

Kuntakonsernin omistaessa itse omaisuutta se vastaa myös kaikista sen aiheuttamista kuluista ja 

riskeistä itse. Omistamiseen voi liittyä lainoja, korkoja, poistoja ja korjausvelkoja, mutta omistet-

taessa itse kunta voi päättää, miten se huolehtii omaisuudestaan. Vaikka investoinnit olisi hankit-

tu ulkopuolisella rahoituksella, tulee ne kuitenkin maksettua aikanaan, jolloin kustannukset vä-

henevät velkojen ja korkojen osalta. Itse omistamiselle vaihtoehtona on vuokrata tai hankkia 

leasing -sopimuksella omaisuutta omaan hallintaan ulkopuoliselta. Seuraavaksi käsittelen näitä 

vaihtoehtoisia tapoja hallita omaisuutta. 

 

Vuokrattu, leasing vuokrattu ja elinkaarimallin mukainen omaisuuden hallinta 

 

Kilpailuedun kannalta ei ole merkitystä kuka omaisuuden todellisuudessa omistaa vaan omai-

suuden hallinta voidaan siirtää esimerkiksi vuokra- tai leasing sopimuksella. (Valkama 2004, 

130.) 

 

Verkostot, strategiset allianssit ja kumppanuusmallit ovat hallintamuotoja, joissa toimitaan yh-

teistyössä erilaisten sidosryhmien, kuten yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Mal-

leilla voidaan toteuttaa omaisuuden hallintaa, mutta usein ne ovat lisäksi laaja-alaisempia sopi-

muksia, joilla toteutetaan koko palvelutuotanto prosessia. Tarkoituksena on toteuttaa kaikkia 

osapuolia hyödyttäviä kokonaisuuksia, jossa yhdistyvät jokaisen osapuolen resurssit yhteisen 

päämäärän toteuttamiseksi. Yhteistyö on aina sopimusperusteista. Se voi olla solmittu kahden 

kunnan kesken, kuntayhtymänä tai yksityisen ja julkisen toimijan kumppanuutena. Sopimukset 

ovat usein pitkiä ja niillä pyritään pääsemään paikallisyhteisön kannalta parhaaseen lopputulok-

seen. (Anttiroiko 2010, 28-33.) 

 

Vuokrattu ja leasing vuokrattu omaisuus on Korhosen ja Niemen mukaan taseen ulkopuolista 

omaisuuden hallintaa. Tällä tarkoitetaan, ettei kunnalla ole itsellä kiinni pääomaa, vaan he mak-

savat hallinnasta vain vuotuisia pääomakustannuksia. Vaikka itse omistaminen on ollut jo pit-

kään yleisin hallinnan muoto, on kiristynyt kuntatalous tuonut käyttökelpoisiksi vaihtoehdoiksi 

myös vuokraamisen, leasinginvuokraamisen ja erilaiset elinkaarimallit, jolloin kunnan ei tarvitse 

itse sijoittaa varojaan omaisuuteen, vaan he maksavat siitä ainoastaan vuotuiset vuokrakulut, 
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jotka sisältävät pääoma- ja ylläpitokulut. (Korhonen & Niemi 2016, 41.) 

 

Vuokramallissa omaisuudella on toteuttaja eli vuokranantaja, joka omistaa ja kehittää kiinteistöjä 

siten, että ne vastaavat kunnan palvelutuotannon tarpeita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

vuokranantaja huolehtii tilojen rahoituksesta ja rahoittajista, mutta myös huolehtii, investoinneis-

ta, rakennuttamisesta ja tilojen kunnosta ja kunnossa pysymisestä. Vuokraaminen on kunnan 

näkökulmasta erityisen hyvä tapa hallita omaisuutta, kun on tiedossa, että tarve on määräaikaista 

ja toisaalta silloin, kun halutaan välttyä itse omistamisen muodostamista vastuista. (Korhonen & 

Niemi, 2016, 42.) 

 

Vuokraamisen lisäksi kunnilla on vaihtoehtona käyttää muunlaisiakin sopimuksia, kuten leasing 

sopimuksia, joita on useita erilaisia ja ne soveltuvat erilaisiin tarpeisiin. Sale and lease back -

sopimuksessa kunta myy omaisuuden ensin vuokranantajalle ja sitoutuu vuokraamaan omaisuu-

den takaisin hallintaansa vuokranantajalta. Tätä tapaa voidaan käyttää silloin, kun kunta haluaa 

vapauttaa varoja rakennuksista käyttöönsä, mutta myös silloin kun omaisuus on päässyt huonoon 

kuntoon ja todetaan, että kunnalle on parempi vaihtoehto, kun ulkopuolinen osapuoli investoi 

omaisuuden perusparannukset ja kunta sitoutuu vuokraamaan omaisuuden takaisin paremmin 

käyttötarkoitukseen soveltuvana. (Korhonen & Niemi, 2016, 43.) Kevyempänä vaihtoehtona on 

ranskalainen leasing -malli, jossa kunta on edelleen kiinteistön omistaja, mutta ulkopuolinen 

yhtiö toteuttaa siihen korjauksen, laajennuksen tai ylläpidon, josta kunta maksaa sille leasing tai 

käyttömaksua (Anttiroiko 2010, 34).  

 

Kiinteistöleasing on vuokraustapa, jossa ulkopuolinen toimija suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa 

kiinteistön rakentamisen. Kunta sitoutuu vuokraamaan omaisuuden hallintaansa määräajaksi, 

jonka jälkeen kunta voi sopimuksen mukaisesti lunastaa rakennuksen, osoittaa sille uuden osta-

jan tai uusia vuokrasopimuksen. Tässä hallintatavassa kunta vastaa rakennuksien ylläpidosta ja 

sillä on oikeus tehdä muutoksia rakennuksiin. Mallissa kunta sitoutuu omaisuuteen tiukemmin, 

kuin vuokrauksessa. Sopimuksesta irtautuminen ei ole yhtä helppoa, kuin normaalissa vuokraso-

pimuksessa. Etuna kuitenkin on, että kunta saa käyttöönsä uuden rakennuksen, sitomatta omia 

varoja tai ottamatta omaan taseeseensa lisää lainaa. Tällaisissa leasingsopimuksissa kunta toimii 

usein myös maapohjan osalta vuokranantajana kiinteistön omistajalle, jolloin omistajuus jakaan-

tuu osittain myös kunnalle. (Korhonen & Niemi, 2016, 43) 
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Anglosaksinen- ja BLT-malli (build-lease-transfer) perustuu kiinteistöleasingin tavoin vuokra-

suhteeseen. Näissä malleissa kuitenkin omistus pysyy kohteen rakentajalla ja se vastaa raken-

nuksen ylläpidosta ja korjauksista. Näissä malleissa projektin toteuttanut yhtiö omistaa kiinteis-

tön sopimuksen päätyttyä. BOT-tyyppisissä malleissa (build-operate-transfer) kohteen omista-

juus pysyy julkisella toimijalla. Yksityisen yhtiön tehtävänä on toteuttaa kohde ja hoitaa sitä so-

pimuskauden ajan, jonka jälkeen vastuu siirtyy takaisin julkiselle toimijalle. BOO -malleissa 

(build-own-operate) taas omaisuus on kokonaan yksityistä ja kunta sitoutuu maksamaan kunnalle 

rakennetusta kiinteistöstä käyttömaksuja. Omaisuus pysyy sopimuskauden jälkeen yksityisenä 

omaisuutena. (Anttiroiko 2010, 35-36.) 

 

Elinkaarimalli eli julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuusmalli toteuttaa rakentamisen ja 

omistamisen eri toimijoiden yhteistyönä. Mallia kutsutaan myös yksityisrahoitus -malliksi, koska 

sen alkuperäinen tarkoitus oli turvata hankkeiden rahoitus yksityisten markkinoiden avulla. Elin-

kaarimalli perustuu pitkiin sopimuksiin tilaajan, omistajan, rahoittajan ja palveluntuottajien välil-

lä. Yleensä tällaiset sopimukset ovat kestoltaan 15-25 vuotta. Mallia käytetään yleensä silloin, 

kun hankkeet ovat mittakaavaltaan suuria. Tällaisessa tapauksessa, kunnan ei tarvitse pitäytyä 

tiukoissa budjettiraameissa ja investointisuunnitelmissa. Tämän vuoksi hanketta varten peruste-

taan usein projektiyhtiö, joka toteuttaa hankkeen ja pitää yhteyden sopimuskumppaneiden välillä. 

Pienemmissä hankkeissa sopimuskumppaneina voi olla pelkästään kunta ja palveluntuottaja, 

jolloin kyse on kaksikantasopimuksesta. Kolmikantaisessa sopimuksessa kunnan ja palveluntuot-

tajan lisäksi mukana on ulkopuolinen rahoittaja. Anttiroikon mukaan elinkaarimallia ei tulisi 

käyttää pelkästään yksityisen rahoituksen vuoksi, vaan siinä tulisi huomioida, että kumppanuus 

yksityisten toimijoiden kanssa tuo paljon uusia resursseja, tehokkuutta ja tietoa. Lopullisena 

maksajana elinkaarimallissa on kunta, joten käytettäessä mallia, siitä tulisi ottaa hyöty irti. (Kor-

honen & Niemi 2016, 43-44; Anttiroiko 2010, 34.) 

 

Elinkaarimallin hyvänä puolena pidetään sitä, että se antaa kunnalle mahdollisuuden erilaisiin 

tapoihin toteuttaa hanke ja se voi vapaasti ottaa mukaan hankkeeseen erilaisia toimijoita. Vaikka 

malli mahdollistaa innovatiivisuuden hankinnoissa ja siitä on olemassa monenlaisia variaatioita, 

ei mallia pidetä kuitenkaan ratkaisuna julkisen rakennuskannan laajentamiseen tai ylläpitoon. 

Erityisesti kysymyksiä on herättänyt pitkät sopimuskaudet monen toimijan kanssa yhtaikaa. 

Markkinoilla ei ole myöskään riittäväsi sopimuskumppaneita pienempiin kohteisiin, joten se on 

käytössä lähinnä suurissa hankkeissa. Ongelmana nähdään myös, että pääomariskien ja kiinteis-
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tön ylläpidon ulkoistaminen tulee kunnalle liian kalliiksi verrattuna siitä saataviin hyötyihin. 

(Korhonen & Niemi 2016, 44.) 

 

Allianssimallissa tilaaja ja tuottaja toimivat yhteisvastuullisena rakennushankkeen- ja sen jälkei-

sen takuuajan. Mallissa yksityinen ja julkinen toimija toimii yhdessä hankkeen toteuttajana. Tä-

hän toimintatapaan ei kuulu ylläpitovaihetta, joten allianssi päättyy usein takuuajan loppumiseen. 

Malli kuitenkin poikkeaa perinteisestä hankintatavasta tiiviin yhteistyön osalta, joka voi jatkua 

vuosien ajan, eikä kunta vastaa hankkeen onnistumisesta ja korjauksista yksin, joten riskit ja-

kaantuvat alkuvaiheessa eri toimijoiden kesken. (Korhonen & Niemi 2016, 45.) 

 

Julkisissa hankinnoissa on mahdollista käyttää myös sponsorointi- ja yhteisrahoitusmallia, joissa 

yksityiset yritykset tekevät sponsorointi ja mainonta sopimuksia julkisiin hankkeisiin. Tällaisia 

malleja on käytetty vähän, mutta ne sopivat esimerkiksi liikuntapaikkarakentamiseen, joissa yri-

tykset saavat näkyvyyttä positiivisessa valossa ja kunta saa katettua kulujaan. Mallia on mahdol-

lista käyttää muissakin hankkeissa, mutta Suomessa yritysten mainostaminen julkisessa toimin-

nassa on vielä pienimuotoista, vaikkakin yksityiset yritykset toteuttavat jo nyt julkisia palveluita 

ja ne pyrkivät saamaan yhä enemmän näkyvyyttä julkisten palveluiden tuottajina. (Anttiroiko 

2010, 37.) 

 

Leasing-sopimuksissa yleisimpänä käytäntönä on, että kunta vuokraa rakennusta varten tarvitta-

van maan sopimuskumppanille (Isoniemi 2009, 28). Tämä on kuntien maankäytön suunnittelun 

ja hallinnan kannalta olennaista, koska vuokrakauden jälkeen kunnalle jää tontin omistus ja hal-

linta, jolloin kunta voi päättää tontin tulevasta käyttötarpeesta ja siinä olevien rakennusten tule-

vaisuudesta. Maanvuokralain (258/1966 § 52) mukaan vuokra-aika on vähintään 30 vuotta sil-

loin, kun vuokralaisen on tarkoitus rakentaa tontille. Vuokrasopimus ei voi kuitenkaan ylittää 

100 vuotta. 

 

Majamaan (2008) tutkimuksen mukaan yhteistyö projektit onnistuvat usein paremmin teknisellä 

tasolla, jossa tehdään asioista sopimuksia ja suunnitellaan, mutta varsinaisessa tarkoituksessa, eli 

palvelutuotannossa ei saada aikaan kuntalaisille parempia palveluita. Erityisesti yhteistyössä 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota asiakaslähtöisyyteen, jotta sopimusten varsinainen tarkoitus 

toteutuisi, eikä keskustelu jäisi julkisen ja yksityisen vastakkainasettelun tasolle. (Anttiroiko 

2010, 39.) 
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Olennaista on huomata, että taseen ulkopuoliset hallintatavat tuovat mukaan useita uusia sidos-

ryhmiä, kuten vuokranantajat, rahoittajat ja yritykset. Näiden lisäksi mukana on asiakkaita, tava-

ran toimittajia ja yritysten työntekijöitä. Uudet sidosryhmät tuovat uudenlaisia tarpeita hallinnal-

le ja johtamiselle. Julkiselle hallinnalle on olennaista pitää huolta näiden sidosryhmien toimin-

nasta ja ohjata niitä suuntaan, joka tuottaa kaikille osapuolille hyötyjä, jotta yhteistyö jatkuu.  

 

Toimivat sidosryhmät nähdään erityisesti tärkeinä aineettomina arvoina, jotka luovat kilpailuetua. 

Kilpailuedun näkökulmasta onkin siis tärkeää, että myös sidosryhmät toimivat taloudellisesti, 

mutta osallistuvat myös käytettävissä olevilla varoilla mahdollisimman hyvien palveluiden tuo-

tantoon. Eri sidosryhmät toimivat yhteistyössä erilaisten motiivien johdattamina. Julkisen toimi-

jan motiivina on lainsäädäntö ja palvelutuotanto, mutta myös ennustettavuus, hallittavuus, jatku-

vuus ja kansalaisten tasavertainen kohtelu. Yksityisen toimijan motiivina on tuottaa asetetuille 

panoksille tuottoa. Riskinä onkin, että yritykset käyttävät hyväkseen näennäismarkkinoita, joissa 

eivät kysynnän ja tarjonnan määritelmät toimi samalla tavalla, kuin vapailla markkinoilla. Yri-

tykset voivat harkitusti yli hinnoitella tarjotut palvelut tai alimitoittaa laadun. (Anttiroiko 2010, 

41, 54.) 

 

Sisäinen vuokraus 

 

Korhosen ja Niemen mallissa vuokraus ja leasingvuokraus on kunnan taseen ulkopuolista omai-

suuden hallintaa. Kunnan sisäinen vuokraus on kuitenkin olennainen osa omaisuuden hallintaa 

kunnissa. Sen käyttö ei ole kunnalle pakollista ja kunta voi itse päättää miten rakennusten kus-

tannukset jakautuvat. Tässä toimintatavassa kunta kuitenkin omistaa vuokrattavan omaisuuden, 

mutta perii toimivalta yksiköltä sisäistä vuokraa, joka perustuu toimitiloista tuleviin todellisiin 

kustannuksiin. Vaikka sisäinen vuokraus on kunnan sisäistä toimintaa, tekee se omaisuuden eri-

laisista hallintatavoista vertailukelpoista keskenään, mutta myös siirtää todelliset kustannukset 

omaisuudesta palveluja tuottavaan yksikköön. Toimintatapaa käytetään erityisesti yli 20000 

asukkaan kunnissa ja sisäisiä vuokria varten on perustettu yleensä oma tilaliikelaitos, joka hoitaa 

kunnan toimitiloja. (Isoniemi 2009, 11.) 

 

Sisäinen vuokra koostuu pääoma- ja ylläpitokustannuksista. Pääomakustannukset kattavat raken-

nuksen kulumisen, korko kulut ja maa-alueen vuokran tai korkokulut. Rakennuksen kulumista 

arvioidaan kirjanpidossa poistoilla, jossa arvioidaan rakennuksen hankintahinta ja sen arvioitu 
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pitoaika. Tämä taloudellinen pitoaika vaihtelee rakennustyypeittäin 15-50 vuoteen. Poistojen 

laskentatavasta ja sen sisältämien ongelmien vuoksi kulumisen arvioinnissa on siirrytty kuitenkin 

käyttämään korjausvastuuta. (Kts. 3.2 Kirjanpitoerät ja tunnusluvut) Korjausvastuu katetaan kor-

jausvastikkeella, joka perustuu usein jälleenhankintahintaan tai tekniseen arvoon. Tämän on 

yleensä poistoja suurempi, koska rakennuskustannukset ovat kasvaneet ajan saatossa. Korjaus-

vastikkeessa voidaan huomioida myös tekninen kuluminen ja korjausvelka, jota omaisuuteen 

liittyy. Korjausvastike kuvaa siis sitä investointitarvetta, jolla omaisuus saadaan pidettyä yllä 

pitkällä aikavälillä. Vuotuisen kulumisen lisäksi sillä voidaan ottaa kiinni aiemmin kertynyttä 

korjausvelkaa. (Isoniemi 2009, 28.) 

 

Korjausvastikkeen lisäksi pääomavuokraan sisältyy korkotuottovaatimus. Se kuvaa kunnan ra-

kennuksiin sidotun omaisuuden tuottoa tapauksessa, jossa omaisuus olisi sidottu johonkin muu-

hun toimintaan. Vertailussa voidaan käyttää hyväksi markkinaperusteisia vuokria, mutta usein-

kaan sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan vastaavia tiloja ei löydy kunnan alueelta, eikä markkina-

tasoista vuokraa voida määritellä. Yleisenä vertailuna on käyttää korkotuottotavoitteen valtion 

obligaatioita, joita pidetään riskittömänä sijoituksena. Vapailla markkinoilla kiinteistösijoituksia 

kuitenkin pidetään riskialttiimpina ja tuottotavoitteeseen sisällytetään korkeampi riskioletus. Va-

pailla markkinoilla tuottotavoitteeseen sisällytetään myös poiston osuus, joten sisäisen vuokran 

ja markkinavuokran vertailu on hankalaa. Korkotuottovaatimus on kuitenkin poliittinen päätös ja 

useinkaan julkisia investointeja ei pidetä riskisijoituksina, joten kunnat eivät pyri saamaan tuot-

toa investoinneistaan. (Isoniemi 2009, 34-35.) 

