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S

uomessa on 309 kuntaa. Vuodesta 2022 lähtien meillä on
myös 21 hyvinvointialuetta – sekä erittäin vahvan valtion
perinne.
Liian moni kunta on liian pieni ja vähäväkinen selviytyäkseen asukkaidensa peruspalveluista. Siksi me saamme hyvinvointialueet. Tämä sanahirviö pitää sisällään muodollisesti itsenäiset
maakunnat, joilla on vain kaksi tehtävää, eikä omaa rahaa.
Voisiko tämän tehdä toisin?
Entä jos Suomi olisikin liittovaltio?
Tässä raportissa kuvittelemme Suomen uusiksi. Tässä Suomessa ei
olisi 21 hyvinvointialuetta vaan kymmenen osavaltiota. Ne saisivat tehtäväkseen sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi muun muassa toisen
asteen koulutuksen, työllisyyspalvelut, elinkeinopolitiikan, poliisivoimat ja oman infrastruktuurinsa.
Maakunnilla olisi kyky kilpailla keskenään verotuksella ja muilla vetovoimatekijöillä. Tervetuloa, täällä on yrityksille alhainen veroprosentti
tai täällä on parhaat koulut ja tiet kunnossa!
Suomen Yhdysvallat -raportti ei ole pelkkä hallinnon rakenneuudistus, vaan vallan rakenneuudistus. Vallan hajauttaminen antaa alueille
sekä lisää vastuuta omasta elinvoimaisuudestaan että työkaluja tämän
vastuun kantamiseen. Julkishallinnon lisäksi kyse on paljolti muustakin: elinkeinoelämästä, kilpailukyvystä, demokratiasta.
Jos jollain osavaltiolla on ongelma, sen tulee ensisijaisesti itse löytää
siihen ratkaisu eikä huutaa valtiota apuun. EVAn mallissa jokaisella osavaltiolla on käytössään keinoja, joilla se voi korjata julkisen talouden,
julkisten palveluiden, elinkeinorakenteen, kilpailukyvyn, väestörakenteen tai infrastruktuurin ongelmia.
Jos ja kun ratkaisuja syntyy, ne voivat olla sellaisia, joista muissa osavaltioissa voi ottaa oppia. Näin myös julkinen sektori voi kehittyä pieESIPUHE
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nin käytännön askelin ilman loputtomia selvittämistyöryhmiä ja massiivisia valtiovetoisia rakenneuudistuksia.
Tämä raportti on ajatuskoe, ei valmis uudistusehdotus. Suomen
muuttaminen liittovaltioksi olisi valtava muutos, joka edellyttäisi laajaa poliittista konsensusta suomalaisen demokratian ja hallinnon perinpohjaisesta uudistamisesta.
Koska Suomi on kuitenkin jo ottanut ensimmäisen askeleensa kohti
itsenäistä väliportaan hallintoa, on korkea aika tutustua siihen, miten
federalismi toimii. Millaisia ovat sen hyödyt, haitat, lainalaisuudet?
Raportti piirtää kuvan Suomesta valmiina, kymmenen osavaltion muodostamana liittovaltiona. Tätä kuvaa itse kukin voi peilata nykytodellisuuteen ja miettiä, mitkä ovat maakuntauudistuksen seuraavia askeleita.
Raportin ensimmäisessä osassa EVAn sveitsiläinen vieraileva tutkija
Natanael Rother kuvaa, millainen liittovaltio Suomi voisi Sveitsin kokemusten perusteella olla. Rother toimii Luzernin kantonin valtiovarainministeriön osastopäällikkönä.
Toisessa osassa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto esittelee, millaisia Suomen kymmenen uutta osavaltiota olisivat, millaisia kilpailukykytekijöitä niillä olisi, ja mitkä ovat alueiden suurimmat työllistäjät.
Kolmannessa osassa ruotsalainen historioitsija Gunnar Wetterberg
avaa vallan hajauttamisen historiaa Pohjoismaissa ja esittelee visionsa Pohjoismaiden liittovaltiosta. Neljännessä osassa viestintäyrittäjä
Jan Erola kiteyttää, miten maakuntien mallimaa Sveitsi oikein toimii, ja
lopuksi EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen vetää yhteen raportin
keskeisimmät havainnot.
Esitän lämpimät kiitokseni raportin kirjoittajille. Kiitokset myös
EVAn toimiston henkilökunnalle raportin viimeistelystä.

Helsingissä 12. marraskuuta 2021
emilia kull as
Johtaja
EVA
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SUOMALAINEN
LIITTOVALTIO
Suomi menestyy,
kun alueille annetaan lisää valtaa
Natanael Rother

Natanael Rother on vieraileva tutkija EVAssa ja Luzernin kantonin
valtiovarainministeriön kuntien tulontasauksesta vastaava osastopäällikkö.

• Jotta alueuudistuksen kaltaisesta vallan hajauttamisesta olisi hyötyä,
alueille on annettava riittävästi valtaa, tehtäviä ja välineitä toiminnan
rahoittamiseksi omilla tuloilla.
• Ehdotamme visiossamme, että Suomesta tehdään 10 osavaltion liittovaltio, jossa kaikki tehtävät, joita ei ole välttämätöntä hoitaa valtion tasolla, siirretään alempien tasojen hoidettavaksi.
• Osavaltiot huolehtisivat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi esimerkiksi joukkoliikenteestä, omasta infrastruktuuristaan, aluekehityksestä ja toisen asteen koulutuksesta.
• Vähintään kaksi kolmasosaa osavaltion tuloista kerätään veroilla ja
maksuilla. Osavaltioiden välille luodaan tulojen tasausjärjestelmä,
jolla huolehditaan alueiden välisestä tasa-arvosta. Osavaltioita koskee tiukka no bailout -sääntö: valtio ei saa pelastaa taloudellisiin vaikeuksiin joutunutta aluetta.

S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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uomessa on otettu ensiaskeleet kohti itsenäistä aluehallintoa
päättämällä luoda hyvinvointialueet hallinnon kolmanneksi
tasoksi. Aidon federalismin näkökulmasta uudistus näyttää
kuitenkin vajavaiselta: uudet hyvinvointialueet vastaavat vain
sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta, eivät
laajemmasta julkisten palveluiden valikoimasta. Lisäksi ne ovat täysin
riippuvaisia valtion rahoituksesta, koska niille ei ole annettu mahdollisuutta rahoittaa toimintaansa itsenäisesti. Kaikista mahdollisista hallinnon hajauttamisen muodoista vähäisten tehtävien ja epäitsenäisen
rahoituksen yhdistelmä on kaikkein ei-toivottavin: Uudet hallinnolliset yksiköt toimivat pelkkinä menovirastoina. Vaarana on, että julkisista palveluista tulee kalliimpia ja tehottomampia kuin koskaan.
Uudistusta tulisi viedä paljon pidemmälle, jotta hajauttamisesta olisi
hyötyä. Federalistisissa järjestelmissä väliportaan hallinnot ovat tyypillisesti vahvoja. Niillä on oltava riittävästi lainsäädäntövaltaa, verotusoikeus
ja poliittiset instituutiot, jotta ne voivat järjestää palvelunsa itsenäisesti.

Hajautetussa järjestelmässä veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti.
Hahmottelemme tässä raportissa radikaalia uudistusta, joka loisi Suomeen toimivan ja menestyvän hajautetun hallintomallin. Esitettävä malli on luonteeltaan ajatuskoe, joka perustuu tietoon ja käytännön kokemuksiin Sveitsin järjestelmästä. Olemme analysoineet Sveitsin hallintomallin vahvuuksien ja heikkouksien perusteella, miten uudistusta
voitaisiin Suomessa jatkaa. Esitettävää mallia ei siten tule nähdä valmiina toimenpidesuosituksena vaan ensisijaisesti tulevien muutosehdotusten arvioinnissa hyödyllisenä referenssinä.
Hajautetussa hallinnossa suuri osa toimivallasta, vastuista ja voimavaroista on valtiota alemmilla hallintotasoilla. Se on osoittautunut eritS U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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täin menestyksekkääksi malliksi monissa maissa.1 Hajautetussa järjestelmässä veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti, koska kilpailu kannustaa julkista hallintoa tehokkuuteen, ja valtiota alemmat hallintotasot
toimivat käytännön laboratorioina, joissa voidaan kokeilla erilaisia toimintatapoja.
Suomalaisen liittovaltion visiossamme Suomi koostuu kymmenestä itsehallinnollisesta osavaltiosta, jotka sijaitsevat kuntien ja valtion
välissä. Sveitsin kantonien tavoin niillä on vapaus päättää hyvin monista eri asioista ja niiden rahoittamisesta. Valtiolle kuuluvat vain selkeästi
määritellyt tehtävät, ja kaikki muu on osavaltioiden ja kuntien vastuulla. Julkinen päätöksenteko olisi näin paljon nykyistä lähempänä kansalaisia, koska alueellisten tehtävien toteuttamisesta päättävät osavaltiohallitukset ja niiden valtuustot. Vastaavasti tehtävät rahoitetaan osavaltioveron tuotoilla.
Ehdottamamme ratkaisu antaa kaikille Suomen alueille riittävästi liikkumavaraa päätöksentekoon. Uuden lainsäädännöllisen liikkumavapauden avulla kukin osavaltio voisi kompensoida luontaisia heikkouksiaan
ja yrittää saavuttaa vauraampien alueiden elintason. Osa kenties alentaisi veroja houkutellakseen kipeästi kaivattua työvoimaa ja pääomaa,
toiset taas parantaisivat työmarkkinasääntelynsä kilpailukykyä muihin
Euroopan alueisiin ja maihin verrattuna. Kaikki osavaltiot etsisivät aktiivisesti parhaita toimintatapoja, joiden avulla ne voisivat hoitaa yhä kasvavat terveydenhuollon ja sosiaalitoimen vastuut paremmin, koska ne
tietävät olevansa vastuussa sekä menoista että tuloista.