 

Toinen osa sisäistä vuokraa on ylläpitovuokra, joka kuvaa rakennuksen juoksevista kustannuk-

sista muodostuvia vuotuisia kustannuksia. Se siis sisältää hallinnon, huoltopalvelut, sähkön, 

lämmityksen, veden, vakuutukset ja keskipitkän aikavälin kulumisen. Vuokra määritellään seu-

raavalle vuodelle kuluvaa vuotta edeltävien toteutuneiden kulujen perusteella, joten arviointi 

vaatii hyviä ennusteita tulevan vuoden kustannuskehityksestä ja muodostuvista kuluista, jotta 

vuokra kattaa syntyvät kustannukset. Hallintokulut ovat ylläpitokuluista sellaisia, jotka eivät 

varsinaisesti liity tilojen ylläpitoon, mutta ne jaetaan tilayksikön hallinnoimien tilojen kesken. 

Hallintokulut ovat olennainen kustannuserä, kun verrataan erilaisia omaisuuden hallintatapoja 

keskenään. Erityisesti kuntien tilanteessa, jossa vaihtoehtoisten hallintapoja otetaan käyttöön, 

kasvavat myös hallinnon tarpeet, joten hallinnon kustannuksista tulee olennainen kustannuserä 

vertailtaessa keskenään itse omistamista ja ulkopuolelta vuokraamista (Anttiroiko 2010, 11).  
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Sisäinen vuokra antaa kunnille keinon vyöryttää todelliset hallintokustannukset oikeaan kohtee-

seen, joka parantaa vertailukelpoisuutta. (Isoniemi 2009, 43-48.) 

 

Sisäisen vuokrauksen etuna on, että sitä voidaan käyttää myös silloin, kun kunta vuokraa ulko-

puoliselta toimitiloja tai omistaa osakehuoneiston toiselta yhtiöltä. Tällöin tilayksikkö pitää hal-

linnassaan vuokrattuja tiloja ja perii tilojen varsinaiselta käyttäjältä kaikki syntyvät kulut, jotka 

syntyvät vastikkeista, vuokrasta, hallinnosta ja kiinteistöön kohdistuvista palveluista. Osakehuo-

neistojen osalta kunta voi periä laskennallista pääomavastiketta osakkeisiin sidotuista varoista, 

joka vastaa korkokustannuksia. Hallintokuluissa käytetään kuitenkin samanlaista laskentaperus-

tetta erilaisissa hallintatavoissa, joten eroja hallinnon tarpeen lisääntymisestä on vaikea kohdistaa 

erilaisten hallintatapojen kesken. (Isoniemi 2009, 49.) 

 

Omaisuudesta luopuminen 

 

Kunnan hallintaan kertyessä sellaista omaisuutta, jota se ei tarvitse palvelutuotantoon, voi se 

halutessaan luopua tällaisesta omaisuudesta. Keinoina on käytettävissä omaisuuden myyminen, 

vuokrasopimuksen irtisanominen tai äärimmäisessä tapauksessa rakennuksen purkaminen. Käyt-

tötarpeen vähetessä kunta voi jättää omaisuutta odottamaan tulevaa tarvetta tai vuokrata sen ul-

kopuoliselle. (Isoniemi 2009, 55.) 

 

Kunnan omistamista tiloista palveluita tuottava yksikkö voi luopua seuraavaan tilikauteen men-

nessä, jolloin kunnan päätettäväksi jää, mitä omaisuudelle tehdään jatkossa. Vuokratun tai lea-

singvuokratun omaisuuden kohdalla on yleensä olemassa sopimus, joka sitoo kunnan pitämään 

omaisuutta hallinnassaan sopimuskauden loppuun asti. Tällöin kunnan on maksettava kustan-

nukset, vaikka omaisuudelle ei olisi enää käyttöä. Kunta voi kuitenkin keksiä vuokratuillekin 

tiloille uuden käyttötarkoituksen tai vuokrata ne eteenpäin, mutta sopiminen uuteen käyttötarkoi-

tukseen tarvittavista investoinneista tulee sopia varsinaisen omistajan kanssa, joka tekee siitä 

monimutkaisen. (Isoniemi 2009, 55.) 

 

Kunta voi lainmukaisella päätöksellä myydä kiinteistöjään ja omaisuutta. Kuntalain mukaan kun-

tia koskee menettelysäännökset, jos toisena osapuolena on taloudellista toimintaa harjoittava 

taho, joka toimii markkinoilla. Kunnan on, tällaisissa tapauksissa selvitettävä kaupan kohteena 

olevan kiinteistön käypä arvo ja selvitettävä sisältyykö kaupan kohteena olevaan maa-alueeseen 
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tai rakennuksiin kiellettyä EU:n valtiontukea. Kunta voi myydä kiinteistön valitulle taholle, kun 

sen käyvästä arvosta tai avoimella tarjouskilpailulla, johon voi osallistua kaikki tahot. Ehdot ei-

vät kuitenkaan koske sellaisia toimijoita, joiden ei katsota harjoittavan taloudellista toimintaa, 

jolloin tukien, yli- tai alihinnan ei katsota suosivan markkinoilla muita. (Kunnan kiinteistökaup-

pa 2016.) 

 

Kunta voi myydä kiinteistöjä myös käypää arvoa alempaan hintaan, jos se on perusteltua. Ensin-

näkin arvioitavana on kiinteistön aiheuttamat kustannukset siitä saatavaan hyötyyn. Rakennukset 

voivat olla huonokuntoisia tai ilman käyttötarvetta, jolloin kunnalle on suotuisaa myydä omai-

suus pois käypää arvoa alhaisemmalla hinnalla. Toiseksi kunta voi arvioida saavuttaako se kau-

palla sellaista hyötyä, joka tuo kuntalaisille parempia palveluita. Kiinteistökaupan avulla kunnan 

alueelle voi tulla myös uusia työpaikkoja ja se voi parantaa verotuloja, jolloin alhaisempi kaup-

pahinta on perusteltua. Kaupantekoa kuitenkin koskee yhdenvertaisuusperiaate, tasapuolisen 

kohtelun vaatimus ja kielto harkintavallan väärinkäytöstä, jotka rajoittavat kunnan itsemäärää-

misoikeutta myös yksityishenkilöiden kanssa käytävässä kaupassa. (Kunnan kiinteistökauppa 

2016.) 

 

Yhtiöittämisen ja yksityistämisen suurin ero on, että yhtiöittäminen on käytännössä kunnan te-

kemä hallintamuodon muutos, mutta yksityistämisessä omaisuudesta luovutaan kokonaan. Tässä 

tapauksessa julkista omaisuutta ja toimintaa siirretään yksityisen hallintaan.  Yksityistäminen on 

hyvä keino esimerkiksi tiloista tai omaisuudesta luopumisessa, mutta sitä voidaan käyttää myös 

koko palvelukokonaisuudesta luopumisessa. (Anttiroiko 2010, 49.) 

 

Yksityistämistä on esimerkiksi kunnan omistamien vuokra-asuntojen, koulujen, terveyskeskusten, 

vanhainkotien, energialaitosten tai kunnan omistaman maan myyminen. Kunta voi siis omaisuu-

den lisäksi myydä omistamiensa yhtiöiden osakkeita. Yksityistää voidaan myös sellaista omai-

suutta, jotka liittyvät suoraan infrastruktuuriin ja palvelutuotantoon. Tällöin kuitenkin julkisen 

puolen vaikutusmahdollisuudet niiden tulevaisuuteen ja käyttöön rajoittuu. (Anttiroiko 2010, 49.) 

 

Omaisuuden hallinnassa on kyse omistamisen, päätösvallan, ohjauksen, riskinoton ja erilaisten 

intressien jakautumisesta. Kunnan omistaessa itse omaisuutensa, sillä on täysi päätösvalta sen 

hallinnasta, mutta se kantaa myös itse kaikki siihen kohdistuvat riskit. Kunnan käyttäessä taseen 

ulkopuolisia omaisuuden hallintatapoja, aiheuttaa se monimutkaistumista hallintoon, mutta kunta 
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voi välttyä sitomasta omia resurssejaan omaisuuteen ja pienentää omaa riskiään. Tällöin myös 

kunnan rooli päätöksenteossa muuttuu ja siitä tulee toimintaa ohjaava taho. Mitä pitemmälle 

omistamista yksityistetään, sitä vähemmän kunnalle itselle jää mahdollisuutta hallita omaisuutta 

ja kunta siirtyy päättävästä asemasta sopimuskumppaniksi. Hallintatavan valinnassa korostuu 

kunnan poliittinen tahto ja arviot kuinka paljon resursseja kunta voi sitoa toimintaan, kuinka pal-

jon ja minkälaisia riskejä se sietää. Siirryttäessä uudenlaiseen toimintamalliin tarvitaan uudenlai-

sia johtamistapoja ja erilaista osaamista, joten muutokset omaisuuden hallintatavoissa luovat 

muutostarpeen koko hallintoon. 

 

  



60 

5. KUNTIEN PÄÄOMAERIEN SIIRTO SYNTYVÄÄN MAAKUNTAAN 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkielman varsinaista aineistoa peilaten sitä esittämääni teoreettiseen 

taustaan ja aiempaan tutkimukseen, jota pääomista ja niiden vaikutuksista on tehty liittyen kun-

tien omaisuuteen. Esittelen ja kommentoin aluksi lausuntojen taustalla olevan hallituksen lakiesi-

tyksen antamaan käsitystä minkälaisen esityksen pohjalta kunnat ovat antaneet lausuntonsa. Hal-

lituksen esitellessä lakiluonnoksen käynnistyi samalla peruuttamaton muutos kuntien toiminnas-

sa ja varautumisessa tulevaan muutokseen. Tuon esiin mediassa olleiden artikkeleiden avulla 

minkälaisia toimenpiteitä kunnat ovat ryhtyneet tekemään parantaakseen omaa asemaa muutok-

sessa. Kuntien varautuminen muutokseen on olennainen osa uudistuksen onnistumista ja loppu-

tulosta, joten se on hyvä ottaa huomioon tutkimuksessa. Lakiesityksen jälkeen esittelen aineistos-

ta saadut tulokset yhteenvetona molemmista kaupungeista. Rovaniemi ja Oulu ovat antaneet vas-

tineessaan lakiesityksestä oman käsityksensä, miten laki pitäisi toteuttaa. Tuloksia ei ole eritelty 

kaupunkien osalta vaan ne käsitellään yhteisinä tuloksina. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen 

kohteena olevat Rovaniemen ja Oulun kaupungit ja arvioin tutkimustuloksia kaupunkien talous-

lukujen perusteella. 

 

5.1 Hallituksen lakiesitys käynnisti muutoksen 

 

Tutkielman aineistona on Oulun ja Rovaniemen kaupunkien antamat lausunnot hallituksen esi-

tysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä-

misuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausuntopyyntö (STM068:00/2015) on annettu 

31.8.2016 ja niiden vastaukset ovat pyydetty annettaviksi 9.11.2016 mennessä. Lakiesitys on 

todettu tutkielman kirjoitushetkellä perustuslainvastaiseksi, eikä sitä ei ole hyväksytty. Hallitus 

on antanut tämän jälkeen uuden lakiesityksen 2.3.2017, mutta aineistoon liittyvät vastaukset ovat 

annettu aiemmasta esityksestä. Uusi esitys ei kuitenkaan ole koskenut omaisuusjärjestelyjä kun-

nilta maakunnille, vaan uudistuksen muita osa-alueita, joten tiedot lausuntokierrokselta ovat 

edelleen voimassaolevia. Nämä jatkuvat valmistelussa tapahtuvat muutokset kuitenkin kertovat 

sen, että uudistus voi muuttua vielä monilta osin ennen lopullista toimeenpanoa ja myös pää-

omien siirtoihin voi tulla muutoksia. Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin olennaista, että 

kuntien pääomiin voi tulla ennalta-arvaamattomia muutoksia ja niiden aiheuttamien riskien to-

teutumiseen olisi hyvä varautua päätöksenteossa. (Kts. HE lakiehdotukset 31.8. 2016.) 
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Aineisto on rajattu koskemaan lausuntojen kysymyksiä 21 ja 22 (kts. 1.4 tutkimuksellinen ase-

telma), jotka koskevat 31.8 annetun lakiesityksen lukua 4 Omaisuusjärjestelyt. Lakiehdotuksen 

tavoitteena omaisuutta koskien on turvata syntyvälle maakunnalle tarvittava omaisuus ja toimiti-

lat, joita tarvitaan siirtyvien tehtävien suorittamiseen. Omaisuuden siirrot pyrittäisiin tekemään 

kunnille tasavertaisesti ja kokonaistaloudellisesti tehokkaalla tavalla. Omaisuusjärjestelyt eivät 

saisi vaarantaa kuntien rahoitusperiaatteen toteutumista jäljelle jäävistä tehtävistä. (HE lakiehdo-

tukset 31.8. 2016, 83.) 

 

Esityksen mukaan kuntien omistuksessa olevat sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuolto-

piirit ja maakunnan liitot siirretään varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen sen maakunnan 

omaisuudeksi, jonka alueelle kunta kuuluu. Kuntien on annettava maakunnille selvitys näihin 

omaisuuseriin sisältyvästä omaisuudesta, veloista, sitoumuksista, toiminnan kannalta olennaisista 

muutoksista omaisuuserissä ja näihin liittyvistä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä. (HE 

lakiehdotukset 31.8. 2016, 84-85.) 

 

Tässä lainkohdassa on erityisesti huomioitava, että omaisuus siirtyisi sellaisenaan maakuntien 

omaisuudeksi. Siirtyvien yhteisöjen hallussa voi olla huomattaviakin omaisuuseriä tai huomatta-

via velkoja, joista ei eroteltaisi enää tässä vaiheessa kunnille jäävää omaisuutta, vaan riskinä on, 

että kaikki yhteisön hallussa oleva omaisuus siirtyy maakuntaan. Siirtyvä omaisuus siis riippuu 

siitä, miten kunta on hallinnoinut omaa omaisuuttaan ja minkälaista omaisuutta se on luovuttanut 

yhteisön haltuun ja mitä se on pitänyt omassa taseessaan.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemien keskeneräisten muistioiden mukaan lakiluonnoksen 

toteutuminen ja omaisuuden siirrot tulevat vaikuttamaan negatiivisesti kuntien talouteen. Sosiaa-

li- ja terveydenhuoltoon liittyvien osakkeiden ja osuuksien poistuminen, sekä irtaimiston poistu-

minen kuntien taseista tulisi laskemaan kuntien tuloksia. Muistiossa suositellaan kuntia laske-

maan peruspääomaa, korvatakseen siirtyvää omaisuutta. Kuntien peruspääoma on luotu kuntien 

siirtyessä nykyiseen kirjanpitojärjestelmään 1997. Peruspääomaa laskemalla kunnan ei tarvitse 

kattaa tappiota tuloilla, vaan taseen pääomaerien siirroilla, jolloin mahdollista kertyvää alijäämää 

ei synny. Muistion mukaan sellaisten osakeyhtiöiden osakkeet, jotka eivät tuota terveyspalveluita, 

eivät siirry maakunnalle, vaikka ne olisivat siirtyvän yhtiön omaisuutena. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2016, 24-25.) 
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Sairaanhoitopiirien siirtymisen arvioidaan heikentävän kuntien omavaraisuusasetetta 0,5-12,6 

prosenttiyksiköllä. Pääasiassa muutos on 2-5 prosenttiyksikön välillä. Omavaraisuusasteen mit-

taaminen on kuitenkin poistunut kriisikuntakriteereistä kuntalaki muutoksessa vuonna 2015. 

Omavaraisuusasteen putoamista pidetään kertaluontoisena ja sen arvioidaan korjaantuvan pitkäl-

lä aikavälillä. Sairaanhoitokuntayhtymien taseen loppusumma on 3,9 miljardia, joista pysyviä 

vastaavia on 3,2 miljardia ja pysyvistä vastaavista rakennuksien osuus on noin 2 miljardia. Sai-

raanhoitopiirit kuuluvat kuntakonserniin, joten niiden poistuminen vaikuttaa kuntakonsernin tun-

nuslukuihin sen lisäksi, että kuntien omistamat osakkeet poistuvat kunnan taseesta. Pelastustoi-

melta siirtyvän kaluston vaikutuksien arvioidaan olevan kunnille vähäisiä. Vaikutuksien mitta-

vuuteen vaikuttaa omaisuuden hankintatapa. Vuokrattu ja leasing vuokrattu kalusto ei vaikuta 

kunnan talouteen muutoksessa. (Kts. Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 25-26.) 

 

Irtaimiston siirtojen osalta todellisen summan arvioiminen on muistion mukaan hankalaa, koska 

siirtyvää omaisuutta on kuntakonsernissa useissa eri taseissa. Taseissa omaisuus on kirjattu yh-

teissummana koneet- ja kalustot tileille, jolloin kaluston arvon poistamattoman tasearvon määrit-

tely on vaikeaa. Irtaimen kaluston poistoaika on usein lyhyt, jolloin omaisuus poistuu taseesta 

nopeasti, vaikka niiden käyttöarvo voi olla huomattavasti pitempi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2016, 25-26.) 

 

Vapaaehtoisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoavien kuntayhtymien kohdalla, vain 

irtaimisto ja toiminta siirtyisi maakunnalle. Tällöin toimitilat vuokrattaisiin maakunnalle samoin 

ehdoin, kuin kuntien omistama omaisuuden kohdalla ja omaisuus jäisi jatkossakin kuntayhtymän 

omaisuudeksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 32.) 

 

Toimitilojen osalta lakiesitys siirtäisi tarvittavat tilat maakuntien hallintaan. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että kunta ja maakunta allekirjoittaisi vuokrasopimuksen toimitiloista kolmeksi vuo-

deksi. Vuokrasopimus ei olisi kummankaan osapuolen kohdalla vapaaehtoinen, eikä esimerkiksi 

kunnalla ole oikeutta vuokrata tässä vaiheessa omaisuutta ulkopuoliselle tai maakunta ei voi jät-

tää toimitilaa vuokraamatta, vaikka se toteaisi sen tarpeettomaksi. Lisäksi maakunnalla olisi 

mahdollisuus jatkaa lakisääteisesti vuokrasopimusta vuodella. Lakiesitys voi toisaalta luoda 

kunnalle turvan, että se ehtii sopeutua uuteen tilanteeseen, mutta samalla se myös rajoittaa kun-

nan itsemääräämisoikeutta omasta omaisuudesta. (Kts. HE lakiehdotukset 31.8. 2016 84-85.) 
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Kunnan solmimat sopimukset, takausvastuut ja takaussitoumukset siirtyisivät siirtyvien yhteisö-

jen mukana maakunnille sellaisenaan. Tällaisia sopimuksia voi olla esimerkiksi alihankintasopi-

mukset, leasing sopimukset tai vuokrasopimukset. Tällainen sopimusten siirto tapahtuu kunnan 

näkökulmasta neutraalisti, jos sille ei jää enää mitään vastuita aikaisemmista sopimuksista. Jos 

jotain sopimusta ei voida siirtää sellaisenaan, tulee maakunnan ja kunnan sopia järjestelyistä 

keskenään. Joissakin tapauksissa sopimuksen siirtyminen voi aiheuttaa kuitenkin epäluottamusta 

esimerkiksi kunnan ja velkojan välillä, jos velan kohteena oleva omaisuus siirretään maakunnalle, 

jonka kanssa velkoja ei ole sopimusta tehnyt. Tällaisessa muutoksessa kunnan kannalta on kui-

tenkin olennaista, ettei sen vastuulle jää sopimuksia, jotka eivät enää koske sen toimintaa. (Kts. 

HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 84.) 

 

Kuntaliiton mukaan sopimusten siirto ei kuitenkaan koske automaattisesti sellaisia sopimuksia, 

joissa kunta on sitoutunut lunastamaan sopimuskauden päätteeksi sopimuksen kohteena olevan 

tilan. Kuntaliitto painottaa myös, että maakunnille siirtyy vain sellaiset takausvastuut, jotka ovat 

tehty siirtyvien osakeyhtiöiden puolesta. Kuntien omat takausvastuut tai lainat eivät siirry maa-

kunnalle, vaikka ne koskisivat sote-omaisuutta. (Hoppu-Mäenpää & Tyni 2017.) 

 

Toimitiloista solmittava vuokrasopimus tulisi tehdä siten, että vuokra kattaa toimitiloihin liittyvät 

kohtuulliset pääomakustannukset ja toimitilojen ylläpitokustannukset. Lisäksi vuokran määräy-

tymistä voitaisiin tarkentaa valtioneuvoston asetuksilla. (HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 85.) 

Laissa ei kuitenkaan määritellä tarkemmin mitä kustannuksia ja missä laajuudessa ne katettaisiin. 

Kunnille ei jäisi myöskään mahdollisuutta sitoa vuokraa esimerkiksi yleiseen vuokratasoon, jota 

vastaavista tiloista alueella pyydetään, kuten yksityinen toimija voi tehdä hallinnoidessaan omai-

suutta. 

 

Sopimusten, sitoumusten ja toimitilojen lisäksi maakunnalle siirtyy kaikki toiminnassa käytettä-

vä irtain omaisuus. Irtain omaisuus siirtyisi maakunnan omaisuudeksi vastikkeetta (HE lakiehdo-

tukset 31.8. 2016, 85.) Irtain omaisuus, jota käytetään siirtyvässä toiminnassa, voi olla arvoltaan 

huomattavaa ja siitä on voitu solmia erilaisia vuokra- tai leasingsopimuksia. Ne voivat olla arvol-

taan myös niin suuria, että ne on merkattu taseeseen omaisuudeksi, jolloin niistä tehdään poistoja. 

Tässä tapauksessa niiden tasearvo jouduttaisiin mitätöimään, joka näkyy tappiokirjauksena. Li-

säksi kunta on voinut joutua tekemään kalliimmissa hankinnoissa henkilökohtaisesti suurempia 

panostuksia niiden hankkimiseksi. Tästä siirrettävästä omaisuudesta kunnan tulee antaa maakun-
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nalle yksityiskohtainen selvitys. Kuten Ylösen tekstissä olen aikaisemmin maininnut, vastikkee-

ton omaisuuden siirto voi kasvattaa kunnan riskipainoa (Ylönen, 2017).  

 

Lakiesitykseen on kirjattu maakunnille oikeus päättää kunnan antamien selvitysten perusteella 

siirtyvistä sopimuksista, irtaimesta omaisuudesta sekä vastuista. Päätösvallan laajuutta ei kuiten-

kaan ole määritelty tarkemmin, joten kunnan näkökulmasta siirtojen toteutuminen näkyy vasta 

maakunnan tekemän päätöksen perusteella. Tästä päätöksestä kunta voi kuitenkin vielä valittaa 

ja hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta. Tässä tilanteessa kunnalle ei varattaisi lausunto-

oikeutta omaisuudesta, vaan poikkeava mielipide ilmaistaan hakemalla muutosta laillista reittiä. 

Muutoksen tullessa voimaan on kuitenkin tärkeintä, että maakunnan toiminta käynnistyy mah-

dollisimman kitkattomasti ja esimerkiksi terveydenhuollon asiakkaille ei aiheudu omaisuuden-

siirtojen vuoksi katkoksia hoitosuhteeseen. Tämän vuoksi tapahtuvista muutoksista tulisi päästä 

yhteisymmärryksessä sopimukseen jo etukäteen. Tapauksissa, jossa kunta hakee muutosta hallin-

to-oikeudelta, maakunnalla on lakiehdotuksen mukaisesti oikeus käyttää omaisuutta odotusajalla 

(Kts. HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 86). 

 

Kun selvitys omaisuudesta on annettu maakunnalle, rajoittuu kuntayhtymien viranomaisten toi-

mivalta. Viranomaiset eivät voi enää antaa päätöksiä sellaisista asioista, joilla on maakuntia sito-

via vaikutuksia, jos sille ei ole erityistä perustetta. Kuntayhtymien tilinpäätöksien vastuuvapau-

tus tullee voimaan puolivuotta tilikauden päättymisen jälkeen, jolloin kuntien vastuu siirrettyyn 

omaisuuteen päättyy kirjanpidon osalta. (HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 87-88.) 

 

Kuntayhtymien kohdalla kuntayhtymän jäsenkuntien on katettava mahdollinen kuntayhtymän 

alijäämä ennen kuntayhtymän siirtymistä maakuntaan. Alijäämä katetaan kuntalain (410/2015) 

säännösten mukaisesti, eli jäsenkunnat sopivat keskenään suunnitelmasta, miten alijäämä kate-

taan. Kuntalain mukaan alijäämä on katettava neljän vuoden aikana, mutta lakiluonnoksen mu-

kaan siirtymäkausi ei olisi näin pitkä, joten suunnitelma on tehtävä lyhemmässä ajassa. Jos kun-

tayhtymälle on kertynyt ylijäämää, voivat jäsenkunnat tehdä päätöksen siitä kuntayhtymän pe-

russopimuksen mukaisesti. (HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 87.) 

 

Velkojien aseman turvaamiseksi valtioneuvosto voi myöntää kuntayhtymien velkojille valtionta-

kauksen siirtyvien velkojen vastineeksi. Tällöin esimerkiksi kuntien antamat takaukset raukeai-

sivat. Maakuntien on ilmoitettava siirtyvistä veloista, sopimuksista ja vastuista toisille osapuolil-
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le määräajassa. Toisella osapuolella on myös mahdollisuus irtisanoa sopimus ennen sen siirty-

mistä. (HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 87.) 

 

Siirtyvän omaisuuden hankintamenoarvoksi katsotaan viimeisimmän tilinpäätöksen kirjanpitoar-

vot. Arvot ovat verotuksessa vähentämättömiä arvoja, jotka kirjataan siirron yhteydessä lisäyk-

siksi maakunnalle ja vähennyksiksi kunnille. (HE lakiehdotukset 31.8. 2016, 89.) Kunnille tämä 

tarkoittaa sitä, että arvoihin vaikuttavat esimerkiksi poistot, jotka voivat vaihdella suuresti. Arvo 

ei siis vastaa todellista arvoa, vaan se on laskennallinen arvo.  

 

Kunnan velkojen määrään omaisuuden siirroilla ei olisi vaikutusta. Kuntakonsernin tasolla velat 

kuitenkin siirtyvät yhtiöiden siirtyessä maakunnalle. Kunnat ovat kuitenkin usein lainanneet ra-

haa konserniin kuuluville yhtiöille, koska kunta saa lainaa edullisemmin ehdoin, joten siirtyvät 

lainat voivat olla konsernin sisäisiä ja kunnalle voi jäädä taseeseen rahoituslaitokselta lainattu 

osuus, joka on edelleen lainattu siirtyvälle yhtiölle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 25-26.) 

 

Omaisuusjärjestelyiden ei katsota suoraan vaikuttavan kunnan konsernirakenteisiin tai toimin-

taan. Kuntien kuitenkin odotetaan yhtiöittävän vuokrauksen kohteena olevia toimitilojaan, koska 

omaisuuden vuokraaminen ei ole kunnan ydintoimintaa, jolloin toiminta voi täyttää jatkossa jopa 

yhtiöittämisvelvoitteen. Vuokraustoiminta voi kuitenkin vaatia kunnilta uudenlaista hallinnollista 

osaamista ja se tuo mukanaan vuokranantajan velvollisuudet omaisuuden ylläpidosta. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2016, 32-33.) 

 

Siirtymäajan jälkeen pääasiallisena toimintatapana maakunnalla olisi jatkaa toimitilojen vuok-

raamista kunnilta, jolloin investointivastuu kiinteistöihin säilyisi kunnilla. Kunnan ollessa halu-

ton investoimaan kiinteistöihin, voisi Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus ostaa omai-

suuden maakuntien käyttöön, erityisesti silloin, kun tilat vaatisivat mittavia investointeja palvelu-

tuotannon tarpeisiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 33.) 

 

Maakuntien toimitilatarvetta ei kuitenkaan osata tällä hetkellä vielä arvioida. Käyttämättä jäävien 

tilojen kohdalla kunnille jää niiden ylläpidon vastuu siirtymäajan jälkeen. Lämmitys ja ylläpito 

kulut heikentävät kunnan taloutta, mutta myös rakennusten purkaminen ja alle tasearvon myy-

minen kerryttää kertaluontoisesti alijäämää. Taloudelliset vaikutukset riippuvat rakennuksien 

iästä ja poistamattoman hankintamenon määrästä. Uusien toimitilojen kohdalla poistamaton han-
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kintameno voi olla mittava ja niihin voi kohdistua suuria määriä lainaa. Tyhjiä toimitiloja odote-

taan jäävän vähän kasvukeskuksiin, mutta kasvukeskusten ulkopuolella tyhjiä toimitiloja odote-

taan syntyvän enemmän ja ongelmat tulevat pitkällä aikavälillä. Toimitilojen purkamista tai ali-

hintaan myymistä voitaisiin paikata peruspääomaa laskemalla. Peruspääoman laskeminen kui-

tenkin heikentää kunnan omavaraisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, 33-35.) 

 

Lakiehdotuksen lisäksi kuntien investointeja ja sopimusten tekemistä säädettiin Laki kuntien ja 

kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuol-

lossa (548/2016). Lain tarkoituksena on rajoittaa kuntien oikeutta tehdä sopimuksia yksityisten 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Sopimuksilla tarkoitetaan myös raken-

nuksia ja toimitiloja koskevia vuokrasopimuksia, sekä niiden muuta käyttöoikeutta koskevia so-

pimuksia. Uusien sopimuksien solmimiseen asetettiin ehdoksi, että ne ovat irtisanottavissa, kun 

sopimukset siirtyvä maakunnalle. Ehto koskettaa vain sellaisia sopimuksia, jotka ylittävät 50%, 

kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja ne ovat yli 5 vuotta pitkiä. 

Sopimusrajoitusten lisäksi kunnan tekemistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevia rakennusin-

vestointeja rajoitetaan, jos ne ylittävät viiden miljoonan rajan. Tämän ylittäviin investointeihin 

kunnan on haettava poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä. 

 

Lakia koskevassa valiokunnan mietinnössä perustellaan lakia sillä, ettei kunnat tekisi omia rat-

kaisuja, jolla he pyrkisivät sitomaan palveluiden pysyvyyden kunnan alueella. Pitkät vuokraso-

pimukset toimitiloista voisivat haitata maakunnan kykyä järjestää terveyspalveluita alueella. Ra-

kennusten perusparannusten osalta mietinnössä annetaan ymmärrystä hankkeille, joissa korjataan 

huonokuntoisia toimitiloja. (StVM 12/2016 vp) 

 

Rajoittavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan pidetä täysin onnistuneena. Ministeri Anu Vehviläisen 

mukaan kunnilla on ollut kekseliäitä ratkaisuja sitouttaa kunta investointeihin, jotka yksityinen 

terveyspalveluja tarjoava yritys toteuttaa. Tällaisia on ollut esimerkiksi vanhusten palvelutalot, 

terveyskeskukset ja niiden vuodeosastot. Vehviläinen on myös huolestunut, että kiinteistöt pää-

tyvät muiden käsiin ja maakunnan palveluverkosto vaarantuu. Ministeri Annika Saarikon mu-

kaan lain avulla ei ole pystytty estämään kaikkia tapauksia ja hän varoittaakin, että kustannukset 

sopimuksista voi kaatua lopulta myös kunnalle. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti varoittaa kuntia 

sitoutumasta seiniin ratkaistessaan tilaongelmia ja sanoo uuden soten olevan paikkariippumaton, 

joten tiloille ei välttämättä ole enää tarvetta tulevaisuudessa. Timo Reinan mukaan kunnan omai-



67 

suudesta annettava reilu korvaus hillitsisi kuntien halua tehdä omia ratkaisuja. (Miettinen, 2017.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Arvonen ja Järvinen pelkäävät, että kunnat tekevät sellaisia sopi-

muksia, jotka jäävät maakunnan maksettavaksi. Pahimpana tapauksena he pitävät sitä, että uudet 

rakennukset jäävät käyttämättä, mutta kulut niistä tulevat edelleen maakunnalle. Ministeriössä on 

estetty kymmenen hakemusta, joilla on haettu poikkeuslupaa investoinneille. Näissä hakemuk-

sissa 50% raja ulkoistamissopimuksissa on ylittynyt. Laki antaa kuitenkin kunnille mahdollisuu-

den sopia alle 50% menoista koostuvia sopimuksia, joita ministeriö ei pysty estämään. Hallitus-

neuvos Pekka Järvinen pitääkin lakia liian väljänä ja hänen mukaansa yksityiset palveluntarjoajat 

haalivat nyt markkinaosuuksia. (Mainio 2017.) 

 

Länsi-Pohjan alueella ei hyväksytä erityissairaanhoidon keskittämistä Rovaniemelle ja he käyvät 

keskusteluita oman sote-yhtiön perustamisesta, joka takaisi laajemmat palvelut alueelle, kuin 

hallituksen suunnitelmissa on ollut. Ministeri Saarikko on yrittänyt estää aikeita, mutta keskuste-

lu yhtiön perustamisesta on jatkunut. (Karisto 2017.) 

 

Kuntaliitto varoittaa kuntia lain voimaantulon jälkeisten sopimusten tekemisestä. Vaikka sopi-

mukset siirtyisivät kunnilta maakunnille, voi kunnalle jäädä kuitenkin sopimuksen solmimisesta 

vahingonkorvausvastuu tai muu korvausvelvollisuus, joka syntyy, kun sopimus puretaan ehtojen 

vastaisesti. (Hoppu-Mäenpää & Tyni 2017.) 

 

Kuntalehden haastatteleman Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen mu-

kaan kunnilta ei ole koskaan aikaisemmin siirretty verovaroilla hankittua omaisuutta vastikkeetta. 

Niemeläisen mukaan tällaisten siirtojen salliminen voi purkaa suojan koko kunnalliselta omai-

suudelta ja jatkossa myös muuta omaisuutta voitaisiin kansallistaa valtion omistamiin yhtiöihin. 

Kansainvälisessä vertailussa Tanskassa ja Ruotsissa vastaavat omaisuuden siirrot on korvattu 

täysimääräisesti, eikä niillä ole ollut vaikutusta kunnille määriteltyyn riskipainoon. Norjassa vas-

taavat omaisuuden siirrot on tehty korvauksetta, joka on johtanut riskipainon nousuun. Suomessa, 

Ruotsissa ja Tanskassa riskipaino on ollut 0%, mutta korvauksettomat omaisuuden siirrot ovat 

nostaneet Norjan riskipainon 20%. Niemelän mukaan kehitys tulee olemaan samanlainen Suo-

messa ja kuntien rahoituksen riskitasoa tullaan nostamaan, jos kuntien omaisuutta siirretään vas-

tikkeetta. (Ylönen 2017.) 
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Lakivalmistelu käynnisti keskustelun myös omaisuudesta luopumisesta. Esimerkiksi Lappajär-

ven kunnanvaltuusto on hyväksynyt aloitteen, jossa kunta myy terveyskeskuksen ja kaksi palve-

lukotia yksityiselle yritykselle, joka toimisi jatkossa myös palveluiden tuottajana. Omaisuudesta 

luopumisen perusteluna on käytetty palveluiden pysymistä kunnan alueella ja kunnan halua luo-

pua sellaisesta omaisuudesta, jolle sillä ei ole käyttöä. (Rintamaa 2017.) 

 

Myös Keminmaa on päätynyt myymään terveydenhuollon kiinteistöjään irtaimistoineen tehdyn 

tarjouskilpailun perusteella. Rakennuksien ja irtaimiston lisäksi kunta vuokraa kiinteistöihin liit-

tyvän maapohjan yksityisisille palveluntarjoajille. Keminmaassa pidetään hyvänä asiana, että 

kaupan ansiosta kunnan kiinteistöriskit pienenevät ja myynnistä saatavat varat voidaan rahastoi-

da muiden kiinteistöjen korjauksien varalle. (Saarela 2017.) 

 

Keminmaan ja Lappajärven tapauksissa kunnat pyrkivät minimoimaan mahdolliset syntyvät ris-

kit sellaisesta omaisuudesta, jolle sillä ei ole enää käyttöä. Molemmissa tapauksissa kunnat yksi-

tyistävät toiminnan ja vaihtavat rooliaan omistajasta ja palveluntarjoajasta palveluiden ostajaksi. 

Lakialoitteen mukaan kuntien tulisi vuokrata rakennukset maakuntaan ja luovuttaa irtain omai-

suus vastikkeetta maakunnan käyttöön. Tässä tapauksessa kunnat kuitenkin hyötyvät kahdella 

tavalla. Ensinnäkin ne saavat irtaimesta omaisuudesta korvauksen ja toiseksi heidän hallintaan 

tai korjausvastuulle ei jää kiinteistöomaisuutta, joiden käyttötarpeesta ei ole varmuutta kolmen 

vuoden vuokrakauden jälkeen. Toisaalta kunnat voisivat myydä tai vuokrata omaisuutensa myös 

vuokrakauden jälkeen, mutta silloin he menettäisivät irtaimen omaisuuden ja varmuutta siitä, että 

ostaja ehdokkaita vielä olisi siinä vaiheessa ei ole, joten kunnat ovat päätyneet myymään omai-

suuden ennen uudistusta. Näissä tapauksissa kunnalta siirtyisi maakunnan hallintaan vain sopi-

mus yksityisen palvelun tuottajan kanssa, eikä maakunnalla ole jatkossa alueella kiinteistöjä, 

joissa se voisi tuottaa itse palveluita, eikä sillä ole tässä vaiheessa ollut edes mahdollisuutta osal-

listua kiinteistöjä koskevaan tarjouskilpailuun. Kunnan kannalta järjestely on hyvä, etenkin jos 

odotettavissa on ollut, etteivät julkiset palvelut pysy kunnan alueella uudistuksen jälkeen. 

 

5.2 Omaisuuden hallintatavat muutoksessa 

 

Aineistoni lähtökohtana on kunnille esitetty kysymys ”Voimaanpanolain 4 luvun mukaan laki-

sääteisten kuntayhtymien koko omaisuus sekä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kun-

tien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva rat-
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kaisu hyväksyttävä?” Tähän kysymykseen Oulun kaupungin vastaus oli ”Ei pääosin” ja Rova-

niemen kaupungin vastaus ”Ei”. Tämän vuoksi molemmat kaupungit ovat antaneet vastineensa 

lakiehdotukseen, joita analysoin ja vertailen tässä luvussa peilaten sitä tausta-aineistooni. (Oulun 

kaupunki 2016; Rovaniemen kaupunki 2016.) 