HAJAUTTAMISEN ONGELMAT NYKY-SUOMESSA
Ensi silmäykseltä Suomi näyttäisi kuuluvan OECD:n hajautetuimpiin
maihin: paikallishallinto vastaa suuresta osasta julkisyhteisöjen kokonaismenoja ja tuloja.2 Tästä seuraa, että Suomi kuuluu voimakkaasti
hajautettujen OECD-maiden joukkoon yhdessä Kanadan, Sveitsin ja
Saksan kanssa.3 Lisäksi Suomen kunnilla on vahva itsehallinto.4 Mutta
vaikka Suomen hajautetun hallinnon malli vaikuttaa hyvältä paperilla,
käytännössä siinä on useita merkittäviä vikoja:
S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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• Institutionaalinen kuilu: Suomesta puuttuu toimiva hallinnon
keskikerros. Vastuille, jotka ovat kunnille liian isoja ja valtiolle liian pieniä, ei ole sopivaa hallinnon tasoa. Pienet kunnat eivät ole
kyenneet hoitamaan kaikkia niille kuuluvia tehtäviä, minkä vuoksi kunnat ovat delegoineet osan järjestämisvastuustaan kuntayhtymille. Koska kuntayhtymien päätöksentekoelimiä ei valita avoimissa vaaleissa, asukkailla ei ole suoraa mahdollisuutta vaikuttaa
niiden päätöksentekoon. Näin ollen julkisia menoja koskeva poliittinen valvonta on suurelta osin ollut riittämätöntä5. Koska kunnat
ovat usein liian pieniä kantamaan moninaiset vastuunsa, hajautettu
hallinto on nähty pikemminkin ongelmana kuin ratkaisuna. Tämä
on johtanut siihen, että uudistushankkeissa on pyritty keskittämiseen optimaalisen hajauttamisen sijaan.
• Huonosti suunnitellut maakunnat: Ensi näkemällä vaikuttaisi siltä, että tuore alueuudistus tulee kuromaan umpeen kunnallisen hallinnon ja valtion välisen kuilun. Uudistuksessa sosiaali- ja
terveyspalveluiden ja pelastuspalveluiden järjestämisestä vastaavat 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki 309 kunnan sijaan.
Hyvinvointialueiden äänestäjien valitsemat aluevaltuustot ovat niiden ylin päättävä elin.6 Pitkään keskusteltu uudistus jää kuitenkin
valitettavasti puolitiehen, koska alueilla ei ole oikeutta periä veroja
toimintansa rahoittamiseksi. Sen sijaan valtio vastaa niiden rahoituksesta tarveperusteisella, keskitetysti hallinnoidulla rahoitusmallilla.7 Asianmukaista, viimekätistä vastuuta sisältävää vallan hajautusta ei tapahdu. Tällöin ei myöskään saada sen etuja, kuten innovointia ja kilpailua. Sen sijaan on lähinnä luotu uusi hakijaryhmä
valtionrahoitukselle.
• Vaaleissa ei päätetä mistään: Vaikka Suomessa kansalaisilla on
vahva luottamus julkisiin instituutioihin, harva suomalainen uskoo
voivansa vaikuttaa poliittisiin prosesseihin.8 Aluevaalien järjestäminen saattaa vaikuttaa pyrkimykseltä tuoda politiikka lähemmäs
kansalaisia ja edistää demokratiaa. On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko tämä tavoite saavuttaa uudella hallintotasolla, jolla ei ole
merkittävää valtaa.
S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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• Maaseudun visio puuttuu: Kaupungistumisen globaali kehitys
aiheuttaa lisäpaineita Suomen maakunnille, jotka kärsivät pitkistä etäisyyksistä Euroopan päämarkkinoille. Väestön ennustetaan
vähenevän yhä useammassa maakunnassa, kun taas taloudellisesti vahvan Uudenmaan väestön ennustetaan kasvavan lähes 200
000 asukkaan verran vuoteen 2040 mennessä (+12 %). Valtaosa
uusista työpaikoista syntyy pääkaupunkiseudulla.9 Tässä mielessä Suomi onkin OECD:n keskuspainotteisimpia maita. Keskittymisen jatkuminen johtaisi väestökatoon suuressa osassa maata,
mikä vaikeuttaisi Suomen luonnonvarojen tehokasta ja älykästä
käyttöä sekä matkailusektorin kehitystä. Molemmille sektoreille
on tärkeää, että maakunnat pysyvät asuttuina ja että niiden infrastruktuuri pidetään ajan tasalla. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi
autioituminen uhkaisi Suomen maaseudun kulttuurin elinvoimaisuutta. On selvää, että politiikan on muututtava, jotta maakunnat
olisivat kaikkialta maailmasta tuleville yrittäjille, perheille ja pääomalle yhtä houkuttelevia kuin pääkaupunki. Suomesta on tällä hetkellä vaikea löytää selkeää visiota ja strategioita siitä, miten
vaurautta voitaisiin luoda maaseudulla. Kaikki maakunnat huomioon ottava visio hyvinvoivasta tulevaisuudesta on tasa-arvoisempaa kuin sen hyväksyminen, että jotkut alueet ovat ikuisesti
riippuvaisia toisista.
• Taloudellisen autonomian puuttuminen: Tämän päivän megatrendit, kuten ikääntyminen, kasvavat osaamiserot ja kaupungistuminen, edellyttävät, että alue- ja kuntatason toimijoilla on liikkumavaraa omien tarpeidensa ja ominaispiirteidensä mukaisten
päätösten tekemiseksi. Suomen nykyinen järjestelmä ei tätä tue.
Paikallisella tasolla kaksi kolmasosaa kaikista kunnista saa valtionosuuksista enemmän tuloja kuin omista veroista.10 Itsenäisyyden
edellytyksenä on, että kunnat vastaavat merkittävämmästä osasta tulovirtoja. Vastaavasti riippuvuus valtion rahoista synnyttää
moraalikadon vaaran. Maakunta- ja kuntatason toimijat uskaltavat luottaa siihen, että valtio tarvittaessa pelastaa ne.11

S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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HAJAUTETTU VISIO SUOMELLE
Visiossamme toimivaltuudet ja vastuut järjesteltäisiin uudelleen koko
julkishallinnossa. Uudelleenjärjestely perustuu neljään teemaan: aluejaon uudistamiseen, hallinnon hajauttamiseen, verotuksen hajauttamiseen ja päätöksenteon hajauttamiseen. Koska tämä kattaa lähes kaiken kansallisvaltiolle oleellisen, ehdotettua uudistusta on tarkasteltava
kokonaisvaltaisesti ja monikeskisesti. Teemat liittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan.12
Hajautetun Suomen jako kymmeneen uuteen osavaltioon pohjautuu
kolmeen periaatteeseen, jotka ovat (1) järkevien toiminnallisten alueiden muodostaminen, (2) alueellisiin erityistarpeisiin vastaaminen ja (3)
alueiden historiallisen taustan huomioiminen (ks. tarkemmin 10 osavaltiota ss. 39–61).

Mikä on osavaltioiden oikea määrä?
Hallintoalueiden lukumäärästä on tehty useita erilaisia esityksiä Suomessa. Lukumäärästä keskusteltaessa on otettava huomioon useita tekijöitä.
Ensiksi, jos alueita olisi liian vähän, erilaisia tarpeita ei voitaisi huomioida,
eikä syntyisi dynaamista ja kilpailuun perustuvaa järjestelmää. Lisäksi voisi syntyä mittakaavahaittoja, koska palveluiden tuottaminen suurelle väestölle on liian monimutkaista. Tällöin alueellisen päätöksenteon hyödyt eivät
riitä kompensoimaan yhteistyön ja hajautetun demokraattisen päätöksenteon lisäkustannuksia.
Toiseksi, alueiden optimaalinen koko voi vaihdella tehtävien mukaan. Se
voi muuttua ajan myötä teknologian kehittyessä tai lainsäädännön muutosten takia. Kolmanneksi, jos osavaltioita on liian monta ja ne ovat liian pieniä,
niiden väliset erot voivat olla liian suuria. Näiden erojen tasapainottaminen
taloudellisen tasauksen järjestelmällä voi olla monimutkaista ja kallista. Se
voi myös luoda vääriä kannustimia, koska joidenkin toimijoiden on luovutettava osa hyvinvoinnistaan muille, ja toiset taas voivat aina tukeutua tulonsiirtojärjestelmiin (ks. tarkemmat tiedot optimaalisista tasaussiirroista s. 22). Ei
siis selvästikään ole yhtä täydellistä osavaltioiden määrää, vaan kompromissin tekeminen joskus ristiriitaistenkin tavoitteiden välillä on välttämätöntä.

Osavaltiot ovat kooltaan ja taloudelliselta vahvuudeltaan erilaisia:
niistä väkiluvultaan suurin on Uusimaa ja pienin Ahvenanmaa.
Visiossamme Suomi on liittovaltio, jossa valtio vastaisi vain erikseen määritellyistä tehtävistä. Valtiota alemmat hallinnon tasot taas
vastaisivat kaikista muista tehtävistä. Suomen muutoksessa liittovaltioksi olisi järkevää hyödyntää jo olemassa olevaa oikeudellista kehystä, joka takaa Ahvenanmaan laajan itsehallinnon. Visiossamme tehtävien osoittaminen liittovaltiolle ja osavaltioille perustuu joukkoon erilaisia kriteereitä.