 

Aineistojen pohjalta pääasiallisena syynä, miksi omaisuusjärjestelyjä ei pidetä hyväksyttävänä 

on omaisuuden ja pääomien hallintasuhteiden muutokset ja niiden tulevaisuuden epävarmuus. 

(Oulun kaupunki 2016; Rovaniemen kaupunki 2016). Lähtötilanteena kuntien omaisuuden hank-

kimiseen omaan hallintaansa, on ollut palvelutehtävän suorittaminen, joka perustuu lainsäädän-

töön ja niitä on pidetty pysyvinä kunnille kuuluvana julkishallinnon tehtävinä (Anttiroiko ym. 

2007, 55-67). Engberg (2002, 10) pitää kuitenkin rakenteellisia- ja toimintatapojen muutoksia 

aina riskinä kunnille, joka voi toteutua.  

 

Rovaniemen kaupunki pitää aineiston perusteella riskinä, että omaisuusjärjestelyt voivat vaaran-

taa palvelutuotannon myös jäljelle jäävien palveluiden järjestämisen ja rahoittamisen osalta. Siir-

tymäkauden jälkeen tarpeettomat tai vajaakäytöllä olevat tilat voivat aiheuttaa taloudellisia vai-

keuksia. Rovaniemen mukaan taloudelliset vaikutukset tulisi korvata kunnille täysimääräisesti. 

Lisäksi riskit tulisi jakaa kuntien, maakuntien ja valtion välille. (Rovaniemen kaupunki 2016.) 

Jos riskejä ei jaeta tasapuolisesti joutuvat kunnat eriarvoiseen asemaan ja riskinä on, että osa 

kunnista joutuu maksamaan muutoksesta kovempaa hintaa ja aiemmat sosiaali- ja terveyden-

huollon kulut heijastuvat edelleen kuntien muihin palveluihin ja palvelutuotantokykyyn. 

 

Aineistosta tulee esiin, etteivät kuntien hallintaansa hankkimat omaisuuserät ole yhdenvertaises-

sa asemassa toisiinsa nähden, jos muutostilanne toteutuu. Oulun kaupungin mukaan: ”Maakun-

taan siirtyvien tehtävien toimitilat omaan taseeseen hankkineet kunnat ovat huomattavasti huo-

nommassa asemassa kuin kunnat, jotka ovat ulkoistaneet toimitilojen omistuksen” (Oulun kau-

punki 2016). Oulun kaupunki toivookin, että ”toimitilojen luovuttaminen maakunnan hallintaa 

tapahtuu kuntien kesken yhdenvertaisesti” (Oulun kaupunki 2016) Vastine kertoo siitä, että la-

kiehdotuksen toteutuessa erilaisten omaisuuden hallintatapojen välille tulisi huomattavia eroja ja 

riskit niiden välillä muuttuisivat täysin eri tyyppisiksi ja tämän vuoksi muutosta ei pidetä hyväk-

syttävänä, eikä yhdenvertaisina.  

 

Rovaniemen vastineessa esitetään: ”Mikäli lainvalmistelussa edetään lakiluonnoksessa esitetyn 
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ratkaisun pohjalta, tulee varmistaa, ettei kunnille aiheudu omistamiinsa sote-kiinteistöihin liitty-

viä taloudellisia riskejä ja seuraamuksia.” Kiinteistöjä kohtaan pelätään syntyvän uusia riskejä, 

jotka koetaan lakimuutoksen vuoksi ennalta-arvaamattomiksi ja vaarana voi olla sekä liikeriskejä, 

että vahinkoriskejä. Tämä tulee Rovaniemen kaupungin vastauksessa esiin, jossa tode-

taan: ”Myös siirtymäkauden jälkeen laadittavat vuokrasopimukset ja muut sopimukset on määri-

teltävä laadittavaksi siten, että vuokrataso mahdollistaa laadukkaan ja ennakoivan kiinteistönpi-

don, investointien riskittömän toteuttamisen sekä omaisuuden arvon säilyttämisen.” Tämän li-

säksi riskiksi nähdään, ettei kiinteistöille ole enää palvelutehtävien mukaista käyttöä siirtymä-

kauden jälkeen ja niiden kustannukset jäävät kunnille. ”Lainvalmistelun yhteydessä on varmis-

tettava, että siirtymäkauden jälkeen mahdollisesti tyhjilleen tai vajaakäytölle jäävistä kiinteis-

töistä ei aiheudu kunnille taloudellisia vaikeuksia.” (Rovaniemen kaupunki 2016) Yhteiskunnan 

toimivuuden näkökulmasta Rovaniemen vastauksesta tulee esiin, ettei lakiehdotuksella vaaran-

nettaisi kuntien toimintaa jättämällä niille sellaista omaisuutta, jotka aiheuttavat kustannuksia ja 

josta sen on vaikea päästä eroon. Ylimääräiset kustannukset olisivat pois kunnan muusta toimin-

nasta. 

 

Aineistossa esiintyy viisi vaihtoehtoa omaisuuden hallintaan. Ensimmäisenä on suora omistami-

nen, jolloin omaisuus on kunnan omassa taseessa. Tästä käytetään myös nimitystä sisäinen omis-

taminen. Toisena vaihtoehtona on ulkoinen, eli epäsuora omistaminen. Tässä vaihtoehdossa kun-

ta omistaa omaisuuden, mutta sillä on vain epäsuora päätösvalta siihen. Omaisuus näkyy kunta-

konsernin taseessa. Ulkoisen taseen hallintamuotoja aineistossa tuodaan esiin kolme, jotka ovat 

ulkopuoliselta vuokraaminen, kiinteistö leasing ja elinkaarimalli eli rahoitusleasing. (Korhonen 

& Niemi, 2016; Leppänen, 2011) Oulun kaupunki toteaa lakiesityksestä, että ”Edellä oleva lin-

jaus saattaa kunnat eriarvoiseen asemaan riippuen kunnan toimitilastrategioista:” (Oulun kau-

punki 2016). Oulu ei pidä siis hyväksyttävänä, että toimitilastrategiat ovat eriarvoisessa asemassa. 

Strategioista on kunnissa päätetty kunnallisvaaleissa valittujen edustajien toimesta, joten erilaista 

politiikkaa harjoittavien valtuustojen ratkaisut arvostettaisiin uudistuksessa eri tavalla. 

 

Nykyisessä tilanteessa yleisin tapa hallita omaisuutta on kunnan suora omistaminen. Kuntien 

investointipäätökset ovat tehty kuntien tekemän strategian pohjalta. Päätöksenteon apuna on käy-

tetty kustannuslaskentaa, riskianalyysiä, näennäismarkkinoita, joiden pohjalta päätöksiä inves-

toinneista ja omaisuuden hallintatavoista on tehty. Toimitilojen kulujen on katsottu olevan kiin-

teä osa palvelutuotantoketjua, joten niiden kustannuslaskelmat on tehty tehokkaan palvelun ta-
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kaamiseksi, kuntien varoja säästäen, koska niiden kustannukset palvelutuotannosta ovat 10-20%. 

(Korhonen & Niemi 2016, 13.) 

Kunnan omistaessa eli sisäisessä omistajuudessa omaisuus on suoraan kunnan hallinnassa. Tämä 

on pääasiallinen tapa hallita omaisuutta, johtuen siitä, että Suomessa on aiempina vuosina raken-

nettu valtava rakennuskanta ja rakennukset ovat edelleen kuntien taseissa, vaikka tarve raken-

nuksille on vähentynyt (Korhonen & Niemi 2016). Kunnan omistamista rakennuksista arvioi-

daan myös olevan noin kolmasosa turhaa, joten omaisuutta ei ole tarvinnut hankkia muilla ta-

voilla (Kaijärvi 2015). Monissa pienemmissä kunnissa kunnan sisäisen taseen omistaminen voi 

olla ainoa vaihtoehto, koska toimivia markkinoita ei ole, eikä poikkeaviin ratkaisuihin ole mah-

dollisuutta, johtuen pienestä väestöpohjasta (Heuru 2010, 101). Näiden perusteella eriarvoisuus 

koskettaa erilaisten omaisuuden hallintatapojen lisäksi myös erikokoisoa kuntia, koska niillä ei 

ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta toimia toisin. Uudistuksessa vaarana on, että tarpeettoman 

omaisuuden määrä kunnissa lisääntyy entisestään. 

 

Kunnan omassa taseessa oleva omaisuus vaikuttaa suoraan kunnan tunnuslukuihin. Omistamas-

taan taseomaisuudesta kunta tekee poistoja, jotka vaikuttavat kunnan vuosikatteeseen. Poistojen 

määrä riippuu omaisuuden tasearvosta sekä siihen tehdystä poistosuunnitelmasta. Rakennuskan-

nan lisääntyessä ja investointien kasvavasta määrästä johtuen poistojen merkitys kokonaiskus-

tannuksissa on kasvanut voimakkaasti. Lisäksi tarpeettomistakin rakennuksista on tehtävä poistot 

suunnitelmien mukaisesti, jos niitä ei myydä tai pureta, jolloin ne poistetaan yhdellä kertaa. Pois-

tojen määrässä on kuitenkin ollut paljon epäselvyyksiä, johtuen aiemmin tehdyistä arvotuksista 

tai siitä etteivät ne kykene kuvaamaan oikeaa tarkoitustaan eli omaisuuden kulumista. (Kts.3.2.) 

 

Nopea investointitahti on johtanut kuntien talouden nopeaan velkaantumiseen. Kuntien korjates-

sa vanhoja rakennuksiaan tai rakentaessa uusia, rahoitetaan ne yleisimmin lainarahoituksella, 

joka on kunnille edullista. Investointitahti ei kuitenkaan riitä hoitamaan nykyisin olemassa ole-

vaa rakennuskantaa ja korjausvelkaa, vaan investointitahdin tulisi olla entistä nopeampi. Laino-

jen määrän nopea kasvu tuo kuitenkin kunnille riskin korkojen määrien kasvusta ja ylivelkaan-

tumisesta. Itse omistamisen rahoituksen osalta poistot ja korot vaikuttavat suoraan kuntien vuo-

sikatteeseen ja pitkällä aikavälillä negatiivinen vuosikate johtaa kertyneeseen alijäämään. Vel-

kaantuminen taas vaikuttaa asukasta kohti laskettuun lanamäärään, omavaraisuusasteeseen sekä 

suhteelliseen velkaantuneisuuteen. (Laesterä 2010; Meklin ym. 2005, 179; Korhonen & Niemi 

2016) Nämä kaikki tunnusluvut vaikuttavat kunnan talouden kriisiytymiseen ja kykyyn suoriutua 
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palvelutehtävistä, joten tunnuslukujen heikentymiseen liittyy riskejä.  

 

Jos lakimuutos tulisi voimaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat kiinteistöt jäisivät kuntien 

omaisuudeksi, mutta ne siirtyisivät maakunnan hallintaan määräaikaisella vuokrasopimuksella. 

Tämä tarkoittaisi sitä, että kunta saisi kiinteistöistä syntyvistä kuluista kohtuullisen korvauksen 

kolmen vuoden ajan maakunnalta, mutta sen jälkeen käyttötarpeesta ei olisi tietoa ja kiinteistöt 

jäisivät kunnan hallintaan. Tilanteesta tekee erityisen hankalan se, että siirtymäkauden vuokra-

kausi ei ole kunnille vapaaehtoinen, vaan kunnat ovat velvoitettuja vuokraamaan omaisuuden 

maakunnalle. Siirtymäkauden jälkeen rakennuksiin liittyvät pääomakulut ja hallinta jäisi kunnan 

huoleksi ja riskiksi, vaikka niihin liittyvä palvelutarve olisi siirtynyt maakunnalle. Oulun kau-

punki toteaakin ”Käytännössä tämä johtaa siihen, että kaikki kuntien omistamat toimitilat palau-

tuvat kuntien hallintaan” (Oulun kaupunki 2016).  

 

Rovaniemen kaupunki pitää siirtymäkauden kolmen vuoden vuokrasopimusta maakunnan kanssa 

liian lyhyenä, jotta kunnilla olisi riittävä mahdollisuus varautua palveluverkkojen muutoksiin. 

Heidän mukaan sopimuksen tulisi olla vähintään viisi vuotta pitkä. Kaupungin mukaan vuokran 

määrän tulisi kattaa täysimääräisesti myös vuokrattavan omaisuuden arvon säilymisen, joten 

siinä tulisi huomioida ylläpidon lisäksi myös tarvittavat investoinnit. Siirtymäkauden jälkeisten 

vuokrat tulisi määrätä sen tasoisiksi, että ne kattaisivat ennakoivan kunnossapidon ja riskittömät 

investoinnit tulevaisuudessa. (Rovaniemen kaupunki 2016) 

 

Siirtymäkauden jälkeen kunta voi kuitenkin vapaasti vuokrata tai myydä omaisuuden haluamal-

leen taholle. Toisaalta kunta ei tällöin menetä omaisuuttaan ja se voi käyttää sitä haluamallaan 

tavalla. Velvoitteet omaisuudesta kuitenkin säilyvät, joten siitä tulisi saada tuloa, joka kattaa siitä 

syntyvät kulut tai se tulisi myydä pois. (Niemi & Korento 2017, 24.) Rovaniemen mukaan siir-

tymäkauden jälkeen kunnille tulisi korvata taloudelliset menetykset valtion antamina avustuksina, 

eikä näiden avustusten tulisi vaikuttaa valtion osuuksien määrään (Rovaniemen kaupunki 2016). 

 

Lakiluonnoksen (HE lakiehdotukset 31.8., 2016) mukaan kuntien verotuloista jäisi pois maakun-

nalle siirtyvä osuus, mutta muutos ei vaikuttaisi juurikaan kuntien lainojen määriin koska pääasi-

assa lainat on sidottu rakennuksiin kohdistuviin investointeihin, joten ne jäävät kunnan vastuulle. 

Tämä johtaa suhteellisen velkaantuneisuuden kasvuun, jossa lasketaan velkojen ja tulojen suh-

detta. Jos nykyiset kriisikuntakriteerit pysyvät sellaisenaan on kuntien yhä vaikeampi rahoittaa 
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palvelutuotantoon tarvittavia investointejaan lainarahoituksella.  

 

Toimitilojen vuokrissa tulisi siis huomioida, että ne olisivat kunnalle kustannusneutraaleja. Laki-

luonnoksessa kunnille maksettava vuokra kattaisi kohtuulliset pääomakustannukset ja tilojen 

ylläpidon. Jotta vuokran suuruus saataisiin kunnalle kustannusneutraalisti, tulisi sen laskemiseen 

käyttää esimerkiksi sisäisen vuokraukset laskutapaa (Kts. 4. Hallintatavat), jossa huomioidaan 

kaikki omaisuuteen kohdistuvat kustannukset. Sisäisessä vuokrauksessa pääomariskejä kuitenkin 

pidetään pieninä, joten riskiä tulisi arvioida kunnan näkökulmasta korkeammaksi, sekä arvioida 

kustannuksia omaisuuden reaaliarvoista, eikä tasearvoista, joissa voi olla poikkeavuuksia. Ra-

kennuksissa voi olla myös peruskorjaustarvetta, jonka kustannukset tulisi sisällyttää vuokraan. 

Vuokrakausi on kuitenkin lyhyt erikoistarkoituksessa oleviin rakennuksiin, joten investoinnit 

vuokraustoiminnassa oleviin rakennuksiin ovat riskialttiita.  

 

Kuntien taseessa olevat sosiaali- ja terveydenhuolto yhtiöiden osakkeiden ja irtaimen omaisuu-

den siirtyessä maakuntien omaisuudeksi, heikkenisi samalla myös kuntien varallisuus. Tämä 

vaikuttaisi myös suoraan kuntien velkasuhteeseen, koska omaisuuden määrä pienenisi velkojen 

pysyessä ennallaan ja vastikkeettoman luovutuksen tapahtuessa myös luovutusvuoden tulokseen 

alaskirjauksena.  

 

Erityisesti Oulun kaupunki (2016) pitää siirtyvien työterveysyhtiöiden osakkeiden luovuttamista 

maakunnalle haitallisena. Kunnat eivät enää voisi tuottaa itselleen työterveyspalveluita ja palve-

lut jouduttaisiin hankkimaan ulkopuoliselta toimijalta. Tällöin kunnat menettävät talon sisällä 

tuotetun palvelun edun. Kunnat eivät voisi lain mukaan harjoittaa työterveystoimintaa tai omis-

taa työterveysyhtiön osakkeita tulevaisuudessakaan. Tämän osalta Oulu vaatii muutosta lainval-

mistelussa. 

 

Irtaimen omaisuuden kohdalla kuntien omistama omaisuus siirtyisi suoraa maakunnan omaisuu-

deksi ja niihin liittyvät lainat jäisivät kuntien maksettavaksi. Jos kuitenkin irtain omaisuus on 

ollut siirtyvän yhtiön omaisuutena, siirtyvät myös niihin liittyvät lainat ja vastuut yhtiöiden mu-

kana, jolloin siirto on kustannusneutraali irtaimen omaisuuden osalta. Kunnan kannalta tarpeet-

toman omaisuuden siirtyminen ei aiheuta riskejä sen toimintaa, jos niihin ei liity taseessa olevaa 

poistamatonta omaisuutta tai lainoja. 
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Kunnan omistamien maa-alueiden siirtyminen on sidottuna siihen, kenen taseessa ne ovat siirty-

misajankohtana. Kunnan omistaessa itse sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen käytössä ole-

vat maapohjat, eivät ne siirtyisi maakunnille. Jos taas kunta on myynyt maa-alueet sosiaali- ja 

terveydenhuolto palveluita tarjoavalle omistamalleen yhtiölle tai kuntayhtymälle, siirtyisivät ne 

sellaisenaan maakunnan omaisuudeksi. Kustannusneutraliteettiin vaikuttaisi tällöin, millä hinnal-

la ja sopimuksella omaisuus on siirretty yhtiölle. Jos kunta on saanut siitä oikeaa arvoa vastaavan 

korvauksen, on se silloin kunnan kannalta neutraali. Jos taas hinta on ollut markkina-arvoa pie-

nempi, häviää kunta tässä siirrossa taloudellisesti. Rovaniemen kaupunki perustelee maankäytön 

kehittämisen ja elinvoimaisuuden varmistamisella, että maapohjien tulisi jäädä uudistuksessa 

kuntien omistukseen (Rovaniemen kaupunki 2016).  

 

Maankäytön ja kaavoituksen avulla tehtävä kunnan kehittäminen jäisi lakimuutoksen jälkeen 

edelleen kunnan perustehtäväksi, joten on perusteltua, että kunnalle jää päätösvalta maa-alueista, 

jotka se on kaavoittanut itselleen palvelutuotantoon (Kuntaliitto 2004.) Rovaniemen kaupungin 

ehdottamilla pitkillä vuokrasopimuksilla maa-alueista varmistettaisiin, että ne pysyvät maakun-

tien käytössä, mutta käyttötarpeen loppuessa kunta voisi käyttää maa-alueita muuhun tarkoituk-

seen ja voisi toteuttaa perustehtäväänsä. (Rovaniemen kaupunki 2016.) 

 

Resurssiteorian näkökulmasta oman taseen mukaista omistamista voidaan pitää kilpailuetuna. 

Kunnalla on itsellään hallinnassa sellaista omaisuutta, jota se tarvitsee palvelutuotantoonsa. 

Kunnan itse omistaessa sillä on myös käytössään sellaisia lainsäädännöllisiä, verotuksellisia ja 

rahoituksellisia erityispiirteitä, jotka luovat kilpailuetua verrattuna muihin hallintamuotoihin 

(Mm. Leppänen 2011 & Valkama 2004). Lisäksi kunnan sisäisessä toiminnassa on erittäin vahva 

sitoumus yhteisiin tavoitteisiin, josta ei tarvitse erikseen tehdä sopimusta.  

 

Tässä muutostilanteessa sosiaali- ja terveyden huolto ei kuitenkaan olisi enää kunnan ydintehtä-

vänä ja kunnalle jäisi hallintaan sellaisia resursseja, joille ei ole enää käyttöä. Resurssiteorian 

mukaan epävarmoissa tilanteissa kunnan tulisi luopua tällaisista resursseista, vaikka se voisi ai-

heuttaa hetkellisiä siirtymäkustannuksia. Kiinteistöjen myyntiä ovat harjoittaneet muun muassa 

Lappajärvi ja Keminmaa, jotka yksityistivät irtainta ja kiinteää omaisuuttaan ulkopuolisille yhti-

öille. (Rintamaa 2017; Saarela 2017).  

 

Vaikka resurssiteoria tukeekin omaisuudesta luopumista, kunnan etuna on myös jatkossa, että 
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kuntalaiset saavat hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joten resursseista luopumisessa tulisi 

käyttää perusteltua harkintaa (Barney & Clark 2009, 174-176). Kunnan myydessä omaisuuttaan 

sitä voi koskea menettelysäännökset, jotka pakottavat kilpailuttamaan myynnin ja omaisuus voi 

päätyä sellaisen hallintaan, jolla ei ole kunnan kanssa samat tavoitteet (Kunnan kiinteistökauppa, 

2016). Jos taas vuokrakausi maakunnan kanssa on päättynyt, eikä kiinteistöille ole enää käyttöä 

tämän jälkeen, voi kunta luopua omaisuudesta, jopa markkina-arvoa alempaan hintaan tai purkaa 

rakennukset, jotta niistä ei muodostu taloudellista rasitetta kunnalle (Isoniemi 2009, 55).  

 

Toisena omaisuuden hallintatapana on yhtiöitetty omaisuus (Kts. 4. Hallintatavat), joka on kun-

nan taseen ulkopuolista omaisuuden hallintaa. Kunnan omistama yhtiö kuuluu kuntakonserniin ja 

sen tilinpäätös liitetään konsernitilinpäätökseen. Hallintatavassa kunta omistaa yhtiön osakkeet ja 

on voinut siirtää omaisuuttaan omistamalleen yhtiölle, mutta on menettänyt suoran päätösvallan 

siitä. Yhtiöittäminen on ensimmäinen askel hierarkkisesta toimintatavasta kohti verkostomaista 

hallintaa, jossa kunta siirtyy ohjaavaan rooliin omaisuuden hallinnassa. Kunta kuitenkin menet-

tää yhtiöittämisessä lainsäädännölliset ja verotukselliset edut, joita kunta normaalisti nauttii ja 

muodostettua yhtiötä koskee osakeyhtiölaki ja se toimii kuten muutkin markkinoilla toimivat 

yhtiöt. Yhtiöitettäessä omaisuutta kunta parantaa kilpailuneutraliteettia ja parantaa näennäis-

markkinoiden toimintaa, mutta samalla kaventaa julkisen toiminnan läpinäkyvyyttä.  

 

Yhtiöittämien on kuitenkin poliittinen valinta, jossa pyritään tehostamaan toimintaa. Osakeyhtiö-

laki antaa toimivalle johdolle paremmat mahdollisuudet tehdä kustannuksia säästäviä toimenpi-

teitä, eikä yhtiö ole enää sidottu kuntia koskeviin rajoitteisiin. Kilpailutilanne yhtiöiden välillä on 

tuonut säästöjä kunnille ja tämän vuoksi yhtiöittämistä pidetään kunnan kannalta hyvänä vaihto-

ehtona omassa taseessa olevalle omistukselle. (Valkama & Kallio 2008, 164-165.) 

 

Aiemman kriisikunta lainsäädännön aikana kunta pystyi siirtämään omaisuuttaan yhtiöille, joilla 

pystyttiin muokkaamaan kriisikuntakriteereihin vaikuttavia tunnuslukuja. Uuden kuntalain 

(410/2015) mukaan tunnusluvut kuitenkin lasketaan soveltuvin osin koko kuntakonsernista, joten 

tältä osin yhtiöittämisen etu ei ole enää yhtä tehokas talouden tasapainottamiskeino. 

 

Lakiehdotuksen toteutuessa yhtiöitetty omaisuus on kuitenkin eriarvoisessa asemassa, kunnan 

omassa taseessa olevan omaisuuden kanssa. Oulun kaupungin mukaan: ”Kunta on yhtiöittänyt 

(tasearvoa korkeammasta arvosta) siirtyvät toimitilat ja tehnyt ”itsensä” kanssa vuokrasopimuk-
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sen, joka siirtyy pysyvästi valtakunnalliselle kiinteistöyhtiölle” (Oulun kaupunki 2016). Kunnan 

luovuttaessa omaisuuttaan omistamalleen yhtiölle arvostetaan se todelliseen käypään arvoon. 

Muutoksella voi olla suuri merkitys omaisuuden kirjanpitoarvoon ja laskettaessa pääomakustan-

nuksia todellisesta arvosta saadaan selville todelliset kustannukset ja vuokrasopimus kunnan 

kanssa kattaa kaikki syntyvät pääoma- ja ylläpitokustannukset. (Leppänen 2011, 146-147, 151; 

Isoniemi 2009, 28.) 

 

Lakiehdotuksen mukaan tällainen sopimus sitoo maakuntaa ja sopimus siirtyy sellaisenaan maa-

kunnalle, joten vuokra-aika voi olla huomattavasti pitempi ja vuokramäärä on määritelty mark-

kinaperusteisesti tai vähintään sellaiseen tasoon, ettei kunnan omistama yhtiö tee toiminnalla 

tappiota, jolloin kunta saisi jatkossakin omaisuudestaan samaa vuokraa, kuin aiemminkin. Kun-

tien kannalta tämä on erityisen hyvä ratkaisu, jos se haluaa säilyttää omaisuuden uudistuksessa 

itsellään ja saada sille tuottoa jatkossakin. Jos kunnan omistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluita tarjoavassa yhtiössä tai kuntayhtymässä on maa- tai kiinteistöomaisuutta, siirtyisivät 

ne kuitenkin osakkeiden mukana maakunnan omaisuudeksi.   

 

Ulkoisen taseen omaisuuden hallinta laajentaa hallinnan käsitettä koskemaan laajempia verkosto-

ja, joissa kunta ei ole itse enää omistajana. Tällaisia omaisuuden hallintatapoja on kunnan ulko-

puoliselta yhtiöltä vuokraaminen tai leasingvuokraaminen. Ulkoisella taseella tarkoitetaan, ettei 

omaisuudella ole yhteyttä kunnan tai kuntakonsernin taseeseen, eivätkä ne vaikuta kunnan tai 

kuntakonsernin taseen tunnuslukuihin.  

 

Kunnan strategisena valintana voidaan käyttää ulkopuolista tasetta, kun halutaan, ettei kunta jou-

du itse investoimaan omaisuuteen ja ottamaan lainaa. Tällöin kunta maksaa vain vuotuisia käyt-

tömaksuja omaisuudesta sopimuksessa sovitulla tavalla. Sen lisäksi, ettei kunta pysty tai halua 

sitoa pääomiaan kiinteään omaisuuteen, kunta saa käyttöönsä paljon sellaista tietoa ja taitoa, jota 

sillä ei ole itsellä käytössä tai se olisi liian kallista hankkia. Tällöin yhteistyö muiden toimijoiden 

kanssa tulee taloudellisten etujen lisäksi kilpailueduksi kunnalle. 

 

Vuokrauksessa kunta sitoutuu sopimuksen mukaisesti vuokraamaan kiinteää tai irtainta omai-

suutta ulkopuoliselta. Tämä tapahtuu yleensä markkinaperusteisesti, jolloin sitoutumisen taso 

sopijakumppaneiden välillä on heikko ja riskit kasvavat. Tällöin kunta voi maksaa vuokraajalle 

ylimääräistä hintaa korkeasta riskistä sekä mahdollisuus opportunismiin kasvaa. (Barney & Clark 
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2009.) 

 

Erilaisissa Leasing-sopimuksissa kumppanuuden ja sitoutumisen taso kasvaa. Kunta ja yhteis-

työkumppanit voivat olla eritasoisissa sopimussuhteissa, joissa riskit ja hyödyt on jaettu siten, 

että molemmat osapuolet hyötyvät sopimuksesta. Vahvassa sitoutumisessa on kuitenkin heikkou-

tena se, ettei niistä ole yhtä helppo irtautua, kuin vuokrasopimuksista tai itse omistamisesta, jol-

loin omaisuuden hallinnasta voi luopua omalla päätöksellä. Leasing sopimuksien haittana on 

myös niiden korkeat vuotuiset kustannukset verrattuna itse omistamiseen. Sen lisäksi, ettei kunta 

voi irtautua sopimuksesta on sen myös maksettava leasingmaksuja ja käyttökustannuksia sopi-

muskauden loppuun asti, vaikka omaisuudelle ei olisi enää käyttöä. Leasing tai vuokra sopimuk-

sissa vastuuta korjauksista ja lisäinvestoinneista voidaan jakaa sopijakumppaneiden kesken, jo-

ten kunnan riskit laskevat teknisissä ongelmatilanteissa. Sopimuskauden päätyttyä kunta voi teh-

dä uuden sopimuksen omaisuudesta tai luopua siitä, jolloin sen haltuun ei jää tarpeetonta omai-

suutta, eikä siitä eroon pääsemisestä tule kustannuksia. (Korhonen & Niemi 2016, 44.) Resurssi-

teorian näkökulmasta tällaisella sopimuksella saadaan käyttöön osaamista ja pääomariskien ja-

koa, jota muuten ei voitaisi saada (Barney & Clark 2009). Mutta leasingsopimukset ovat usein 

pitkäaikaisia ja velvoittavia, joten leasingsopimukset eivät ole nopeissa muutostilanteissa resurs-

siteorian tarkoittamalla tavalla joustavia.  

 

Lakimuutoksessa vuokrattu omaisuus siirtyy sopimuksineen maakunnan hallintaan. Tällöin kun-

nille ei jää vastuita omaisuudesta. Sama tilanne koskee myös leasingsopimuksia, joissa kunta ei 

ole itse omistajana tai sitoutunut lunastamaan omaisuuden sopimuskauden päätteeksi. (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2016.) Jos sopimus ja omaisuuden hallinta siirtyvät suoraan maakunnalle on 

tilanne kunnan kannalta neutraali. Jos taas sopimus ei siirtyisi maakunnalle, jäisi kunnan hallin-

taan sellaista leasing omaisuutta, jolle sillä ei ole tehtävien mukaista käyttöä, mutta se on sidottu 

maksamaan omaisuudesta korkeampia kustannuksia koko sopimuskauden loppuun asti ja sopi-

muskauden päätyttyä lunastamaan omaisuuden itselleen. 

 

Irtaimen omaisuuden kohdalla leasingsopimuksella hankittu omaisuus siirtyy sopimuksineen 

maakunnalle. Tämä luo eriarvoisuuden myös irtaimen hankintatapojen välille, koska itse hankit-

tu omaisuus siirtyisi vastikkeetta maakunnan hallintaan. Maapohjien osalta syntyy myös eriar-

voinen tilanne, riippuen siitä onko maapohjia siirretty siirtyvien yhtiöiden hallintaan vai onko 

kunta tehnyt niistä vuokrasopimuksen yhtiön kanssa. 
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Ennen maakunnalle annettavaa selvitystä kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut mahdollisuus tehdä 

omaisuusjärjestelyjä, koskien siirtyvää omaisuutta. Kunta tai kuntayhtymä on voinut myydä 

maapohjia tai kiinteistöjä pois kuntayhtymästä ja vuokrata ne uudelleen kuntayhtymälle omista-

mansa yhtiön kautta, jolloin omaisuus ei siirry pois kunnalta uudistuksessa ja se saisi omaisuu-

desta tuloa. Vielä selvitysvelvollisuuden alkamisen jälkeenkin jäsenkunnilla ja maakunnilla on 

mahdollista sopia sellaisesta omaisuudesta, jota maakunta ei tarvitse toiminnassaan. Lisäksi kun-

ta tai kuntayhtymä on voinut myydä myös irtainta omaisuutta omistamalleen yhtiölle ja tehdä 

niistä vuokra- tai leasing sopimuksia kunnan tai sairaanhoitopiirin kanssa, jolloin omaisuus ei 

siirry vastikkeetta maakuntaan. (Niemi & Korento 2017, 23.) 

 

Aineiston tarkastelun tausta-aineiston kautta näyttää, että lakiehdotus asettaisi omaisuuden hal-

lintatavat eriarvoiseen asemaan. Jos kunta on hankkinut omaisuutta vahvan sitoumuksen tavoilla, 

joissa se on itse omistajana, on kunta heikoimmassa asemassa tulevaisuuden kannalta. Tällöin 

kunnalle jää kaikki riskit, mitä omaisuuden hankinnasta on syntynyt, mutta kunta jää epävar-

maan asemaan omaisuuden käyttötarpeesta. Heikomman sitoutumisen hankintatavoissa, joissa 

kunta ei ole omistajana, mutta on sitoutunut pitkiin ja kalliisiin sopimuksiin ulkopuolisen toimi-

jan kanssa, kunnalle ei jää minkäänlaisia riskejä omaisuudesta ja sen tulevaisuudesta ja sopimuk-

set siirtyvät sellaisinaan maakunnalle. Poikkeuksena on leasingsopimukset, joissa kunta on sitou-

tunut lunastamaan omaisuuden sopimuskauden päätyttyä. Tämä on kunnan kannalta erityisen 

huono tilanne. 

 

Resurssiteorian näkökulmasta kunnalle olisi edullista hankkia itse omaisuutensa, koska se on 

edullisin tapa hankkia ja siihen liittyy vahva sitoutuminen. Hankaloittavaksi tekijäksi kuitenkin 

tulee reaali- ja rahatalouden erot. Rahatalouden näkökulmasta kunnalle voi olla kannattavampaa 

hankkia omaisuutta epäedullisemmilla hallintatavoilla, vaikka reaalitalouden mukaan kunnalle 

olisi tärkeintä saada sellaista omaisuutta käyttöönsä, jota se tarvitsee palvelutuotantoon. Rahata-

louden näkökulmasta kuntien tilanne näyttää heikolta, eikä niiden kannattaisi ottaa lainaa enem-

pää, vaikka kunnan hankkima lainapääoma on erittäin halpaa ja itse hankkimalla kunnalle ei 

synny ulkopuolisen riskeistä ja pääomankoroista maksettavia kuluja. Sen lisäksi, että rahatalou-

den mittaustavat suosivat heikkoja sopimuksia, myös lakiluonnos suosii omaisuuden hallintata-

poja ja pääomia, jotka on hankittu kunnan ulkopuoliselta toimijalta 

 



79 

Kokonaisuutena hankalan tilanteesta tekee, jos kunnille jää sellaista omaisuutta, jota vastaan se 

ei enää saa tuloja. Tämä voi nosta muiden palveluiden hintoja tai palveluita voidaan joutua kar-

simaan. Rovaniemen ja Oulun huoli järjestelyiden tasavertaisesta kohtelusta ja palvelutuotannon 

vaarantumisesta ovat aiheellisia. Kunnat ovat taloudelliselta- ja rakenteellisiltaominaisuuksiltaan 

toisistaan poikkeavia, joten muutos voi aiheuttaa hyvin erilaisia lopputuloksia eri kunnissa. Uu-

distuksen omaisuus järjestelyjen yhteiskunnallisista vaikutuksista tulisi huomattavia, jos Rova-

niemen huoli kuntien kyvystä järjestää jäljelle jääviä palveluita vaarantuu (Rovaniemen kaupun-

ki 2016). 

 

5.3 Rovaniemi ja Oulu muutoksen ja talouslukujen valossa 

 

Rovaniemi 

 

Valintani tutkimukseni kohde kaupungeiksi ovat Pohjois-Suomen alueella sijaitsevat kaksi tule-

vien maakuntakeskuksien pääkaupunkia, jotka ovat Rovaniemi ja Oulu. Rovaniemi on Lapin 

maakunnan maakuntakeskus. Lapin maakunnan erityispiirteenä on, että se on maakunnista laajin 

ja harvaan asutuin, joten välimatkat kuntien välillä ovat pitkiä. Rovaniemellä on vuoden 2016 

tilinpäätöksen mukaan 62 246 asukasta ja se on kasvanut edellisvuoden lukemasta 408 henkilöllä, 

muuttovoiton vuoksi. Samanaikaisesti syntyvyys on laskenut tasaisesti. Ikärakenteeltaan Rova-

niemellä on Suomen keskiarvoa hieman nuorempaa väestöä, mutta ikääntyvän väestön osuus on 

kasvussa. Ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeiden muutoksen kautta, myös toimitilojen 

tarpeeseen ja niiden käyttötarkoituksen muutokseen. (Rovaniemen kaupunki 2017a). 

 

Rovaniemen kaupungin vuosikertomuksen 2016 (2017a) mukaan Rovaniemellä on investointi-

paineita palvelutarpeiden kasvusta johtuen. Väestönkasvu ja maakuntakeskuksen rooli kasvatta-

vat tarvetta toimitiloille. Rovaniemen Omistajapoliittisten linjausten 2012-2016 (2012) mukaan 

Rovaniemen olemassaolon tarkoituksena ei ole omistaa omaisuutta vaan tuottaa kuntalaisille 

palveluita. Tuotantovälineet ja toimitilat hankitaan kokonaiskustannuksiltaan kaupungille edulli-

simmalla tavalla. Näitä omaisuuden hallintapoja on investointihankinta, vuokraaminen tai lea-

sing. Sellaisesta omaisuudesta, jolle ei ole käyttöä pyritään luopumaan. Kaupungin rakennus-

omaisuus on pääasiassa tilaliikelaitoksen ja Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:n hallinnassa. 

Toimitilatarpeen lisääntyessä tulisi ensisijaisesti käyttää kaupungin liikelaitoksen tai Rovaseudun 

markkinakiinteistöt Oy:n hallinnoimia tiloja ja tämän jälkeen vasta investointilaskelmat muista 
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vaihtoehdoista. Kone- ja kalustohankintojen osalta kaupunki pyrkii käyttämään vuokraus- ja lea-

sing palveluita. (Rovaniemen kaupunki 2012.) 