TEHTÄVIEN HAJAUTTAMISEN KRITEERIT
Olemme jakaneet julkiset tehtävät julkishallinnon eri tasoille kolmen
keskeisen osa-alueen eli vakauttamisen, tasaamisen ja kohdentamisen
perusteella.13 Tehtävänjakoa koskevat päätökset ovat erittäin monimutkaisia ja edellyttävät usein kompromissia eri poliittisten tavoitteiden
välillä. Yhtä ainutta ratkaisua ei ole olemassa, vaan oikean jaon löytämiseksi tarvitaan poliittista harkintaa. Siksi seuraavassa määriteltävät
osa-alueet on ymmärrettävä yleiseksi lähestymistavaksi.
Talouden vakauttamiseen tähtäävän politiikan vaikuttavuus edellyttää toimijalta riittävää kokoa. Tämä johtaa yleensä keskitettyyn vastuuseen.14 Myös tasaamisesta vastaavat usein suuremmat toimijat. Valtiota pidetään usein muita tehokkaampana tulojen tasaajana, mutta myös
osavaltiot voivat huolehtia tasauksesta. Kuntien kykyä varmistaa tulojen tasaus rikkailta köyhille rajoittaa yksilöiden ja yritysten liikkuvuus.15
Useimmilla hallinnon osa-alueilla politiikan onnistuminen riippuu sen
oikeasta kohdentamisesta. Tässä paikallinen taso nousee usein etusijalle, kun tehtävien jaossa harkitaan seuraavia alakriteerejä:
• Preferenssit: hajautetussa ympäristössä voidaan ottaa huomioon
erilaisia tarpeita ja toiveita. Jos ne eroavat toisistaan maan eri osien välillä, hajautetumpi ratkaisu on oikea.
• Mittakaavaedut: jos julkisen palvelun tarjoaminen on tehokkaampaa suuremmassa mittakaavassa, keskitetympi lähestymistapa on
parempi. Kuten useat tutkimukset ovat osoittaneet, myös mittakaaS U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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vahaitoilla on merkitystä. Tämä selittää muun muassa sen, miksi
kuntaliitokset eivät automaattisesti johda kustannussäästöihin.16
• Heijastusvaikutukset ja maantieteelliset ulkoisvaikutukset:
hajautettu palveluntarjonta voi jättää huomiotta osavaltiossa tehtyjen päätösten ulkoisvaikutukset muille osavaltioille ja kunnille. Palvelualueen laajentamisen ohella tähän voivat olla ratkaisuna myös
haittoihin tai hyötyihin liittyvät maksut.
• Tiedon ja päätösten kustannukset: teoriassa hallinnon rakenteen
pitäisi vaihdella jokaisen julkisen hallinnon tehtävän mukaan. Tällöin alempia hallintotasoja olisi yhtä monta kuin tarjottavia palveluita, mikä luonnollisesti lisäisi merkittävästi päätöksenteon kustannuksia.17 Siksi olemme tyytyneet kolmeen hallinnon tasoon,
jotka tarjoavat useimpiin tehtäviin sopivan peruskompromissin.
Vaikka vastuut osavaltioiden tasolla lisääntyvät, paikallistaso on
edelleen keskeinen osa järjestelmää, koska siellä voidaan parhaiten tarjota lähellä kansalaisia olevia palveluita.
• Verokilpailu maan eri osien välillä: tämä antaa kansalaisille valinnanvaraa ja ennen kaikkea auttaa julkishallinnon toimijoita inspiroitumaan erilaisista poliittisen päätöksenteon ja palveluiden tarjoamisen tavoista. Tämä edistää innovointia julkisten palveluiden
tarjonnassa ja siten tehokasta verovarojen käyttöä.
Ehdotamme seuraavaa vastuunjakoa hallinnon eri tasojen kesken (ks.
Taulukko 1 seuraavalla sivulla).18

SEKÄ MENOT ETTÄ TULOT ON HAJAUTETTAVA
Menot määräytyvät kunkin instituution tehtävien mukaan. Ennen alueuudistusta hallintomenot on Suomessa jaettu kahdelle tasolle eli valtiolle ja kunnille. Uuden mallin havainnollistamiseksi olemme luokitelleet
tilastolliset menoluokat valtiollisiksi, osavaltiollisiksi ja paikallisiksi.19
Olemme hyödyntäneet Tilastokeskuksen tuoreimpia käytettävissä olevia tietoja vuodelta 2019.20 Uudistuksen jälkeen noin 75 prosenttia valtiollisista ja paikallisista menoista (ennen 61 prosenttia, pl. sosiaaliturvarahastot) käytetään valtion tasoa alemmilla tasoilla.
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TAULUKKO 1 LIITTOVALTION TEHTÄVÄNJAKO
Hallinnon taso

Tehtävien luokka

Valtio

Ulkopolitiikka
Taloutta vakauttava sosiaaliturva (esim. työttömyysturva ja eläkejärjestelmä)
Puolustusvoimat
Kansalliset tuomioistuimet
Lainsäädäntö, joka koskee kansallisesti tärkeää infrastruktuuria
(esim. kansainväliset lentoasemat)
Ympäristöpolitiikka
Maahanmuutto
Kansallinen tulontasausjärjestelmä
Muutoksenhakutuomioistuimet

Osavaltio

Terveydenhuolto
Tarveperusteinen sosiaaliturva
Työmarkkinoille integroituminen*
Korkea-asteen oppilaitosten rahoitus
Poliisi
Vankilat
Osavaltion tason tuomioistuimet
Joukkoliikenne
Osavaltioiden infrastruktuuri
Osavaltiokaavat
Aluekehityspolitiikka
Maakunnallinen tulontasausjärjestelmä
Toisen asteen koulutus
Työlainsäädäntö
Pelastustoimi

Kunnat

Päivähoito ja varhaiskasvatus
Sosiaalipalvelut (vanhustenhuolto, vammaishuolto, päihdehuolto,
lastensuojelu)
Peruskoulu
Vesihuolto
Jätehuolto
Kulttuuri
Paikallinen kaavoitus ja maankäyttö
Paikallisliikenne

* Sosiaaliturvan ja työmarkkinaintegraation on kuljettava käsi kädessä sen varmistamiseksi, että ihmisiä voidaan
auttaa parhaalla mahdollisella tavalla seisomaan omilla jaloillaan. Vaikka Kela (Kansaneläkelaitos) toimiikin tehokkaasti, osavaltioita tarvitaan ottamaan vastuuta poliittisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Tämä johtuu erityisesti siitä,
että sektorin menot ovat kasvaneet huomattavasti.

S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O

18

Julkisten menojen uudelleenjärjestelyssä alempien hallintotasojen
menojen osuus kasvaa huomattavasti neljässä pääluokassa: yleinen järjestys ja turvallisuus, elinkeinoelämän edistäminen, vapaa-aika ja kulttuuri sekä koulutus (ks. Kuvio 1). Monissa tapauksissa myös paikalliselle tasolle aiemmin kuuluneet menot kohdennetaan nyt osavaltiotasolle.
Terveydenhuollon menoihin tulee vain pieniä muutoksia, mutta rahoitus siirtyy osavaltioille. Puolustussektorin rahoitus tulee luonnollisesti valtiolta kuten ennenkin.
Menot vastaavat keskimäärin kunkin kolmen hallintotason osalta niiden tuloja. Tavoite saavutetaan kolmella toimenpiteellä. Ensiksi, jokaisella hallinnon tasolla on oikeus periä omat veronsa.
Toiseksi, kaikissa osavaltioissa keskimäärin vähintään kaksi kolmasosaa kaikista valtion tasoa alemmista tuloista koostuu veroista, maksuista ja muista tuotoista. Tämä takaa osavaltioille vahvan suvereniteetin. Valtiontuet ovat edelleen mahdollisia lisätulonlähteitä, mutta
niitä pitäisi maksaa vain erityistapauksissa. Kolmanneksi, eri tuloläh-

Kuvio
KUVIO 1
OSAVALTIOIDEN JA KUNTIEN OSUUDET ERI TEHOsavaltioiden
ja kuntienENNEN
osuudet UUDISTUSTA
eri tehtävien menoista
ennen
uudistusta
ja sen jälkeen (%)
TÄVIEN MENOISTA
JA SEN
JÄLKEEN
(%)
Kunta
Yleinen julkishallinto
Puolustus
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Elinkeinoelämän edistäminen
Ympäristönsuojelu
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
Terveydenhuolto
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto
Koulutus
Sosiaaliturva

Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen

Osavaltio
49,5

25,0

25,0

18,6
89,0
34,2
22,6
32,8
47,7
59,3
45,5

47,7

54,5
97,8
99,4

64,7
29,3

54,0
68,9

23,2

67,1
70,0

12,4

66,1

Osavaltioiden ja kuntien menot (% kokonaismenoista pl. sosiaaliturvarahastot)

S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O

19

teet on luokiteltu poliittistaloudellisin perustein (ks. s. 29 Kenen pitäisi
verottaa, missä ja mitä?). Osavaltio- ja kuntatason toimijoille annetaan
oikeus saada itselleen osa valtion henkilöverotuloista siten, että rahoitus tehtävien hoitamiseksi on riittävä21 (ks. Taulukko 2). Verotuksessa
osavaltio- ja kuntatason toimijat ovat sidottuja kansallisiin sääntöihin,
mutta ne voivat käyttää verotuksellista itsemääräämisoikeuttaan ilman
toisen hallinnon tason hyväksyntää. Verotuksellinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta määritellä verokannat ja myöntää vähennyksiä tai huojennuksia yrityksille. Veropohja ja veron tyyppi määräytyvät
kuitenkin kansallisesti.22