 

Rovaniemen kaupungin talousarvion 2018 (2017b, 2) mukaan investointitarve tulee olemaan 

jatkossakin suuri johtuen toimitilojen mittavista ja välttämättömistä korjaushankkeista. Kaupunki 

varautuu myös rahoituskulujen kasvuun tulevaisuudessa. Investointien ja kulujenkasvun odote-

taan nostavan kaupungin sisäisiä vuokria huomattavasti. Rovaniemen kaupungilla on taseessa 

65,5 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää, mutta investointitarpeesta johtuen ylijäämää joudu-

taan käyttämään odotettavissa olevien tappioiden kattamiseen, jos verotus pidetään ennallaan. 

Kuntakonsernin vuosikatteen odotetaan olevan 60 miljoonaa ja investointien nettomenot 80 mil-

joonaa vuodessa, joten investoinnit on tehtävä lainarahoituksella. Kuntakonsernin lainamäärä on 

kasvanut tasaisesti viime vuosina. Konsernin lainat asukasta kohti alittaa kuitenkin edelleen 

maan keskiarvon, mutta konsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 58,4%, joka ylittää 

vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan raja-arvon. Samoin raja-arvoista ylittyy myös 

kunnan tuloveroprosentti, joka on ollut 21%. Rovaniemi ei kuitenkaan ole välittömässä vaarassa, 

täyttää kriisikuntakriteerejä, koska pääasiassa talous on vielä alle raja-arvojen ja kertynyt ylijää-

mä kestää alijäämäisiä tuloksia. (Rovaniemen kaupunki 2017b, 2, 45.) 

 

Nykyisellä lainamäärän kasvun ennusteella konsernin lainamäärä asukasta kohti kasvaa noin 

3600 eurosta, 5000 euroon vuonna 2020, investointitahdin pysyessä nykyisellä tasolla, eli noin 

80 miljoonassa eurossa vuodessa.  Konsernin lainamäärän odotetaan siis nousevan 250 miljoo-

nasta, 350 miljoonaan. (Rovaniemen kaupunki 2017b, 2, 45.) Lainamäärän kasvu on siis voima-

kasta ja voi aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia, joten keinoja sen hillitsemiseksi haetaan. Laino-

jen määrän kasvu voi luoda tulevaisuudessa riskin kriisikuntakriteerien täyttymiseen.  

 

Rovaniemen kaupungin leasingvastuut vuonna 2016 olivat 1,7 miljoonaa ja vuokravastuut 2,3 

miljoonaa. Kaupunki teki omaisuudestaan poistoja 14,9 miljoonalla, joista tilaliikelaitoksen 

osuus oli 6,1 miljoonaa, joten pelkästään poistojen osuus on tällä hetkellä suuri verrattuna vuokra 

tai leasing vastuisiin. Vuonna 2016 ollut 19,3 miljoonan vuosikate riittää kattamaan poistotar-

peen. Konsernissa poistoja tehdään 37,1 miljoonan edestä, jonka kattamiseen 59,6 miljoonan 

vuosikate riittää. Poistojen määrä on kuitenkin laskenut edellisvuodesta noin 5 miljoonalla, vaik-

ka kaupungin osalta rakennuksien, kiinteiden rakenteiden sekä koneiden ja kaluston arvo on kas-

vanut. Konsernin tilinpäätöksessä kehityssuunta on samansuuntainen. Kaupunki maksaa 1,9 mil-
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joonaa korkoja veloistaan. Konsernitasolla vastaava luku on 3,3 miljoonaa. Tilinpäätöksen perus-

teella ulkopuolisen taseen omaisuutta Rovaniemen kaupungilla on hallinnassa suhteellisen vähän 

verrattuna omasta omaisuudesta syntyviin kuluihin. Poistojen määrää kaupunki on pystynyt pie-

nentämään samanaikaisesti, kuin omaisuuden määrä on kasvanut. Tämä näkyy osaltaan positiivi-

sena kehityksenä kunnan tuloksessa. (Rovaniemen kaupunki 2017a, 136.) Kunnan maksamat 

korkokulut lainoista ovat jo merkittäviä ja lainamäärän kasvaessa niiden merkitys vuosikattee-

seen kasvaa. Korkojen mahdollinen kasvu toisi kunnalle merkittävän korkoriskin. Riskin voi 

luoda myös poistojen kasvu, jos investointitahti on nopea.  

 

Maakunnalle siirtyvään toimintaan kuuluu työterveysliikelaitoksesta yhtiöitetty Työterveys Lap-

pica Oy, osuus Lapin sairaanhoitopiiri Ry kuntayhtymästä ja Kolpeneen palvelukeskus Ky:stä. 

Työterveys Lappica Oy on perustettu 1.1.2017, joten siitä ei ole julkaistu tarkempia taloustietoja. 

Talousarvion mukaan sillä ei ole ulkoisia, eikä sisäisiä lainoja, eikä se ole investoinut omaisuu-

teen. Aiemmin toimineen Työterveys liikelaitoksen tilinpäätöksestä kuitenkin selviää, että sen 

tulos on ollut ylijäämäistä, eikä sen taseessa ole omaisuutta, eikä velkaa. (Rovaniemen työter-

veysliikelaitos 2017.) 

 

Rovaniemen kaupunki omistaa Lapin sairaanhoitopiiri Ky kuntayhtymästä 53,28%, joten Rova-

niemellä on omistajaohjauksen kautta päätösvalta kuntayhtymään. Vuonna 2016 yhtiö on tuotta-

nut Rovaniemen kaupungille tuloa noin 1,6 miljoonaa euroa. Lapin sairaanhoitopiirin taseen lop-

pusumma on noin 79 miljoonaa. Kolpeneen Palvelukeskus Ky:stä Rovaniemen osuus on 17,69%. 

Sen taseen loppusumma on noin 14 miljoonaa euroa. (Rovaniemen kaupunki 2017a). 

 

Siirtyvien osakkeiden arvoa tilinpäätöstiedoista ei voi eritellä, mutta osakkeiden ja osuuksien 

arvo on 91,6 miljoonaa 502,6 miljoonan taseen loppusummasta (Rovaniemen kaupunki 2017a). 

Osakkeiden omistus muodostaa merkittävän osan Rovaniemen kaupungin omaisuudesta. Sosiaa-

li- ja terveydenhuollon toiminta taas muodostaa suuren osan kunnan toiminnasta ja tarvittavasta 

omaisuudesta, joten näiden yhtiöiden osakkeiden arvo on oletettavasti myös merkittävä.  

 

Maa- ja vesialueita kaupungilla on 54,8 miljoonaa, rakennuksia 81,1 miljoonaa, kiinteitä raken-

teita ja laitteita 60 miljoonaa ja koneita ja kalustoa 2 miljoonaa. Kaupungilla on lainasaamisia 

143,5 miljoonaa, mutta konsernitaseessa vastaava luku on vain noin miljoonan, joten lainasaami-

set ovat pääasiassa konsernin sisäisiä. (Rovaniemen kaupunki 2017a.) 
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Konsernilla maa- ja vesialueita on 58,4 miljoonaa, joten pääasiassa ne ovat kaupungin omassa 

taseessa. Rakennuksien osalta taseen luku on 233,1 miljoonaa, kiinteitä rakenteita ja laitteita on 

152,0 miljoonaa, koneita ja kalustoa on 35,2 miljoona. Merkittävä osuus omaisuudesta on siis 

konserniin kuuluvien yhtiöiden taseissa. Peruspääomaa Rovaniemen kaupungilla on 196,2 mil-

joonaa, jota vähentämällä kaupunki voisi välttyä uudistuksen aiheuttamilta mahdollisilta tap-

pioilta. (Rovaniemen kaupunki 2017a.) 

 

Rovaniemen kaupunki on tehnyt investointitarvetta koskien valmisteluita toimitilojen hankinnas-

ta vuokraamalla yksityiseltä toimijalta. Rovaniemi olisi hankkimassa terveyskeskusrakennukseen 

liitettävän vuodeosaston, jonka toteuttaa yksityinen yritys ja kaupunki sitoutuisi vuokraamaan 

sen 400 000 euron vuotuisilla kustannuksilla. Rakennus siirtyisi uudistuksessa maakunnan hal-

lintaan sopimuksineen, joten kaupungille ei jäisi tästä investoinnista vastuita. (Talvitie 2017.) 

 

Toisena omaisuuden hallintaa koskevana päätöksenä kaupunki on päättänyt siirtää toimintaa 

sisäilmaongelmista kärsivästä Sairaalakadun terveyskeskuksesta muihin tiloihin. Selvitystä teh-

tiin olemassa olevien tilojen käyttömahdollisuudesta sekä arvioitiin, onko kunnalla tarvetta in-

vestoida uusiin rakennuksiin. Toimintaa päädyttiin kuitenkin siirtämään osittain omiin tiloihin ja 

osittain vuokrattuihin tiloihin, jotka vuokrattiin keskeisellä paikalla olevasta kauppakeskuksesta. 

Molemmat hallintaa koskevat ratkaisut kuvastavat sitä, ettei kaupunki ole halukas investoimaan 

siirtyvään omaisuuteen. (Ruokangas 2016, Torikka & Siivikko 2017.)  

 

Toiminnan siirtyessä pois Sairaalakadun tiloista, ei Sairaalakadun kiinteistö siirry maakunnan 

hallintaan. Strategisena ratkaisuna tätä voi pitää hyvänä Rovaniemen omaisuuden hallinnan kan-

nalta. Rovaniemelle ei synny vuokranantajana velvoitteita korjata huonokuntoisia tiloja, eikä 

kunta menetä hallintaoikeutta rakennukseen, eikä rakennuksen alla olevaan tonttiin. Tontti sijait-

see keskeisellä ja arvokkaalla paikalla joen rannassa, joten sen hallinnan menetys olisi kaupun-

gille erityisen suuri maankäytön suunnittelun kannalta. 

 

Oulu 

 

Oulun kaupunki on Pohjois-Suomen toinen maakuntakeskus. Se on väkiluvultaan 200 600 henki-

lön kaupunki, joten sen Rovaniemeä yli kolme kertaa suurempi. Väestön määrä on kasvanut 

edellisestä vuodesta 2075 asukkaalla, joka johtuu pääasiassa muuttovoitosta. Ikärakenne painot-
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tuu työikäiseen ja vanhusväestöön, joiden määrä on kasvussa. Samaan aikaan nuorten osuus on 

laskussa. (Oulun kaupunki 2017.) 

 

Oulun kaupungin arvion mukaan maakuntauudistus tulee vaikuttamaan huomattavasti kaupungin 

toimintaan. Kaupungin mukaan kaupungin talous tulisi kutistumaan uudistuksessa 1,3 miljardista 

noin 0,6 miljardiin. Kaupunki on valmistautunut tulevaan muutokseen perustamalla Työterveys 

osakeyhtiön, kuten Rovaniemi ja lisäksi on perustettu ruokahuoltoa ja toimistopalveluita varten 

osakeyhtiöt, joiden tarkoituksena on toimia yhteistyössä tulevan maakunnan kanssa. Oulun kau-

punki on päättänyt rakentaa yhteisen tuotantokeittiön Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kanssa. Palveluverkkotarkastelun mukaan osa kiinteistöistä jää käyttämättömiksi tai vajaakäytöl-

le. Riskinä pidetään, että käytöstä poistetut rakennukset jäävät rasittamaan taloutta useiden vuo-

sien ajaksi. Kokonaisresurssien vähenemisen odotetaan hankaloittavan korjausinvestointien te-

kemistä ja lisäävän korjausvelkaa. (Oulun kaupunki 2017a.) 

 

Vuoden 2018 talousarvion mukaan Oulu pitää merkittävimpinä talouden riskeinä ennakoinnin, 

reagointikyvyn ja ketteryyden onnistumista. Kassanhallinta, korot, erilaiset rahoitusinstrumentit 

ja takaukset muodostavat tärkeimmät rahoitusriskit. Tasapainon kannalta riskin muodostavat 

tulorahoituksen riittävyys toimintaan ja investointeihin. Sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi 

kaupunki jakaa resursseja muutokseen valmistautumiseen ja joustomahdollisuuksiin, joita muu-

tos mahdollisesti tuo. Muutoksessa lainamäärän ei odoteta laskevan olennaisesti, mutta talouden 

kutistuessa suhteellisen velkaantuneisuuden odotetaan kaksinkertaistuvan. Kaupungin vuosikat-

teen odotetaan pienentyvän 10 miljoonalla, investointitarpeen kuitenkin odotetaan pysyvän enti-

sellä tasolla noin 120-150 miljoonassa, joten velkaantumisaste kiihtyisi entisestään. Oulun suu-

reen investointitarpeeseen vaikuttaa, ettei kaupungin omistamat kiinteistöt ole määrältään ja laa-

dultaan oikeanlaisia kasvavaan ja muuttuvaan palvelutuotantoon, joten osan tiloista odotetaan 

jäävän vaille käyttötarkoitusta. (Oulun kaupunki 2017b, 30.) 

 

Valtaosan Oulun investointitarpeesta muodostavat kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoin-

nit, sekä Tilakeskus liikelaitoksen investoinnit. Tilakeskuksen investointien odotetaan kasvavan, 

vaikka kokonaisinvestoinnit laskisivat vuoteen 2020 mennessä kymmenillä miljoonilla. Inves-

tointien nopea tahti ja tulorahoituksen riittämättömyys, johtaa lainarahoituksen kasvuun ja sa-

malla korkomenojen kasvuun, joka pienentää edelleen vuosikatteen määrää. Vuoden 2018 ta-

lousarvion mukaan korkomenot kasvavat 11 miljoonasta 15 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä. 
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Koko kunnan suunnitelmapoistot ovat noin 80 miljoonaa euroa, niiden ei odoteta nousevan seu-

raavina vuosina. (Oulun kaupunki 2017b, 80.) 

 

Oulun kaupunki käyttää sisäistä vuokrausta toimitilojen vuokrauksessa omistamilleen yhteisöille. 

Oulun kaupungilla on vuokra- ja leasing vastuita yhteensä 98 miljoonaa euroa. Näistä vuokravas-

tuita on 58 miljoonaa ja leasingvastuita 40 miljoonaa. Seuraavalla tilikaudella maksettavaksi 

näistä tulee 13,5 miljoonaa. Oulu ei ole sitoutunut leasing- tai vuokravastuissa lunastamaan 

omaisuutta ja se ilmoittaa, ettei sillä ole kiinteistöihin liittyviä rahoitusleasingvastuita ollenkaan. 

Leasingvastuita kaupunki on kehottanut otettavaksi vain hyvinvointipalveluissa ja pelastustoi-

messa tehtävissä kalustohankinnoissa, jotta ne siirtyisivät sellaisenaan maakunnan hallintaan. 

Konsernin vuokravastuut ovat olleet edellisenä vuotena vielä 135 miljoonaa, joista lähes koko 

summa on ollut leasingvastuita. (Oulun kaupunki 2017b, 80; Oulun kaupunki 2017a, 190.) Oulu 

on siis, tehnyt vuokravastuiden osalta uudelleenjärjestelyitä vuodelle 2016. Suhteessa väkilukuun 

Oululla on Rovaniemeä vähemmän erilaisia vuokravastuita, eikä se tilinpäätöstietojen perusteella 

aktiivisesti hanki omaisuutta hallintaansa vuokraamalla tai leasingvuokraamalla. Tilaliikelaitok-

sen investointiosasta ei löydy myöskään mainintaa, että tulevia investointeja tehtäisiin muulla 

hallintatavalla, kuin itse omistamalla ja investoimalla (Oulun kaupunki 2017b). 

 

Oulu on ottanut käyttöön asianhallintajärjestelmän, jolla hallitaan erilasia sopimuksia. Sen avulla 

voidaan seurata sekä valvoa sopimusten toteumista ja asettaa hälytystoimintoja. Järjestelmällä 

pyritään saamaan tietoa riskienhallintaa varten. Järjestelmä pyrkii helpottamaan monimutkaisen 

järjestelmän hallinnointia ja helpottamaan tiedonsaantia suuresta sopimusmassasta. Kaupungin 

tekemistä kilpailutuksista joutui markkinaoikeuteen seitsemän, joka on suurempi kuin edellis-

vuoden luku. Kilpailutustoimintaa ja sopimustenhallintaa pidetään selkeänä kehittämiskohteena. 

Konsernirakenteen muuttuessa arvioinninkohteena ovat myös sisäistensidosyksiköiden määräys- 

ja valvontavalta. (Oulun kaupunki 2017a.) Resurssiteorian näkökulmasta siis monimutkaistuva 

konsernirakennekin voi tehdä muutoksia sitoutuneisuuteen ja yhteisiin tavoitteisiin. Tällöin vaa-

ditaan lisää valvontaa ja ohjausta, jotka lisäävät sopimusten kustannuksia. Oulu on kuitenkin 

varautunut hallinnan monimutkaistumiseen.  

 

Kriisikuntakriteerien näkökulmasta Oulun kaupungin talous on hyvässä asemassa. Kaupunkikon-

sernilla ei ole kertynyttä alijäämää ja ylijäämän määrä on kasvanut vuodesta 2015. Ylijäämä oli 

vuoden 2016 lopussa 3376 euroa asukasta kohden, joten Oulun kaupungin talous kestää tappiol-



85 

lisiakin vuosia, ennen kertyneen alijäämän syntymistä. Kaupungin tuloveroprosentti on 20,00%, 

joka alittaa vuoden 2016 rajan 20,87. Konsernin vuosikate on 999 euroa asukasta kohden ja lai-

nakanta 4359 euroa asukasta kohden, joka on laskenut edellisestä vuodesta. Kriisikuntakriteerit 

täyttyvät kahdelta vuodelta peräkkäin konsernin suhteellisen velkaantuneisuuden osalta, joka on 

65,9, mutta suhteellinen velkaantuneisuus on laskenut vuonna 2015 olleesta 68,7 prosentista. 

Lainamäärä on kasvanut vuodesta 2013, 117 miljoonalla ja yhteismäärä oli vuoden 2016 tilin-

päätöksessä 671 miljoonaa. (Oulun kaupunki 2017a.) Näiden kriteerien perusteella Oulun kau-

pungin talous on hyvässä asemassa ja kehitys on mennyt parempaan suuntaan. Kriteerit ovat 

pääosin sidottuja asukasmäärään, joten väestön muutokset on huomioitava tulkittaessa mittarien 

tuloksia.  

 

Kaupunki on osakkaana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymässä. Kuntayhtymällä 

on ollut kattamatonta alijäämää vuonna 2015 12 miljoonaa euroa, jota on kuitenkin pystytty vä-

hentämään 7,5 miljoonaan tekemällä vuonna 2016 4,5 miljoonaan ylijäämäinen tulos. Alijäämä 

on saatava katetuksi ennen kuntayhtymän siirtymistä maakunnan hallintaan tai jäsenkunnat jou-

tuvat päättämään, miten alijäämä katetaan. Rakennuksia sairaanhoitopiirin taseessa on 161 mil-

joonalla ja maa-alueita noin miljoonalla eurolla. (PPSHP 2017.) 

 

Uudistuksessa muutoksia tulee kokemaan Oulun kaupungin Työterveys liikelaitos sekä Oulun 

palvelusäätiö, jonka tarkoitus on tuottaa vanhuksille, eläkeläisille ja vammaisille asumispalvelui-

ta. Työterveys liikelaitos siirtyy maakunnalle, mutta säätiön toiminta siirtyy kilpailemaan uudis-

tuksen jälkeen muiden alan toimijoiden kanssa. Säätiöllä on taseomaisuutta 7,8 miljoonalla eu-

rolla. (Oulun kaupunki 2017a, 353.) 