TAULUKKO 2 VEROTUSJÄRJESTELYN YLEISKATSAUS
Kansallinen

Alueelliset

Paikallinen

Arvonlisävero

Henkilökohtainen tulovero

Kiinteistövero

Hiilivero

Yhteisövero

Henkilökohtainen tulovero

Henkilökohtainen tulovero

Perintövero

Yhteisövero

Valmisteverot

Ajoneuvovero

Asiakas- ja käyttömaksut

EHDOTON BAILOUT-JÄRJESTELYIDEN KIELTO
Veronmaksajien rahojen vastuullisen käytön varmistamiseksi valtio ei
ryhdy toimiin taloudellisissa vaikeuksissa olevien osavaltioiden pelastamiseksi, jos vaikeudet johtuvat ylimitoitetuista menoista tai muusta huonosta hallinnosta. Siksi osavaltiot eivät voi turvata valtion varoihin, vaan niiden on noudatettava budjettirajoitetta ja tarvittaessa laiminlyötävä maksunsa velkojilleen.23
Tässä mielessä osavaltioiden on toimittava kuin itsenäiset valtiot.
Luotonantajat ottavat tämän luonnollisesti huomioon ja rajoittavat tarvittaessa lainojen myöntämistä.24
Pelastuspolitiikkaa ja finanssipoliittisia sääntöjä voidaan soveltaa eri
tavoin.25 Ehdottamamme osavaltiouudistuksen menestyminen kuitenkin edellyttää, että sovelletaan tiukkaa versiota. Osavaltioiden on tiedetS U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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tävä, että niiden menosääntö ei ole pehmeä rajoite, jota voidaan muuttaa valtion lisäavustuksilla. Menosäännön on oltava ankara ja perustuttava alueen omiin tulonlähteisiin.
Tähän on kolme keskeistä syytä.26 Ensimmäinen syy liittyy ajoitukseen. Yksiselitteisten sääntöjen asettaminen etukäteen on ymmärrettävästi vaikeaa, sillä taloudelliset vaikeudet voivat johtua myös huonosta onnesta tai makrotaloudellisesta kehityksestä. Mutta kun alueellinen
tai paikallinen toimija joutuu vaikeuksiin, eikä selviä sääntöjä ole, on
todennäköistä, että valtio puuttuu asiaan. Tämä johtuu erityisesti siitä,
että vaikeuksissa olevia alueellisia ja kunnallisia toimijoita on lyhyellä
aikavälillä helpompi rahoittaa kuin sietää poliittista painostusta. Toiseksi, osavaltioiden ja kuntien on uskottava, että valtio noudattaa pelastamiskieltoa. Muuten syntyy yhteismaan ongelma, koska sekä osavaltiot
että kunnat voivat lisätä palveluiden tarjontaa siinä uskossa, että valtio
tulee tarvittaessa apuun. Tämä on ongelma Suomen kuntien nykyisessä (Kuntarahoitus) luototusjärjestelmässä27, jossa vääristyneet kannustimet vaarantavat veronmaksajien rahojen tehokkaan käytön. Kolmas
syy on ulkoisvaikutukset, jotka liittyvät valtion ja maksukyvyttömien
osavaltioiden välisiin suhteisiin. Poliittinen vakaus olisi nimittäin vaarassa, jos esimerkiksi jokin osavaltio ei enää kykenisi tarjoamaan terveydenhuoltoa asukkailleen, mikä painostaisi valtiota puuttumaan asiaan
ja kattamaan rahoitusvajeen. Selkeiden pelisääntöjen lisäksi on tärkeää
varmistaa, että alueet ovat riittävän suuria ja niillä on riittävästi liikkumavaraa useilla vastuualueilla.

MYÖS POLIITTISTA VALTAA ON HAJAUTETTAVA
Päätösvallan hajauttamisen osalta ehdotuksessamme on kolme keskeistä osavaltioita koskevaa näkökohtaa:
• Demokraattinen päätöksenteko: Osavaltioilla on oltava käytössään kaikki demokraattisen päätöksenteon elementit. Ne tarvitsevat toimeenpanoelimen (ministerit), lainsäädäntöelimen (parlamentti) ja tuomioistuinlaitoksen (tuomioistuimet, lainvalvonta).
Osavaltioilla on vapaus päättää omasta järjestelmästään.
S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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• Federalismin osaamiskeskus: Hallinnon uuden tason käyttöönottaminen ja uusien tehtävien ja vastuiden hajauttaminen edellyttävät, että niihin liittyvää tietämystä ja valmiuksia lisätään. Osavaltioiden kansallinen hajauttamisen osaamiskeskus antaa niille mahdollisuuden hankkia uusien vastuiden edellyttämää osaamista ja
valmiuksia huipputulosten saavuttamiseksi. Se tarjoaa foorumin
vuoropuhelulle ja tietojenvaihdolle. Lisäksi pysyvät toimikunnat ja
hallitusten väliset yhteistyöelimet varmistavat, että osavaltiot voivat koordinoida toimintaansa tehokkaasti. Käytännössä osavaltiot ja kunnat voivat huolehtia eduistaan yhdessä mahdollisuuksien mukaan ja muodostaa vahvoja liittoutumia suhteessa valtioon
ja yhteisiä kantoja nykyisiin ja tuleviin poliittisiin kysymyksiin.
• Osavaltioiden välinen solidaarisuusjärjestelmä: Käytössä on
taloudellisen tasauksen järjestelmä, joka koostuu kolmesta eri
rahoituslähteestä: 1) Puhdas verotulojen tasaus vähentää alueiden välisiä eroja verotuloissa alueellisten verokertymäpotentiaalien perusteella. Kaikille alueille taataan tietty taloudellisten resurssien vähimmäistaso. Alueellinen verokertymäpotentiaali lasketaan
pääasiassa verovelvollisten henkilöiden ja yritysten veronalaisten
tulojen perusteella. 2) Maantieteellisiin kustannuksiin perustuva
korvaus, joka tasaa luonnonoloista johtuvia eroja (esimerkiksi harva asutus tai saaristomaisuus). 3) Sosiodemografinen kustannuskorvaus, jolla tasataan epäsuotuisasta väestörakenteesta aiheutuvaa rasitusta (esimerkiksi ikääntyneiden suuri osuus).
Järjestelmässä otetaan huomioon seuraavat seikat: Maksut lasketaan tavalla, joka on riippumaton alueen lyhyen aikavälin käyttäytymisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taloudellista vahvuutta mitataan keskimääräisillä verokannoilla eikä todellisilla
verokannoilla. Kutakin aluetta tuetaan, kunnes se saavuttaa tason,
joka vastaa esimerkiksi 75 prosenttia kaikkien alueiden keskimääräisistä asukaskohtaisista verotuloista. Tasausjärjestelmän rahoittavat pääasiassa suhteellisen vauraat alueet. Alueet rahoittavat
resurssierojen tasauksen, valtio taas rahoittaa alueiden rakenteellisiin eroihin liittyvät korvaukset.28
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SUUNTAVIIVAT JÄRKEVÄLLE HAJAUTTAMISELLE
Suuren osan toimivaltaa, vastuita ja voimavaroja alemmille hallintoelimille siirtävä vallan hajauttaminen 29 voi tuoda mukanaan erilaisia hyötyjä, kun se toteutetaan asianmukaisesti: veronmaksajien rahoja käytetään viisaasti, kun kilpailu tekee toiminnasta tehokasta, ja samalla osavaltio- ja kuntatason toimijat ovat käytännön laboratorio, jossa voidaan
kokeilla erilaisia toimintatapoja.
Malli tukee myös osavaltioiden kehitystä, sillä jokaisella osavaltiolla
on riittävä lainsäädännöllinen vapaus sovittaa politiikkansa alueen tarpeisiin. Politiikan osalta hajauttamisella varmistetaan, että päätökset
tehdään lähellä kansalaisia. Näin julkiset palvelut vastaavat kansalaisten
tarpeita ja toiveita, ja poliitikot joutuvat kantamaan vastuun päätöksistään. Hajauttaminen on myös järkevää globalisaation kannalta, koska
lisääntyvän globalisaation myötä pääomien ja työvoiman vapaa liikkuvuus lisää myös osavaltioiden ja kaupunkien keskinäistä kilpailua sekä
kansallisesti että kansainvälisesti. Hajauttaminen takaa, että osavaltiot
voivat toimia mahdollisimman vapaasti.
Huonosta toteutuksesta seuraavalla päätöksenteon hajanaisuudella voi kuitenkin olla merkittäviä haittavaikutuksia. Jos vastuita ei jaeta
selkeästi tai hallinnon eri tasot tekevät yhteistyötä liian monessa asiassa, syntyvä yhteisten päätösten loukku estää politiikan muuttamisen.30
Jos osavaltiot ja kunnalliset toimijat ovat vastuussa julkisista menoista,
mutta eivät niiden rahoituksesta, syntyy vakava menojen ylimitoituksen ja puutteellisen vastuun riski. Niin valtion kuin alempien hallintotasojen toimijatkin kieltävät vastuunsa, kun jokin menee pieleen. Lisäksi
kilpailu ilman solidaarisuuskehystä voi aiheuttaa ei-toivottua eriarvoisuutta maan eri osien välillä.31
Tästä syystä edellä esittämämme ehdotus perustuu kolmeen päälinjaukseen.
1. Suomessa politiikkaa tehdään lähellä kansalaisten toiveita
Ehdotus: Hajautetussa järjestelmässä julkisten palveluiden tarjonta
voidaan mukauttaa maan eri osien erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin.
S U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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Lähellä kansalaisia tapahtuva päätöksenteko yhtäältä kannustaa virkamiehiä toimimaan aina kansalaisten edun mukaisesti. Toisaalta se
antaa kansalaisille mahdollisuuden puuttua asiaan, jos he kokevat,
että heidän toiveitaan ei ole kunnioitettu.
Toimenpiteet
• Maantieteellisten rajojen huomioiminen: Kaupungeille ja kaupunkien lähialueille oleellisia ovat lähinnä liikenne, asuinalueet sekä
talouden ja innovaation klusterit.32 Maaseutumaisemmat alueet
ovat kuitenkin erilaisia, eikä taloudellinen toiminta ole niissä yhtä
keskittynyttä. Niissä ei ole selkeää tiheästi asuttua aluetta, joka toimisi magneettina ympäröiville alueille.33 Nämä seikat on otettava
huomioon vedettäessä julkisyhteisöjen institutionaalisia rajoja.
• Uudistus luo riittävän pieniä osavaltioita, jotta kansalaisilla on
todellinen vaihtoehto, jos he eivät ole tyytyväisiä kotiosavaltionsa
palveluihin.34, 35 Toisaalta osavaltiot ovat niin isoja, että ne pystyvät
suoriutumaan niille osoitetuista tehtävistä ja voivat tarjota ammattimaisia tuotteita ja palveluita.
• Alhaalta ylöspäin suuntautuva päätöksenteko: Linjauksista päätetään hallinnon matalimmalla mahdollisella tasolla. Keskitetympiä
ratkaisuja olisi käytettävä vain silloin, kun se on selkeiden indikaattorien (esimerkiksi mittakaavaedut ovat selkeitä kansallisia etuja)
mukaan perusteltua.
• Rahoituksen tasa-arvo: Julkisista palveluista hyötyvien on pääsääntöisesti myös rahoitettava ne. Institutionaalisella kehyksellä varmistetaan, että kansalaiset ja poliitikot kohtaavat julkisen politiikan kompromissit päätöksentekoprosessin varhaisessa vaiheessa
eivätkä voi luottaa siihen, että jokin toinen hallinnon taso vastaisi
päätöksistä seuraavista kustannuksista.
Uuden aluejaon periaatteet
• Toimivat kaupunkialueet: OECD ja Euroopan komissio ovat soveltaneet toiminnallisten kaupunkialueiden (functional urban areas,
FUA) käsitettä eri maiden kaupunkialueiden yhtenäiseen määrittäS U O M A L A I N E N L I I T T O VA L T I O
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miseen. Alueiden määrittely perustuu ensi sijassa asukastiheyteen
ja työssäkäynnin virtoihin. Jokainen toiminnallinen kaupunkialue
koostuu kaupungista ja sitä ympäröivästä alueesta, jonka työmarkkinat ovat vahvasti yhteydessä kaupunkiin.36 Suomessa on seitsemän toiminnallista kaupunkialuetta.37
• Historiallinen tausta: Alueelliset uudistukset koskevat ihmisten
elinympäristöjä ja viime kädessä sitä, mikä motivoi kansalaisia olemaan vuorovaikutuksessa ja tekemään yhteistyötä. Uudistuksissa
tärkeitä ovat paitsi taloudelliset ja poliittiset, myös yhteiskunnalliset ja kulttuuria koskevat näkökohdat. Tämän vuoksi olemme osittain perustaneet työmme Suomen nykyisille 21 maakunnalle.
2. Kaikilla Suomen hallintotasoilla vahva rooli
Ehdotus: Kansallisvaltion sisällä jokaiselle hallinnon tasolle on osoitettava sille parhaiten soveltuvat tehtävät. Kaikki hallintotasot on asetettava vastuuseen toiminnastaan eikä niitä voi syyttää muiden epäonnistumisista.
Toimenpiteet
• Taloudellinen ja lainsäädännöllinen itsemääräämisoikeus: Kaikilla hallintotasoilla on riippumaton tulolähde menojen rahoittamiseksi ja lainsäädännöllinen toimivalta, jotta ne voivat järjestää tehtävänsä suhteellisen riippumattomina toimijoina. Julkisia menoja
koskevan riittävän vastuuvelvollisuuden hyödyt ovat suuremmat
kuin hallinnollisen työn lisääntymisestä aiheutuva haitta.
• Selkeät roolit: Hallinnon eri tasojen välillä vastuut ja julkiset tehtävät jaetaan mahdollisimman selkeästi. Joissain tapauksissa, joissa vastuu on jaettava, ylemmän tason olisi keskityttävä laajempien tavoitteiden asettamiseen ja tulosten mittaamiseen (esim.
oppivelvollisuuskoulutuksen kansallinen opetussuunnitelma),
kun taas paikallisempi taso toimittaa varsinaiset tuotteet ja palvelut.
• Tulojen tasausjärjestelmä: Maksujen siirtämiseen valtiota paikallisemmille toimijoille on useita syitä.38 Ensinnäkin ne muodostavat
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maan eri osien välisen solidaarisuusjärjestelmän. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että uudistusehdotuksemme tavoitteena on auttaa kehittämään kaikkia maakuntia eikä vain niitä, jotka ovat jo
nyt vauraita. Kun eri toimijoiden välillä on tulontasausjärjestelmä,
kilpailu on hyväntahtoista ja siten poliittisesti hyväksyttävää.39, 40
Toimiva tasausjärjestelmä voi siten olla sekä saajien että maksajien
edun mukainen. Toiseksi, verotuksen tasausjärjestelmillä pyritään
tietyntasoiseen tasa-arvoon maan eri osien välillä. Alueiden välisillä tulonsiirroilla varmistetaan, että kansalaisilla on pääsy samanlaisiin ja yhtä laadukkaisiin julkisiin palveluihin kaikkialla maassa.
Tasausjärjestelmän tiettyjä teknisiä seikkoja on kuvattu tarkemmin
seuraavan sivun laatikossa.
3. Toimiva yhteistyö Suomen eri osien välillä
Ehdotus: Hajautetussa valtiossa on tärkeää tehdä yhteistyötä sekä
maan eri osien sekä osavaltioiden, kuntien ja valtion välillä. Valtio tarvitsee osavaltioiden ja kuntien tietoa ja tukea ylläpitääkseen toimivaa
kansakuntaa. Toisaalta osavaltiot ja kunnat tarvitsevat keinoja osallistua päätöksentekoprosesseihin myös kansallisella tasolla.
Toimenpiteet
• Otetaan federalismin laboratorio käyttöön: Osavaltioille annetaan mahdollisuus kokeilla uusia toimintatapoja omien tarpeidensa mukaan. Suomen tulisi toimia käytännön laboratoriona, jossa
uusia poliittisia ideoita voidaan kokeilla aidoissa olosuhteissa.41
• Osavaltioiden lobbausyhteistyö: Osavaltiot perustavat organisaation edustamaan omia etujaan kansallisella tasolla. Näin ne voivat
yhdessä toimia vastavoimana kansallisen tason taipumukselle laajentaa valtaansa.
• Yhteispäätösmenettely: Toteuttaessaan uutta alueellista lainsäädäntöä (suoraan tai välillisesti) valtio käyttää virallista prosessia
kaikkien alueiden mielipiteiden selvittämiseksi. Tämän yhteispäätöksen tulokset julkistetaan.
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• Vuosittainen seuranta: Osavaltioiden politiikan ja julkisen palvelun
tehokkuutta arvioidaan vuosittain. Tämän pitäisi edistää osavaltioiden välistä kilpailua ja parhaiden käytäntöjen laajamittaista käyttöönottoa. Osavaltiot toteuttavat vertailun itse ja julkaisevat tulokset. Näin varmistetaan, että seurannasta ei tule kaikkitietävän valtion kuulemistilaisuus, vaan se pysyy osavaltioiden itseohjautuvana
keinona kehittää niiden toimintaa.