 

Oulun kaupungin omistajapoliittisen ohjelman 2013-2016 (2014) mukaan omaisuutta on hoidet-

tava siten, että se on kontrolloitavissa, läpinäkyvää ja nauttii julkista luottamusta. Omistamista ei 

pidetä perustehtävänä, vaan välineenä, jolla järjestetään palveluita. Omistaminen sitoo huomat-

tavasti pääomaa, joten sitä tulee käyttää tehokkaasti ja kohdennetusti, kuten käyttötaloudenkin 

osalta toimitaan. Omistamisen perustana on käyttötarve palvelutuotannossa tai sellaisilla aloilla, 

joilla ei ole toimivia markkinoita. Maaomaisuuden hallinnan siirroissa käytetään pääasiassa 

vuokraamista. Maata pyritään hankkimaan ja vaihtamaan kehitettäviltä alueilta ja parantamaan 

maan arvoa jalostamalla. Rakennuksien kohdalla lähtökohtana on kunnon ja käyttökelpoisuuden 

säilyttämien. Oulun kaupunki on luokitellut rakennusomaisuutensa ja pyrkii hallitsemaan kor-
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jausvelan määrää. Sisäisen vuokran avulla todelliset kustannukset pyritään sisällyttämään palve-

luiden hintoihin. (Oulun kaupunki 2014.) 

 

Omistajapoliittisten linjausten mukaan kaupungilla tulee olla käytettävissä palvelutuotantoon 

tarvittava omaisuus ja tuotantovälinet. Linjauksen mukaan omaisuutta voidaan hallita omistamal-

la, hallitsemalla yhdessä muiden toimijoiden kanssa tai vuokraamalla se ulkopuoliselta. Vuok-

raamista pidetään hyvänä vaihtoehtona, kun tilojen tarve on alle 20 vuotta. Omaisuuden käytölle 

asetetaan pääomalle syntyvä korko ja näiden perusteella tehdään vaihtoehtoiskustannuksia eri 

hallintatapojen välille. Ensisijaisena tavoitteena on täyttää taloudelliset tavoitteet, mutta niistä 

voidaan poiketa, jos perusteluna on palvelujen laadun tai saatavuuden vaarantuminen. Kaupunki 

omistaa tytäryhtiön kautta asuntoja, joita se vuokraa sosiaalisin perustein. Yhtiö ei pyri kasvat-

tamaan markkinaosuuttaan asuntojen vuokraustoiminnassa. Liiketilojen kohdalla linjauksena on, 

että niistä luovutaan, jos niille ei ole käyttöä kaupungin ydintoiminnoissa. Kaupunki myös selvit-

tää palvelutuotannossa olevien kiinteistöyhtiöiden siirtämistä holdingyhtiöön. Omaisuudesta 

vapautuva pääoma tulee käyttää entistä tehokkaammin. Tarpeettomasta omaisuudesta tulee lin-

jauksien mukaan luopua, vaikka siitä syntyisi myyntitappiota myyntihinnan poiketessa huomat-

tavasti tasearvosta. Tarpeettomaan omaisuuteen voidaan myös investoida, jos se parantaa myyn-

timahdollisuuksia. (Oulun kaupunki 2013.) 

 

Omaisuutta pyritään siirtämään toimialasijoittamisella sellaisten yhtiöiden haltuun, jotka edistä-

vät palvelutuotantoa. Tälle omaisuudelle kaupunki asettaa tuottovaatimuksen ja pyrkii saamaan 

mahdollisimman korkean tuoton. Samanaikaisesti kaupunki pyrkii keventämään omaa tasettaan 

ja siirtämään velkaa yhtiöiden taseisiin. Konsernin talouden seurantaan, suunnitteluun ja kassa-

varojen käyttöön kaupunki ottaa käyttöön konsernitilin ja konsernipankin. Pääsääntönä on, että 

kaupunki perustaa osakeyhtiön voiton tavoittelua varten. Yhtiöittämisestä tulevat verokulut tulee 

olla pienemmän, kuin yhtiöittämisestä saatava hyöty. Kaupungin tulee pystyä vastaamaan ris-

keistä, joita yhtiöön sijoitetut pääomat ja takaukset muodostavat. (Oulun kaupunki 2013.) 

 

Molempien kaupunkien julkisista tiedoista tulee esiin, että omaisuuden hallintaan panostetaan ja 

uudistuksen tuomat muutokset on huomioitu seuraavien vuosien talousarviossa. Tarpeettomasta 

omaisuudesta pyritään pääsemään eroon resurssiteorian mukaisesti ja kaupungit panostavat ydin-

toiminnan kehittämiseen. Molempien kaupunkien tiedoista selviää, että ne ovat avoimia erilais-

ten hallintatapojen käytölle ja ne on huomioitu strategioissa. Käytännössä kuitenkin vuokraami-
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nen ja leasingvuokraaminen näyttäisi olevan molemmissa kaupungeissa vähäistä, eivätkä niistä 

syntyvät kulut ole merkittäviä. 

 

Kaupunkien taseissa on valtavia omaisuuseriä. Aineistoissa esiintynyt huoli omaisuuden tulevai-

suudesta, tasapuolisesta kohtelusta, palvelutuotannon vaarantumisesta, kustannuksien ja riskien 

jaosta valtion ja maakuntien kesken on aiheellista. Kunnan tulevaisuudelle näillä omaisuuserillä 

on suuri merkitys, koska se ei voi aloittaa uudistuksen jälkeen toimintaa puhtaalta pöydältä. Sen 

toimintaa ja taloutta on vaarana jäädä rasittamaan miljoonien omaisuuseriä, jolle sillä ei ole enää 

tehtävien mukaista käyttötarkoitusta. Kaupunkien tilinpäätöstiedot perustuvat vuoden 2016 lu-

kuihin, jolloin muutoksen kulku oli vielä epävarmaa. Vuoden 2018 talousarvioiden tai 2016 ti-

linpäätöstietojen perusteella Oulu tai Rovaniemi ei ole ryhtynyt tai ryhtymässä mittaviin omai-

suutta koskeviin toimenpiteisiin muutoksen varalle.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Kuntien omaisuuden hallinta on muun julkisen toiminnan ohessa jatkuvassa muutostilassa. Kun-

tien käytettävissä olevien hallintatapojen määrä on kasvanut huomattavasti itse omistamisesta ja 

hallinnoinnista, moniin erilaisiin hallintatapoihin, joissa pääomat, velat, riskit ja päätösvalta ja-

kaantuvat eri tavoin kunnan ja yhteistyökumppaneiden kesken. Kuntien päätösvaltaa rajoittaa 

pääomaerien siirtyminen kuntakonsernin taseen ulkopuolelle ja hallinta tapahtuu yhä enemmän 

sopimusten kautta. Tämä kehityskulku on lisännyt ja lisää edelleen osaamisen tarvetta erityisesti 

verkostomaisen omaisuuden hallinnan alueella, jossa yhdistyvät kunnan oma omaisuus ja kunnan 

ulkopuolinen omaisuus, mutta niitä hallitaan samoilla periaatteilla. 

 

Omaisuuden hallinnan monimutkaistuminen on luonut tarpeen uudenlaiselle osaamiselle, jossa 

tulee hallita resursseja monenlaisilla eri tavoilla, joilla jokaisella on omat etunsa ja haittansa. 

Vaikka työssäni on keskitytty kuntien kiinteisiin ja pääomaresursseihin, on henkilöstö- ja osaa-

misresurssit aina mukana, kun asiaa tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta. Uudenlainen käsi-

tys hallinnasta tuo mukanaan tarpeen osaamiselle ja osaavalle henkilöstölle. 

 

Oulun kaupungin ja Rovaniemen kaupungin aineistossa olennaisimpana havaintoina oli erilaisten 

omaisuuden hallintamuotojen eroavaisuudet tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä maa-

kuntauudistuksessa. Uudistuksessa erilaisilla kuntien tekemillä hallintamuotojen valinnoilla on 

suuri merkitys omaisuuden tulevaisuuteen muutoksen jälkeen. Erilaiset omaisuuden hallinta-

muodot ovat kuitenkin tärkeä osa kuntien toimintaa nyt ja tulevaisuudessa ja niiden eroihin tulisi 

kiinnittää enemmän huomiota päätöksenteon taustalla. 

 

Kunnan tehtävänä ei ole omistaa omaisuutta, eikä se tarvitse palvelutuotannon toteuttamiseen 

omaa taseomaisuutta. Omaisuuden hallinta on kuitenkin palvelutuotannon kannalta keskeinen 

hallinnonalue, jota ilman palvelutuotanto ei onnistu nykymuotoisesti. Vaihtoehtona on hankkia 

kaikki palvelut kunnan ulkopuolisilta toimioilta, jotka omistavat myös siihen liittyvän omaisuu-

den. Tämä kuitenkin aiheuttaa mielestäni ongelmia erityisesti kilpailun kannalta. Jos kunta ei 

pysty tarjoamaan hallinnassaan olevia tiloja palveluntuottajan käyttöön, rajoittuu kilpailuun osal-

listuvien tahojen määrä vain sellaisiin, joilla on riittävästi varallisuutta ja omaisuutta hankkia 

tarvittavat toimitilat. Julkisten palveluiden järjestämiseen vaadittavat toimitilat ovat erityisluon-

toisia ja suuria, joten tiloja on vaikea hankkia käyttöön vapailtamarkkinoilta. Tämän vuoksi pi-
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dän omaisuuden hallintaa tärkeänä osana lisääntyvää kilpailua ja toimivien markkinoiden luo-

mista. 

 

Omaisuuden hallinnan siirtyessä monimuotoisempiin ratkaisuihin, monimutkaistuu myös hallin-

totyö. Aiemmin omaisuuden hallinta on keskittynyt kunnan sisäiseen ohjaamiseen, jossa tavoit-

teet ovat olleet yhteneviä. Tällöin osaamistarpeena on ollut tekninen osaaminen ja taloudellinen 

osaaminen. Omaisuuden hallinnan muutos on kuitenkin, johtanut siihen, että kunnan tehtävänä 

on hallita omaisuutta muodostetun strategian kautta. Heikko kuntatalouden kehitys ja lainojen 

kasvu on tehnyt vuokrauksen ja erilaiset leasing ratkaisut hyviksi vaihtoehdoiksi hallita omai-

suutta, vaikka ne toteutetaan voittoa tavoittelevien yritysten kanssa. Näitä hallintamuotoja on 

kritisoitu kalliimmaksi vaihtoehdoksi, kuin itse omistamista ja sopimuksia pidetään erittäin ras-

kaina ja velvoittavina kuntaa kohtaan. Omaisuuden hallinnassa on siis ongelmia reaalitalouden ja 

rahatalouden välillä. Vaikka itse omistaminen reaalitaloudessa pitkällä tähtäimellä kannattavaa, 

vaikuttaa rahatalouden mukainen mittaaminen hankintapäätöksiin.  

 

Sopimukset luovat myös mahdollisuuden opportunismiin. Kunnan kannalta huononkin sopimuk-

sen hyväksyminen voi olla ainoa vaihtoehto, jotta palvelutuotantoa varten saatava omaisuus saa-

daan kunnan hallintaan. Investointipäätökset tehdään kuitenkin kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, 

joten ratkaisut tulisi tehdä läpinäkyvästi ja kestävästi. Läpinäkyvyyttä kuitenkin hankaloittaa 

erilaisten yhtiömuotojen mukaan tuleminen julkiseen toimintaan. 

 

Leasing ratkaisut voivat kuitenkin olla kunnalle hyödyllisiä, jotta kunta sää käyttöönsä sellaista 

osaamista ja resursseja, mitä sillä ei ole itsellään käytössä tai sitä voi olla mahdotonta hankkia 

järkevillä kustannuksilla. Erityisesti tiettyjen alojen erityisosaamista, jota toiminnassa tarvitaan 

vähän, voidaan saada käyttöön erilaisten sopimusten kautta. Investointiprojektin jälkeen kunnat 

hyötyvät myös vastuun ja riskien jakautumisesta sopimuskumppaneiden kesken, jolloin kunnat 

eivät ole yksin vastuussa virheistä tai korjauksista. Sopimuksesta riippuen omaisuus päätyy so-

pimuskauden päätteeksi kunnan ulkopuoliseen hallintaan, jolloin kunta voi päätyä toisenlaisiin 

ratkaisuihin tai jatkaa sopimusta. Kunnalle ei kuitenkaan jää tässä vaiheessa omaisuutta, josta on 

vaikea päästä eroon.  

 

Vuokraaminen ja leasingsopimukset perustuvat kuitenkin liiketoimintaan, jossa yhtiö saa synty-

neet kustannukset leasingmaksuina pois ja tämän lisäksi korkoa sijoitetulle pääomalle. Sopimuk-
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sesta riippuen, sopimuskauden päätyttyä kunnalle ei jää omaisuutta hallintaan tai vaihtoehtoisesti 

kunta on voinut sitoutunut lunastamaan omaisuuden itselleen. Omaisuuden siirtyessä takaisin 

omistajan hallintaan, kunta voi välttyä tarpeettoman omaisuuden jättämisestä taseeseen. Jos taas 

kunta on sitoutunut lunastamaan omaisuuden, joutuu se investoimaan lunastushintaan ja lisää-

mään omaisuuden omaan taseeseen. Tällöin kunta ei hyödy leasingsopimusten kevyemmästä 

rakenteesta. Molemmissa tapauksissa kunta on kuitenkin maksanut korkokuluja ja kuluja mah-

dollisten riskien toteutumisesta sopimuskumppanille. Ulkopuolisen pääoman korot ja riskikus-

tannukset heijastuvat suoraan kunnan tarjoamien palveluiden kustannuksiin ja laskevat kuntien 

vuosikatetta. 

 

Erilaiset vuokraustavat jakavat kustannukset pitkälle aikavälille, jolloin kunnan kustannukset 

eivät muutu olennaisesti sopimuskauden aikana.  Itse omistamalla suurimmat kustannukset syn-

tyvät investointi ja rakennusvaiheessa, jolloin kunta sijoittaa pääomiaan tai ottaa lainaa inves-

tointia varten. Kustannukset lähtevät kuitenkin laskuun, sitä mukaa kuin kunta maksaa lainojaan 

takaisin ja rakennusvaihe on ohitettu. Kunnan vuokratessa omaisuutta käyttöönsä, kustannukset 

jakautuvat tasaisemmin käyttövuosille, joten ajallinen eriarvoisuus on vähäisempi. Kunnan omis-

taessa itse rakennukset, ne jäävät kunnan hallintaan käyttötarkoituksen loputtua ja niihin liittyvät 

juoksevat kustannukset ja mahdolliset purkamiskulut jäävät kunnan maksettavaksi. Toimitilojen 

tarve on ollut kunnissa laskussa, joten uusia rakennuksia tehtäessä tulisi harkita, miten rakennuk-

set soveltuvat muuttuviin tarpeisiin, jotta kunnan käsiin ei jäisi tarpeetonta omaisuutta. Lyhytai-

kaisessa käyttötarpeessa tulisi harkita muitakin vaihtoehtoja, kuin investoimista kalustoon, kor-

jauksiin tai rakentamiseen. Leasing ratkaisuja käytetäänkin erityisesti koneiden ja kaluston han-

kinnoissa, koska ne vanhenevat nopeasti ja käyttötarve voi olla lyhytaikaista. 

 

Erilaisten omaisuuden hallintatapojen vertailussa tulisi olla pohjalla perusteellinen tarveselvitys, 

jossa käytäisiin läpi tilojen tarve ennen investointipäätöksiä. Korhosen ja Niemen (2016, 46) 

mukaan tämän vaiheen tulisi olla tärkein vaihe koko investointiprosessissa. Tällä hetkellä tarve-

selvitystä ei juurikaan käytetä ja investointipäätökset tehdään suoraan käyttäjien ilmoittamien 

tarpeiden mukaisesti, eikä kuntien edun mukaisesti. Tämä on johtanut monessa kunnassa ylisuu-

reen rakennuskantaan. Tulevissa hankinnoissa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota koko 

hallinta-ajan elinkaarikustannuksiin ja noudattaa työkaluja ja hankeohjeita. Tarveselvitys tulisi 

yhdistää palveluntuottajan ja tilojen hallitsijan tarpeet, jolloin tilat olisivat tarpeenmukaisia, mut-

ta myös tehokkaassa käytössä, eikä hukkatiloja syntyisi. Tarveselvityksen tulisi kattaa myös pal-
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velutarjoajan erilaiset toimintamallit, jolloin tilat soveltuisivat muunlaiseen käyttöön tulevaisuu-

dessa. Lisäksi tarveselvityksessä tulisi käydä läpi erilaisten hallintamuotojen vaikutukset kustan-

nuksiin, pääomien käyttöön ja aikatauluihin. 

 

Ongelmia kuitenkin syntyy pienissä kunnissa, joissa ei ole toimivia markkinoita tai mahdolliset 

yhteistyökumppanit eivät toteuta, pieniä rakennusprojekteja leasingmallilla (Anttiroiko, 2010, 

39). Kunnilla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vaihtoehtoja, kuin investoida itse omaisuuteen. 

Tällöin lyhyisiinkin käyttötarpeisiin kunta joutuu investoimaan, jos muita vaihtoehtoja ei ole. 

Koneiden ja kaluston osalta tilanne on kuitenkin pienten kuntien kannalta helpompi, koska 

markkinat ovat niiden osalta kunta- ja maarajat ylittävät.  

 

Omaisuuden hankinnassa ja hallinnassa yhtenä osana on kustannusten arviointi. Hankinnat ovat 

kuitenkin usein tapauskohtaisia, jolloin halvin ei ole aina kunnan kannalta paras ratkaisu. Kirjan-

pitolautakunnan mukaan kuntien omaisuuden arvoa määritellään palvelutuotantoarvona tai tu-

lonodotuksena (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 2016, 14). Omaisuuden arvo ei siis ole aina 

mitattavissa kirjanpidollisesti vaan sen mukaan, kuinka hyvin omaisuus palvelee käyttötarkoitus-

taan. Tähän vaikuttavat muun muassa omaisuuden sijainti, kunto, toimivuus ja oikea aikaisuus. 

Tilanteessa, jossa omaisuutta tarvitaan nopeasti käyttöön, voi paras ratkaisu olla se, jonka saa 

nopeimmin, vaikka se olisi muita vaihtoehtoja kalliimpi. Tulonodotus arvoon siis vaikuttaa, mi-

ten soveltuvia resursseja saadaan kustannustehokkaimmalla tavalla hallintaan.  

 

Hallintatapoja vertailtaessa huomiota kiinnitetään myös kirjanpidollisiin seikkoihin. Ulkopuoli-

sella pääomalla hankittu omaisuus ei näy kuntien taseessa omaisuutena eikä lainoina, jolloin se 

ei vaikuta kriisikuntakriteereihin, kuin vuotuisina kuluina. Kirjanpitomenetelmät suosivat ulko-

puolisen taseen omaisuuden hallintaa ja ulkopuolelta hankittu omaisuus saa näyttämään kunnan 

tunnusluvut paremmilta.  Hankintatavalla ei ole kuitenkaan suurta merkitystä reaalitalouden kan-

nalta, jos kunta ei saa käyttöönsä sopimuksilla sellaisia resursseja, joihin sillä ei olisi muuten 

mahdollisuutta. 