Tulojen tasausjärjestelmän tekniikka
Nykyaikaisilla rahoituksen tasausjärjestelmillä pyritään vähentämään toisaalta taloudellisen toimintakyvyn ja toisaalta valtion maksuosuuksien välisiä eroja. Siirtojärjestelmän tulisi koostua erilaisista, toisistaan riippumattomista virroista: yksi kullekin poliittiselle tavoitteelle. Poliittisten tavoitteiden vaikutuksia voidaan arvioida ja tarvittaessa mukauttaa asianmukaisesti
vasta kun tavoitteita käsitellään erillisinä.
Taloudellisten resurssien erojen vähentämisen olisi perustuttava pääasiassa rikkaampien ja köyhempien alueiden välisiin siirtoihin eikä valtion tukiin.
Siirtoihin perustuva järjestelmä ja sen uudelleenjakovaikutukset ovat läpinäkyviä ja helppo ymmärtää. Vertikaalisten siirtojen vaikutukset ovat paljon
epäselvempiä, sillä valtion varoja rahoitetaan kaikkien osavaltioiden alueelta kerätyillä verotuloilla, ei vain rikkaimpien.
Kaikkia siirtojärjestelmiä koskee kolmikantainen ristiriita hyvien kannustimien, rahoittajien maksukyvyn ja heikompien yhteisöjen mahdollisimman
suuren tuen välillä. Jos kaikille taattu resurssien vähimmäistaso asetetaan
korkealle, uusien veronmaksajien houkuttelu ei muuta mitään köyhimpien
osavaltioiden osalta. Vaikka ne onnistuisivat houkuttelemaan lisää veronmaksajia, ne jäisivät silti vähimmäistason alapuolelle, eikä niiden tilanne muuttuisi, paitsi että ne saisivat vähemmän tulonsiirtoja. Kehittymiseen kannustaminen edellyttää lisärahoitusta. Suhteellisen alhaisella vähimmäistakuulla voidaan kuitenkin luoda järjestelmä, jonka kustannukset ovat
kohtuulliset. Tästä seuraa, että useimpien osavaltioiden kannattaa kehittää
taloudellisia voimavarojaan ja pyrkiä vähäisempään riippuvuuteen tulonsiirroista. On kuitenkin muistettava, että maan eri osien välillä on aina eroja.
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VALTIOJOHTOINEN KESKUSSUUNNITTELU
ONNISTUU VAIN HARVOIN
Suomen menestyksestä huolimatta hyvinvoinnin ja vaurauden jatkumista ei voida taata. Julkisen talouden jatkuvien rakenteellisten alijäämien myötä veronmaksajien rahojen tehoton käyttö on paheneva ongelma. Suomen nykypäivän haasteisiin voidaan vastata kahdella tavalla:
joko tukeutumalla laajoihin valtiojohtoisiin suunnitelmiin tai luottamalla siihen, että osavaltiot pystyvät itse löytämään tarpeisiinsa parhaiten
sopivat toimintatavat.
Keskitettyjen suunnitelmien ongelma on se, että kaikki kärsivät, kun
ne epäonnistuvat. Hajautetussa mallissa huonoja päätöksiä tehneet alueet voivat muuttaa suuntaa ja omaksua menestyvien osavaltioiden toimintatapoja.
Perustamalla hyvinvointialueet Suomi on jo ottanut ensimmäisen
askeleen kohti vallan hajauttamista. Vuoden 2021 uudistus painottuu
kuitenkin vain terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.
Suunnitelmamme tarjoaa pääsyn pois nykyisestä yhden koon ratkaisusta. Uudistuksemme avulla julkiset palvelut pystytään tuottamaan
tehokkaammin, jolloin viranomaiset ovat lähempänä kansalaisia. Osavaltioille ja niiden asukkaille on annettava mahdollisuus löytää oma
tulevaisuudenvisionsa. Niiden olisi voitava saavuttaa jo ennestään vauraat Suomen osat ja yhdessä rakentaa yhä elinvoimaisempi ja vauraampi maa.
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KENEN PITÄISI VEROTTAA,
MISSÄ JA MITÄ?
Sopivia veroja on vaikea löytää jokaiselle hallinnon tasolle.a Kun kaikilla
hallintotasoilla on verotusoikeus, syntyy yhteismaan ongelma, koska eri
hallintotasoilla on yhteinen veropohja. Vaikka kaikki tasot ovat riippuvaisia veropohjan kukoistuksesta, ne toivovat muiden huolehtivan siitä, ettei
jaettua veropohjaa rasiteta liikaa.b
Jos valtiolla ja alemmilla tasoilla on sama veropohja, yhden hallintotason verotuksen muutos vaikuttaa muiden tuloihin (vertikaaliset
ulkoisvaikutukset). c Tehtävien jakaminen hallintotasojen kesken ja tarvittavien varojen hankkiminen on perustettava kahteen periaatteeseen.
Ensimmäinen periaate on, että liikkuvaa veropohjaa olisi verotettava
ylemmällä hallinnon tasolla, jolloin vältytään paikkasidonnaiselta tehottomuudelta, jossa verotetut tahot kärsivät tuottamattomista matkakustannuksista alemman verokannan lainkäyttöalueille (esimerkiksi kulutusveron
tapauksessa). d Liikkuvia veroyksiköitä olisi kuitenkin verotettava edelleen
paikallisesti sen varmistamiseksi, että ne rahoittavat paikallisilta viranomaisilta saamiaan julkisia palveluita (esimerkiksi matkailijoilta perittävät erityisverot).
Toisaalta verolajeja ei kannata jakaa yksittäin vain yhdelle hallintotasolle, koska se tekisi mahdottomaksi tasapainon optimaalisen vastuunjaon ja tulojen välillä. Monitasoisuus voi jopa pienentää veron kantamisen
kustannuksia. e Tämä voidaan toteuttaa sallimalla osavaltioiden ja kunnallisten toimijoiden hyötyä kansallisista veroista esimerkiksi kohdentamalla tietty osuus osavaltion alueelta tulevasta kansallisesta verotulosta
samalle osavaltiolle.

a

Oates (1999).

b

Sobel (1997).

c

Wilson (2008).

d

Oates (1999).

e

Mclure (1999).
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KANSAINVÄLINEN KILPAILU RUOKKII
KANSALLISTA SOLIDAARISUUTTA
Zugin pienestä kantonista on tullut Sveitsin talouden vahvimpia vetureita.
Zugin menestys juontaa juurensa 1960-luvulla käyttöön otettuun nerokkaaseen strategiaan, jonka ansiosta kantonin tulot sekä henkilö- että yritysveroista ovat maan parhaimmat. Strategian tavoitteena on luoda yrityksille suotuisa ympäristö, jossa harjoitetaan vakaata politiikkaa ja julkiset
palvelut ovat hyvin saavutettavissa.
Puolen tunnin junamatkan päässä Zürichistä olevassa kantonissa on
nykyisin 127 000 asukasta, jotka ovat kotoisin 142 eri maasta. Työpaikkoja kantonissa on 112 000.a Zugissa toimii 34 000 yritystä, joiden tuotteet ja palvelut kattavat laajan kirjon toimialoja kaupasta ja rahoituksesta
lääkkeisiin. Yksi menestyksen haittapuolista on se, että kantoni maksaa
noin 2 600 Sveitsin frangia asukasta kohti kansalliseen tasausjärjestelmään joka vuosi. b Asukasta kohti määrä on yli kaksinkertainen muihin
taloudellisesti vahvoihin kantoneihin verrattuna.
Kantonin päättäjät keskustelevat säännöllisesti verokilpailun ja kansallisen solidaarisuuden välisestä kompromissista. Vaikka Zugin poliitikot (ymmärrettävästi) valittavat edelleen, että kantonin osuus tasoitusjärjestelmästä on liian raskas, toiset (perustellusti) muistuttavat kansallisen
solidaarisuuden ydintavoitteesta.
Nykyisin Zug kilpailee Irlannin, Singaporen ja muiden vastaavien maiden kanssa. Sen tulevaisuuden hyvinvointi riippuu siis siitä, miten hyvin
se pystyy kilpailemaan kansainvälisesti. Zugin menestys on tärkeää paitsi
kantonille itselleen, myös kansallisen tasoitusjärjestelmän edunsaajille.

a

Canton of Zug (2021).

b

EFV (2021).
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KILPAILU TUO TALOUDELLISTA
MENESTYSTÄ
Luzernin kantoni laski yhteisöveronsa puoleen vuonna 2012. Tavoitteena
oli parantaa kilpailukykyä ja houkutella lisää yrityksiä (ja niiden työntekijöitä) sekä Sveitsistä että ulkomailta. Kantonin äänestäjistä 68 prosenttia tuki hallituksen suunnitelmaa.
Vaikka Luzernin veropohja kasvoi huomattavasti, alhaisemman veroasteen takia yhteisöveroista saadut kokonaistulot olivat noin 30 miljoonaa
Sveitsin frangia aiempaa pienemmät. Koska kantoni houkutteli lisää yrityksiä ja siten kasvatti potentiaalista veropohjaa, se sai vähemmän tukea
kansallisesta tasoitusjärjestelmästä uudistusta seuraavina vuosina. Tämä
aiheutti kantonille taloudellisia ongelmia, jotka puolestaan aiheuttivat
poliittista painetta. Vuonna 2016 järjestettiin kansanäänestys verouudistuksen osittaisesta kumoamisesta, ja 58 prosenttia äänestäjistä äänesti kumoamista vastaan. Taloudelliset vaikeudet kannustivat viranomaisia
keskittymään olennaiseen ja noudattamaan tiukkaa kulukuria.
Nykyisin kantoni talous on vahva ja se on lähes velaton. Se on myös
taloudellisesti riippumattomampi kuin ennen, sillä sen nykyisin saamat
tulonsiirrot ovat murto-osa uudistusta edeltäneistä siirroista.
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ITSENÄINEN MAAKUNTA
YHTENÄISESSÄ SUOMESSA
Suomen maakunnille ei ole myönnetty merkittävää säädösvaltaa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: 30 000 asukkaan Ahvenanmaalla on huomattavan vahva itsehallinto. a ”Sillä on omat maakuntapäivät ja maakuntahallitus, joilla on yksinomainen koulutusta, terveydenhuoltoa, kulttuuria,
elinkeinoja ja lainvalvontaa koskeva päätösvalta. Maakunnan äänestäjät
valitsevat yhden edustajan Suomen eduskuntaan”.b
Ahvenanmaan tulot muodostuvat maakunnan omista tuloista sekä Suomen valtion maksamasta kiinteästä summasta, joka on ikään kuin palautusta Ahvenanmaan Suomen valtiolle maksamista veroista.c
Ahvenanmaa sai itsehallintonsa poikkeusoloissa, kun vasta toimintansa
aloittanut Kansainliitto päätti taata sen autonomian vuonna 1921 vihamielisyyksien ehkäisemiseksi.
Mallia ei siis voi kopioida muualle Suomeen. On kuitenkin yhä huomionarvoista, että pienestä maakunnasta on tullut yksi Suomen vauraimmista alueista ja että se on löytänyt paikkansa hyvin yritysystävällisenä ja kilpailukykyisenä maakuntana.

a

Ulkoasiainministeriö.

b

Hepburn (2014).

c

Ulkoasiainministeriö.
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OECD (2019a).
OECD (2021a).
OECD (2019a), s. 52.
Seitsemästä hajautuksen osatekijästä koostuvan paikallisen itsehallinnon indeksin
mukaan Suomi on erittäin hajautettu. OECD (2019a, 70).
Congress of Local and Regional Authorities (2017).
Ministry of Finance, Ministry of Social Affairs and Health, Ministry of the Interior
(2021).
Valtioneuvosto (2021).
Ministry of Finance (2021).
OECD (2019b), s. 44.
Tiedot vuodelta 2018, Statistics Finland (2018).
Kortelainen ja Lapointe (2019).
OECD (2019a), s. 39.
Kriteerit ja ideat perustuvat Dafflonin teokseen (2006).
On kuitenkin selvää, että vaikka osavaltiot olisivat vahvoja, valtion on oltava riittävän
iso, jotta se voi toimia roolissaan.
Ks. Dafflon (2006), s. 278.
Ks. esimerkiksi Loikkanen ja Susiluoto (2006), jossa on vertailtu kustannustehokkuuksia kuntien kokoon nähden.
Ladner (2018).
Tässä innoittajana on ollut Ladner (2018).
Julkisyhteisöjen menot esitetään julkisissa tilastoissa kolmessa menoluokassa: valtio, paikallishallinto ja paikalliset sosiaaliturvarahastot. Tässä on käytetty vain kahta ensimmäistä. Olemme käyttäneet julkisen talouden menotietoja tehtävittäin (10
menoluokkaa ja 69 alaluokkaa). Kunkin menoluokan ja alaluokan osalta päätimme,
minkä hallintotason tulisi vastata tehtävästä. Selkeyden vuoksi noudatimme mallia,
jossa mahdollisia menoluokkia on kuusi eli valtio, osavaltiot, kunnat, valtion ja osavaltioiden kesken jaettu, osavaltioiden kesken jaettu, osavaltioiden ja kuntien kesken
jaettu ja kaikkien kolmen hallintotason kesken jaettu. Jaettujen kategorioiden osalta
jaottelimme menot kolmanneksittain (esim. joko ⅔ ja ⅓ tai päinvastoin tai 3 kertaa ⅓).
Statistics Finland (2021).
Mielestämme omilla verotuloilla on suurempi merkitys kuin vertikaalisten ulkoisvaikutusten mahdollisesti aiheuttamilla vääristymillä, sillä kaikilla hallinnon tasoilla on yhteinen veropohja. Lisää tietoa vertikaalisista ulkoisvaikutuksista esimerkiksi Keen ja Kotsogiannis (2004).
OECD (2019a), s. 148.
Sveitsissä on ollut useita valtiota pienempien hallintoyksiköiden konkursseja historiassa, esimerkkinä Leukerbadin kunta, jota sen kantoni ei pelastanut. Vain 1 400
asukkaan kunta investoi yli 450 miljoonaa Sveitsin frangia 1990-luvulla mutta ei
kyennyt hoitamaan velkojaan ja ajautui 1998 maksukyvyttömyyteen. Vuonna 2003
kantonin apua toivoneet luotonantajat hävisivät oikeusjutun kantonia vastaan. Tapaus oli kova opetus pankeille ja erittäin merkittävä tuleville luotonantajille. Ks. Blankart (2016).
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24 Nykyinen korkotaso saattaa tosin jossain määrin vaikuttaa tähän dynamiikkaan.
25 Valtio voi toimia monella eri tavalla ehdottomasta pelastamiskiellosta (eli valtio ei
puutu missään tilanteessa) integraation kautta hallitsemiseen (valtio hallitsee paikallisten toimijoiden varoja) ja yhdistelmämalliin, jossa alueet ovat itsenäisiä, kunnes ne joutuvat vaikeuksiin, jolloin valtio tulee apuun (eli pelastaa ne). Kolmas vaihtoehto on huonoin. Siinä nimittäin yhdistyvät alueiden maksukyvyttömyyden riski ja valtion kyvyttömyys toteuttaa tarvittavia muutoksia ajoissa. Tämä on haitaksi
hallinnon hajauttamiselle. Ks. Blankart (2016).
26 Seuraavat ajatukset pohjaavat artikkeliin Kortelainen ja Lapointe (2019).
27 Suomessa kunnilla on oma investointipankki (Kuntarahoitus). Jos yksi kunta laiminlyö lainojaan, muut kattavat maksut erityisen vakausmekanismin kautta (Kuntien
takauskeskus), joka muistuttaa euroalueen vakausmekanismia. Valtiovarainministeriö voi ottaa vakavissa vaikeuksissa olevan kunnan taloudelliset päätökset hoitaakseen ja viime kädessä pakottaa kunnan yhdistymään toiseen kuntaan.
28 Osittain Frey ja Wettsteinin (2008) inspiroima.
29 OECD (2019a), s. 30.
30 Ks. vastaavasti EU:n tasolla Scharpf (1988).
31 Feld ym. (2004).
32 Ks. esim. OECD:n edistämä funktionaalisten alueiden käsite, OECD (2019c), s. 13.
33 Ks. esim. Müller Jentsch (2020).
34 Yleensä (ks. esim. Tiebout, 1956) ollaan sitä mieltä, että kansalaisten ja yritysten liikkuvuus luo kilpailua. Jos osavaltiot tuottavat tavaroitaan muita kalliimmalla tai tarjoavat väärää tai huonolaatuista palvelua, kansalaiset ja yritykset äänestävät jaloillaan ja muuttavat pois tai eivät muuta muualta osavaltioon. Kumpikin heikentää
osavaltiota. Vaikka lyhyellä aikavälillä transaktiokustannukset, kuten muutto tai
asunnon myynti, voivat haitata tätä mekanismia, se silti lisää painetta julkisten varojen viisaaseen käyttöön ja kansalaisten tarpeita vastaavien julkisten palveluiden tarjoamiseen mahdollisimman alhaisin kustannuksin.
35 Itse asiassa maakuntien välillä on jo kilpailua, mutta se ei sisällä kansalaisten liikkuvuutta. Koska poliitikot ovat riippuvaisia äänestäjistä, he tekevät kaikkensa äänestäjiensä miellyttämiseksi. Vaikka tämä toimii myös keskitetyssä hallintomallissa, se
on intensiivisempää osavaltioissa, koska äänestäjän toiveista on tarkempi kuva.
36 OECD (2021b).
37 OECD (2020).
38 Perustuu Leisibach ja Schalteggerin julkaisuun (2019). Lisäksi Boadwayn (2008)
mukaan alueiden välinen vakuutus on yksi hyödyistä.
39 Lisäajatuksia siitä, miten tulonsiirroilla saavutettava verotuksen vastaavuus varmistaa kilpaillun toimintaympäristön, ks. Rother (2021).
40 Perustuu julkaisuun OECD (2007).
41 Tämä edistäisi luovuutta ja toimisi myös riskienhallinnan välineenä. Jos uudet politiikat epäonnistuvat, epäonnistumisen kustannukset ovat pienemmät, kun ne koskevat pienempiä alueita. Jos kokeilu onnistuu paikallisesti, sitä voidaan soveltaa myös
kansallisella tasolla. Sveitsin velkajarru on esimerkki tästä. St. Gallenin kantoni otti
jarrun ensimmäisen version käyttöön jo vuonna 1929, ja se toimii esikuvana myös
Sveitsin valtiolle (ks. Bundesrat, 2013).
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10
OSAVALTIOTA
Jokaisella osavaltiolla on omat vahvuutensa,
joilla se kilpailee
Ilkka Ha avisto

Ilkka Haavisto on EVAn tutkimuspäällikkö.

SUOMEN LIITTOVALTIO

LAPPI

POHJOLA

h
POHJANMAA

KALEVA
UNTAMOLA

HÄME

AHVENANMAA

AURA

UUSI KARJALA
UUSIMAA

….?????.

Suomen liittovaltion kymmenen osavaltiota rakentuvat olemassa olevien maakuntien ja työssäkäyntialueiden pohjalle. Osavaltioita on kuitenkin oltava maakuntia vähemmän, jotta jokainen niistä olisi väestöltään
ja taloudeltaan riittävän vahva menestyäkseen itsenäisenä tulevaisuudessa. Ehdotetussa mallissa osavaltioiden väkiluku vaihtelee pääsääntöisesti puolen miljoonan molemmin puolin.
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Osavaltion koko ei kuitenkaan yksin ratkaise sen elinvoimaisuutta. Sekä
1,7 miljoonan asukkaan Uusimaa että 30 000 asukkaan Ahvenanmaa
ovat menestystarinoita. Tärkeintä osavaltiossa on sen asukkaiden itsehallinto, joka mahdollistaa osavaltiolle paikallisiin olosuhteisiin parhaiten sopivien ratkaisujen tekemisen.
Osavaltioita on myös oltava riittävän monta, jotta niiden välille voisi syntyä liittovaltion toiminnalle tärkeä kilpailullinen asetelma. Koska
kukin osavaltio voi tehdä omanlaistaan politiikkaa, niiden välille syntyy
järjestelmäkilpailua. Se kannustaa jokaista osavaltiota etsimään omia
vahvuuksiaan, korjaamaan heikkouksiaan ja oppimaan muilta.
Itsehallinto ei tarkoita, että kukin osavaltio on täysin omillaan. Maan
sisäisiä eroja tasoittaa alueiden välinen tulojen tasausjärjestelmä. Se
asettaa rajoja kilpailulle ja huolehtii siitä, etteivät osavaltioiden väliset
erot hyvinvoinnissa voi kasvaa liian suuriksi. Takausjärjestelmää osavaltioilla ei kuitenkaan ole. Kukaan ei tule pelastamaan ylivelkaantunutta
osavaltiota, mikä ohjaa osavaltiota harjoittamaan vastuullista finanssipolitiikkaa.

TAULUKKO

SUOMEN LIITTOVALTIO NUMEROINA

Asukkaita
Osuus
PintaAsukkaita/
Bkt
Osuus
km2
(meur)
Suomen
		
Suomen
ala (km2)
		väestöstä				 bkt:sta
		(%)				(%)
Uusimaa

Bkt/
asukas
(eur)

1 711 538

31

9 098

184

91 684

39

55 121

Aura

698 158

13

18 485

38

27 186

12

38 968

Häme

696 991

13

17 786

39

25 831

11

37 674

Uusi Karjala

493 735

9

15 599

32

18 715

8

37 083

Kaleva

543 864

10

48 787

11

19 066

8

34 376

Untamola

272 776

5

16 703

17

9 870

4

35 792

Pohjanmaa

435 989

8

26 219

17

16 179

7

36 788

Pohjola

486 638

9

57 015

9

16 780

7

34 562

Lappi

176 495

3

92 675

2

6 975

3

38 994

30 313

1

1 553

19

1 304

1

44 003

303 921

18

Ahvenanmaa
Suomi

5 546 497		

233 664		

42 365

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018. Koko maan bkt sisältää ulkoalueet (mm. suurlähetystöt, rauhanturvaaminen).
1 0 O S AVA L T I O T A

41

UUSIMAA
Kuvio
Uusimaa

Hyvinkää
46 686

Nurmijärvi
44 018

Järvenpää
45 050

Porvoo
51 020

Lohja

Vantaa
Espoo 238 608

45 985

295 538

Kirkkonummi
40 302

Helsinki
658 339

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

UUSIMAA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

26

6.