 

Kriisikuntakriteerien muutos on siirtänyt huomiota entistä enemmän koko kuntakonserniin, jol-

loin kunnat eivät voi siirtää enää lainoja tytäryhtiöilleen, parantaakseen tunnuslukujaan. Kunnan 

kriisiytymisessä on kuitenkin painoarvo edelleen lainojen määrässä, mutta kriteerit eivät pysty 

juurikaan huomioimaan kymmeniksi vuosiksi tehtyjä sitovia sopimuksia kunnan hankkimasta 
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omaisuudesta. Nämä sopimukset ovat kunnan kannalta kuitenkin yhtä velvoittavia, kuin lainojen 

takaisin maksaminen, mutta niiden vastineeksi kunta ei tarvitse takauksia tai vastakkaista kir-

jausta taseessa, joka kertoisi pitkästä vastuuajasta. Hankalassa tilanteessa kunta voi myydä omaa 

omaisuuttaan tai purkaa rakennuksia, jotta se välttyisi ylläpitokustannuksilta. Sitovissa sopimuk-

sissa kunnan on kuitenkin maksettava leasingmaksuja sopimuskauden loppuun asti ja mahdolli-

sesti lunastettava omaisuus itselleen, sen päätteeksi. Sopimuksen vastapuolen kannalta sopimus 

on hyvä, koska kunta ei voi mennä konkurssiin ja sen tulee huolehtia sopimuksen täyttämisestä 

omalta osaltaan, joten sopimuskumppanin riskit jäävät vähäisiksi. 

 

Uudistuksessa merkittävä osa kuntien tuloista poistuu, mutta velkojen määrään muutos ei vaikuta 

merkittävästi. Tämä heikentää huomattavasti kuntien tunnuslukuja ja oletettua kykyä selviytyä 

veloista. Rakennuksien ikä ja niihin sitoutunut investointi tai korjausvelka on merkittävässä 

osassa taloudellisia vaikutuksia. Jos rakennukset jäävät käyttämättä jäävät kuitenkin niihin liitty-

vät lainat, poistot ja ylläpito kuntien maksettavaksi. Uusiin rakennuksiin sisältyy yleensä merkit-

tävästi lainaa ja sidottuja varoja. Uudessa rakennuksessa poistot ovat myös suuremmat, koska 

tasearvo on lähempänä uuden vastaavan hankinta-arvoa. Vanhojen rakennusten poistot ovat 

huomattavasti pienempiä, mutta niiden perusparannukseen on voitu ottaa velkaa, joka jää mak-

settavaksi, vaikka rakennuksen purkaisi. Peruspääoman vähentäminen rakennusten arvonmuutos-

ten vastikkeena heikentää kuntien talouden tilannetta. Pääasiassa vaikutukset kohdistuisivat pie-

niin kuntiin, joista palveluita oltaisiin vähentämässä ja talouden tila on valmiiksi heikko. 

 

Kuntien siirtymistä liikekirjanpitoon on kritisoitu monessa eri lähteessä, ettei se anna oikeaa ja 

riittävää kuva kunnan taloudesta ja kunnat toimivat erilaisilla periaatteilla, kuin yritykset (mm. 

Sinervo 2011, Meklin ym. 2005). Kuntien on kuitenkin toimittava niiden lakien mukaisesti, mit-

kä ovat voimassa ja käytettävä hyväkseen sellaisia keinoja, mitä sillä on valikoimassaan. Ulko-

puolisen taseen hallintaratkaisut ovat kuntien kannalta hyviä ratkaisuja, jos niiden avulla välty-

tään kriisikuntakriteerien täyttymiseltä tai sen avulla voidaan varmistaa palvelutuotanto. Oulun 

kaupungin tilinpäätöksen mukaan ulkopuolisen taseen malleihin ei olla siirrytty laajamittaisesti, 

mutta Rovaniemen kaupungilla on meneillään useita ulkopuolisen taseen hankkeita, joten siirty-

mistä monipuolisempiin hallintapoihin on tapahtumassa. 

 

Kunnat ovat muuttumassa kohti resurssiteorian kevytrakenteista kuntaa. Kunnissa hallitaan 

omaisuutta ja resursseja sopimuksilla ja verkostoilla, joissa tuotetaan palveluita kuntalaisille yh-
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teistyössä eri sektorien kanssa. Toiminnassa suositaan sopimuksia yhä enemmän kuntien kannal-

ta kevyempiä rakenteita ja ulkoistettua pääomaa. Myös Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus 

tukee tätä teoriaa. Uudistuksessa on osoittautumassa, että kevyillä omistamisrakenteilla, kunta 

pystyy parhaiten valmistautumaan tuleviin muutoksiin, kun kunta ei omista omaisuudesta muuta 

kuin sopimuksen, joka takaa sille hallintaoikeuden. 

 

Kaupunkien, liikelaitosten tai tytäryhtiöiden tilinpäätösten avulla on vaikea saada selkeää kuvaa 

omaisuuden kuluista ja tuotosta. Vaikka kaupunkia ja liikelaitoksia koskee laajempi tiedonanto-

velvollisuus, kuin osakeyhtiöitä, ei tilipäätöstietojen perusteella saa selkeää kuvaa omaisuuden 

kustannuksista tai yksittäisen omaisuuden arvosta, koska julkiset tilinpäätökset eivät ole pitkässä 

muodossa. Laajempi analysointi uudistuksen vaikutuksista vaatisi tarkastelua sopimustasolla, 

joita tilinpäätöksissä ei ole eritelty. Tämän vuoksi omaisuuden hallinnasta kuntatasolla saa vain 

karkean kuvan julkisten tietojen perusteella. Sopimukset ulkopuolisten yhtiöiden kanssa, voivat 

pitää sisällään liikesalaisuuksia, joten niiden läpinäkyvyys ei toteudu. Liikelaitosten ja kuntayh-

tymien tilinpäätöksistä on mahdollista saada tietoa varsinaisesta toiminnasta hyvin yksityiskoh-

taisesti. 

 

Ennen sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä maakuntauudistusta omaisuus on hankittu kuntiin par-

haiten tapaukseen soveltuvalla tavalla. Eriarvoisuus erilaisten hankintatapojen välillä uudistuk-

sessa voi kuitenkin saada kunnat harkitsemaan erilaisesta näkökulmasta tulevia hankintoja. Kun-

tien omaisuuden tarpeen voi kuitenkin katsoa olevan pysyväluonteista, koska palveluiden määrän 

ja kunnan tehtävät ovat lisääntyneet tasaiseen tahtiin. Meneillään oleva uudistus siirtäisi mitta-

kaavaltaan suuren osan kunnan tehtävistä maakuntiin, mutta sitä varten hankittu pysyväluontei-

nen omaisuus jäisi kunnalle, eikä sitä ole kaikissa kunnissa nähty hyvänä asiana. Kunnissa onkin 

päädytty erilaisiin ratkaisuihin, jotka voivat tulevaisuudessa hankaloittaa maakuntien toimintaa. 

Näihin ratkaisuihin on johtanut sellaisten riskien mahdollinen toteutuminen, joiden varaan kun-

nat eivät ole osanneet varautua. Tällaisia ovat muun muassa riskit jäävistä lainoista, korkoriskit, 

luottokelpoisuus riskit, omaisuuden palvelutuotantoarvon romahtaminen ja tulonodotuksen ro-

mahtaminen. 

 

Kunnissa, joissa riskien toteutumista on pyritty minimoimaan erilasilla ratkaisuilla, on tehty so-

pimuksia yksityisten palveluntuottajien kanssa. Palveluiden tuottoa on yksityistetty, mutta myös 

omaisuutta on siirretty sopimuksilla yksityisten hallintaan tai omaisuus on myyty yksityisille. 
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Muutos on käynnistänyt peruuttamattomia vaikutuksia nykyiseen ja tulevaan palvelutuotantoon, 

kun kunnan näkökulmasta palvelutuotantoarvoltaan vähäistä omaisuutta on siirretty ulkopuolis-

ten hallintaan. Tilanne on luonut uudenlaisen riskin opportunismille, jossa kunnan vaikeasta ti-

lanteesta pyritään hyötymään taloudellisesti. Resurssiteorian näkökulmasta sopimukset ovat vah-

voja, kun molemmat sopimuskumppanit ovat tasavertaisia, mutta tässä tilanteessa kunta voi saa-

vuttaa hyötyjä heikommallakin sopimuksella, koska sopimus siirtyy muutoksessa maakunnalle. 

 

Vastaavaan muutokseen voi olla vaikea varautua tulevaisuudessa. Päätökset lakimuutoksista ovat 

poliittisesti päätettyjä ja seuraava hallitus voi vaihtaa muutoksien näkökulmaa. Tulevilla maa-

kuntakeskuksilla on omaisuuden tulevaisuuden kannalta paljon valtaa. Suunniteltaessa palvelu-

verkostoa, suunnitellaan samalla myös missä palvelua järjestetään ja missä laajuudessa. Tämä 

vaikuttaa huomattavasti kuntien omaisuuden tulevaan käyttöön. Maakuntakeskukset ovat asukas-

luvultaan maakunnan suurimpia kuntia, joten myös valtuutettujen määrä on muita suurempi. 

Tämä tuo kuntakeskuksille etulyöntiaseman päätettäessä toimintojen keskittämisestä tiettyihin 

kiinteistöihin maakunnan alueella. 

 

Aiheeni on ollut itselleni erittäin opettavainen. Omaisuuden hallinta on monimutkaistunut ja pää-

töksiin ja valintoihin vaikuttavat monet tekijät, joiden tärkeyttä tulee harkita tarkasti, koska pää-

tösten vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Valintoja ei pitäisi perustella pelkästään kes-

kittymällä talouslukuihin, vaan luoda kokonaiskuva mihin kaikkeen valinnat vaikuttavat ja min-

kälaisia muutoksia se aiheuttavat kunnan muihin toimintoihin.  

 

Työni tarkoituksena on tuoda esille minkälaisia asioita hallinnan monimutkaistuminen tuo mu-

kanaan ja minkälaisia ominaisuuksia erilaisilla hallintatavoilla on. Työn edetessä minulle konk-

retisoitui, ettei omaisuuden hallinta ole enää omistamista ja omaisuudesta huolenpitoa, vaan se 

vaatii yhä enemmän osaamista erilaisista sopimuksista, kilpailuttamisesta, näennäismarkkinoista 

ja elinkaarimalleista. Kuntien omaisuuden hallinta on siis menossa teknisestä ja kirjanpidollisesta 

osaamisesta kohti hallinnollista omistamista, jossa osaamisen keskiössä on hallinto, joka hankkii 

kunnalle tarvittavan osaamisen ja resurssit, mitä omaisuuden hallinta vaatii. Halutessaan kunnan 

ei ole pakko omistaa itse mitään tuotantoon tarvittavaa omaisuutta ja se voi toimia pelkästään 

hallinnon voimin, joka hankkii tarvittavat resurssit ulkopuolisilta toimijoilta. Tällöin kuitenkin 

riskiksi voi tulla, ettei kunnalla ole enää pääsyä kaikkiin resursseihin tai ne muuttuvat kalliiksi 

hallita. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä maakuntauudistus on hyvä esimerkkitapaus resurssiteorian 

kevyiden rakenteiden muutokseen sopeutumiskyvystä. Vaikka näin suuriin muutoksiin ja sen 

tuomiin riskeihin on vaikea varautua, näyttäisi kuitenkin siltä, että suosimalla itse omistamisen 

sijasta keveämpiä sopimuksia, on valmius muutoksiin parempi. Lakiluonnoksessa olisi voitu 

poliittisella päätöksellä olla suosimatta erilaisia hallintamuotoja esimerkiksi päättämällä, että 

maakunnat vuokraavat myös vuokratun ja leasingvuokratun omaisuuden kunnalta samoilla eh-

doilla, kuin kunnan itse omistaman. Tämä olisi kuitenkin tarkoittanut, että kunnilla ei olisi ollut 

mitään mahdollisuutta ilman sopimuksien purkamista irrottautua omaisuudesta. Itse omistamisen 

tapauksessa kunnat voivat itse päättää omaisuuden tulevaisuudesta. Toisaalta maakunnat olisivat 

voineet lunastaa kunnan omistaman omaisuuden tietystä summasta. Tämä olisi kuitenkin tarkoit-

tanut, että uusille maakuntarakenteille olisi siirtynyt valtavat lainataakat, jotka nyt jäävät kuntien 

vastuulle.  

 

Resurssiteorian näkökulmasta kuntien tulisi pitää hallussaan sellaisia resursseja, jotka luovat sille 

kilpailuetua (Barney & Clark 2009). Tällaisia etuja voidaan pitää kuntien tapauksessa omaisuu-

den palveluntuotantoarvona tai tulonodotusarvona. Merkittävintä ratkaisuissa on, miten kunta saa 

hallintaansa kunnan näkökulmasta tällaista omaisuutta. Ratkaisevassa osassa on kunnan omista-

japoliittinen suunnitelma ja sen yhdenmukaisuus. Kunta saavuttaa skaalaetuja, kun se käyttää 

mahdollisimman tehokkaasti omaa kapasiteettiaan ja hallinnoi omaisuutta samoilla periaatteilla, 

eikä tee yksittäisiä ratkaisuja ja sopimuksia, jotka poikkeavat yleisestä linjasta. Tällä tavalla syn-

tyvien sopimusten määrää voidaan rajoittaa ja se helpottaa niiden hallinnointia, ohjausta ja val-

vontaa.  

 

Erilaisten hallintatapojen kustannusten keskinäinen vertailu on vaikeaa, koska tarpeet ovat ta-

pauskohtaisia, eikä hallintatavoista toteuteta kuin yksi tiettyyn tarpeeseen. Kustannusarviot pää-

tösten taustalla ovat olennaisia, mutta yhtä tärkeä on huomioida erilaisten hallintatapojen sovel-

tuvuus kyseiseen tarkoitukseen.  

 

Kuntien yleisin tapa hallita omaisuutta on omistaa itse omaisuutta palvelutuotantoaan varten. 

Tämä on resurssiteorian näkökulmasta hyvä tapa omistaa, koska siihen liittyy sellaisia verotuk-

sellisia ja lainsäädännöllisiä etuja, joita muut eivät voi saavuttaa. Yhtiöitetty omaisuus toimii 

samoilla säännöillä, kuin kilpailevat yritykset, joten siihen ei liity samanlaisia etuja. Uudistuk-

sessa kuitenkin kevyemmät omistamistavat saavuttavat etuja itse omistamiseen verrattuna, koska 
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uudistusta koskeva omaisuus menettää kunnan näkökulmasta palvelutuotantoarvon. Resurssiteo-

rian mukaan tällaisesta omaisuudesta tulisi luopua. Osa kunnista on kuitenkin päätynyt myymään 

omaisuuttaan ulkopuoliselle tai luonut sopimuksella omaisuudelle palvelutuotantoarvoa, jonka 

toteuttaa yksityinen palveluntarjoaja pitkällä sopimuksella. 

 

Uudistuksessa kuntien hallinnasta poistuu sopimuksiin perustuvaa omaisuutta, mutta uuden 

omaisuuden hallintarpeen luo omaisuuden vuokraaminen ulkopuoliselle toimijalle. Osalle kun-

nista tämä voi olla uusi hallinnollinen tehtävä, erityisesti jos kunnalla ei ole ollut käytössään si-

säistä vuokrausta. Ulkopuoliselle vuokraaminen tuo mukanaan vuokranantajan vastuut ja riskit, 

joten omaisuutta tulisi hallita siten, että tulot riittävät kattamaan kulut ja varautumaan korjauksiin 

ja riskeihin. Vuokrauksen voidaan katsoa olevan myös liiketoimintaa, jolloin omaisuus tulisi 

yhtiöittää. Monella kunnalla on edessään uudenlainen tilanne ja muutos on herättänyt keskuste-

lua omaisuuden merkityksestä kunnille. Toivottavasti kunnissa ryhdytään ajattelemaan omaisuut-

ta resurssina, jonka hyvä hallinta parantaa koko palvelutuotantoa ja päätösten taustalla käytetään 

mahdollisimman laajaa tietoa koko omaisuuden elinkaaren ajaksi. 

 

Olen tuonut työssä esiin, miten uudistus näkyy kunnan taloudessa. Taloudella on huomattava 

merkitys kuntien toimintaan, koska jokainen negatiivinen kulu on katettava joko saamalla lisää 

tuloja tai vähentämällä menoja. Tämä voi tarkoittaa kuntien tilanteessa verotuksen kiristämistä 

tai palveluiden heikentämistä jäljelle jäävissä palveluissa. Tämän vuoksi kuntien näkökulmasta 

uudistuksessa on keskeisessä osassa, minkälaisia kustannuksia kunnille on jäämässä maakunnille 

siirtyvästä palvelutuotannosta. Jos kustannukset eivät ole kuntien kesken neutraaleja, osa kunnis-

ta maksaa uudistuksesta kovempaa hintaa, eivätkä kunnat ja eri kuntien asukkaat ole tasa-

arvoisessa asemassa. 

 

Mitä Sote-omaisuudelle tapahtuu uudistuksessa? Kunnilla ja kaupungeilla on hallinnassaan mo-

nella eri hallintavalla hankittua omasuutta. Lakiehdotuksen säännöt ovat kuntien osalta selkeät ja 

osa omaisuudesta vuokrataan, osa siirtyy vastikkeetta ja sopimukset siirtyvät sellaisenaan maa-

kuntaan. Aiemmin esiin tuotujen lähteiden perusteella kunnilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa 

muutoksessa siirtyvän omaisuuden lopullisiin hallintasuhteisiin tekemällä päätöksiä. Kunnat ovat 

voineet myydä omaisuutta, tehdä erilasia sopimuksia ulkopuolisten kanssa tai yhtiöittää omai-

suuttaan ja vuokrata sen takaisin. Vaikka omaisuuden palvelutehtävä poistuu, on kunnilla ollut 

käytössään monia työkaluja, joilla se on voinut vaikuttaa omaisuuden tulevaisuuteen ja toiminta 
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on ollut kiinni kuntien tahtotilasta ja politiikasta. 

 

Tulevaisuudessa jatkotutkimus aiheena voisi olla uudistuksen jälkeen omaisuuden siirtojen toteu-

tuminen ja minkälaisia ratkaisuja kunnissa on päädytty tekemään omaisuuden suhteen ja minkä-

laisilla perusteilla hallintatavan muutoksia on kunnissa tehty ja miten ne ovat jälkeenpäin tarkas-

teltuna onnistuneet. Onko kunnille esimerkiksi tullut omaisuudesta ongelmia ja miten ne on kor-

vattu. Toisena jatkotutkimusaiheena voisi olla kolmen vuoden vuokrakauden jälkeinen omaisuu-

den käyttö ja silloin tapahtuvat hallinnan ja omistussuhteiden muutokset. 
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