Bkt, meur

91 684

1.

1 711 538

1.

Bkt/asukas, eur

55 121

1.

17

10.

24

10.

Julkinen työllisyys**, %

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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UUSIMAA: SUOMEN VETURI
Uusimaa vastaa lähes 40 prosentista koko maan bruttokansantuotteesta ja on 1,7 miljoonalla asukkaallaan myös väestöltään osavaltioista ylivoimaisesti suurin. Uusimaa on Suomen liike-elämän, hallinnon, tieteen
ja kulttuurin kiistaton keskus ja se kilpailee muiden Pohjois-Euroopan
metropolialueiden kanssa korkean lisäarvon toimintojen sijoittumisesta. Sen on kuitenkin varauduttava myös kovenevaan kilpailuun Suomen
muiden osavaltioiden kanssa.
Uudenmaan osavaltio kykenee parantamaan kilpailukykyään tekemällä alueellisesta näkökulmasta järkeviä ratkaisuja julkisissa palveluissa, maankäytössä, liikenneinfrastruktuurissa ja muissakin asioissa, joiden vaikutukset heijastuvat laajalti Uudenmaan kaupunkien ja kuntien
alueelle. Uudessa rakenteessa päätöksenteko tehostuu ja on aiempaa
demokraattisempaa. Myös ratkaisujen kustannukset ja hyödyt jakautuvat nykyistä reilummin Uudenmaan asukkaiden ja yritysten kesken.
Uudellamaalla on neljä yliopistoa (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto ja Svenska handelshögskolan) sekä seitsemän ammattikorkeakoulua.

TAULUKKO

UUDENMAAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

Toimiala

1.

Posti

7 548

Logistiikkapalvelut

2.

Finnair

6 262

Liikennepalvelut

3.

Nordea

5 280

Rahoituspalvelut

4.

Osuuspankkikeskus

4 328

Rahoituspalvelut

5.

Mehiläinen

3 906

Lääkäripalvelut

6.

Fazer

3 602

Elintarviketeollisuus/Ateriapalvelut

7.

ABB

3 251

Sähkötekninen teollisuus

8.

Neste Oil

3 043

Kemianteollisuus

9.

Nokia

3 034

ICT-teollisuus

2 887

Rakennusteollisuus

10. YIT

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
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AURA
Kuvio
Aura

Pori

83 620

Rauma
39 060

Turku

195 350

Salo

51 424

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

AURA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

43

2.

Bkt, meur

27 186

2.

697 206

2.

Bkt/asukas, eur

38 968

4.

24

4.

Julkinen työllisyys**, %

27

8.

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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AURA: VIENNIN TYÖJUHTA
Aura on Lounais-Suomen noin 700 000 asukaan osavaltio, joka liittää
toisiinsa Varsinais-Suomen ja Satakunnan. Auran keskus on Turku, joka
yhdessä naapurikuntiensa kanssa muodostaa Suomen kolmanneksi suurimman, lähes 320 000 asukkaan väestöntihentymän. Aura on korostetun vahva muun muassa teknologia-, metsä- ja energiateollisuudessa, ja
sen osuus koko Suomen viennin arvosta on lähes viidennes.
Auralla on vaurautta, edullinen merellinen sijainti ja rikas kulttuuriperintö, joihin nähden sen väestökehitys on vaisua. Myös panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat Aurassa kilpasisko Hämettä
alhaisemmalla tasolla. Osavaltio voi vaikuttaa näihin kuuntelemalla yritysten tarpeita ja rakentamalla ratkaisuja, jotka edistävät niiden sijoittumis- ja investointipäätöksiä sekä varmistavat yrityksille vakaan toimintaympäristön pitkällä aikavälillä.
Aurassa on kaksi yliopistoa (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) ja kaksi ammattikorkeakoulua.

TAULUKKO

AURAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

Toimiala

1.

Valmet Automotive

3 664

Autoteollisuus

2.

Meyer

2 297

Meriteollisuus

3.

Sampo

1 123

Vakuutuspalvelut

4.

Posti**

1 101

Logistiikkapalvelut

5.

Mehiläinen

1 047

Lääkäripalvelut

6.

LSO

999

7.

TS-yhtymä

940

Graafinen teollisuus

8.

Teollisuuden Voima

918

Energiateollisuus

9.

Orion

826

Lääketeollisuus

755

Lääketeollisuus

10. Bayer Nordic

Elintarviketeollisuus

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
** Luku sisältää yrityksen työntekijät osavaltion molemmista maakunnista.
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HÄME
Kuvio
Häme

Tampere

Ylöjärvi

244 029

33 427

Kangasala
32 483

Nokia

34 751

Hämeenlinna
67 984

Riihimäki
28 607

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

HÄME NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

34

5.

Bkt, meur

25 831

3.

697 206

3.

Bkt/asukas, eur

37 674

5.

22

7.

Julkinen työllisyys**, %

26

9.

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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HÄME: ALUEIDEN PERINTÖPRINSSI
700 000 asukkaan Häme muodostuu Pirkanmaasta ja Kanta-Hämeestä, jotka sijaitsevat keskellä Helsingistä pohjoiseen kulkevaa kasvukäytävää. Hämeen väestö kasvaa vetovoimaisen Tampereen seudun ansiosta, joka on 400 000 asukkaan minimetropoli ja Suomen suurin keskus Uudenmaan ulkopuolella. Hämeen elinkeinorakenne on vahva ja
sisältää perusteollisuuden ohella useimpia naapuriosavaltioita enemmän korkean lisäarvon tuotantoa.
Häme nauttii pääkaupunkiseudun talouden heijastusvaikutuksista.
Se on osittain osa samaa työssäkäyntialuetta ja altistuu myös ankaralle
kilpailulle osaajista, tuotannosta ja veronmaksajista. Osavaltio mahdollistaa liittoutumisen naapurialueiden kanssa kansainvälisesti tärkeiden
yritysten sitouttamiseksi Suomeen, mutta tarjoaa Hämeelle myös riittävää itsenäisyyttä osavaltion kilpailukyvyn lisäämiseksi maan sisällä.
Hämeessä on yksi yliopisto (Tampereen yliopisto) ja kaksi ammattikorkeakoulua.

TAULUKKO

HÄMEEN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

Toimiala

1.

Valmet

2 047

Koneteollisuus

2.

Pihlajalinna

1 471

Lääkäripalvelut

3.

Posti**

1 391

Logistiikkapalvelut

4.

UPM

1 389

Metsäteollisuus

5.

Nokian Renkaat

1 169

Rengasteollisuus

6.

Sandvik

1 155

Koneteollisuus

7.

Mehiläinen**

1 092

Lääkäripalvelut

8.

SSAB

979

Terästeollisuus

9.

Saarioinen

976

Elintarviketeollisuus

965

Metsäteollisuus

10. Metsä Group

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
** Luku sisältää yrityksen työntekijät osavaltion molemmista maakunnista.
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UUSI KARJALA
Kuvio
Uusi Karjala

Heinola
18 424

Imatra
Lahti

Hollola 120 202
23 150

Lappeenranta

25 754

72 619

Kouvola
80 732

Kotka

51 380

Hamina
19 720

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

UUSI KARJALA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

25

7.

Bkt, meur

18 715

5.

493 735

5.

Bkt/asukas, eur

37 083

6.

27

1.

Julkinen työllisyys**, %

29

7.

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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UUSI KARJALA: PORTTI ITÄÄN
Uuden Karjalan muodostavat Kaakkois-Suomen Kymenlaakso ja EteläKarjala sekä Päijät-Häme, jossa etenkin Lahdessa monen asukkaan juuret ovat karjalaiset. Uudessa Karjalassa asuu noin puoli miljoonaa suomalaista, ja se elää teollisuudesta, erityisesti metsäteollisuuden viennistä. Uusi Karjala on Suomen portti itään, mikä lisää logistiikan ja
palveluiden osuutta osavaltion taloudessa sekä tarjoaa suuria mahdollisuuksia Pietarin alueen suuntaan.
Uusi Karjala on keskellä metsäteollisuuden rakennemuutosta ja osavaltiota vaivaa lisäksi väestön nopeahko väheneminen, jonka pysäyttämiseksi se tarvitsee lisää maahanmuuttoa. Uudella Karjalalla on oma
yliopisto, mutta osaamisen realisoituminen kasvuksi edellyttää myös
alueen tutkimus- ja kehittämismenojen saamista kasvuun. Uusi osavaltio voi luoda rakennemuutokselle liikkumatilaa verotuksen ja sääntelyn keinoin, tehostamalla omaa toimintaansa sekä panostamalla innovaatioihin.
Osavaltiossa sijaitsee Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja
yksi ammattikorkeakoulu.

TAULUKKO

UUDEN KARJALAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

Toimiala

1.

Stora Enso**

3 146

Metsäteollisuus

2.

UPM**

2 016

Metsäteollisuus

3.

Fazer**

1 192

Elintarviketeollisuus/Ateriapalvelut

4.

Attendo**

1 030

Sosiaalipalvelut

5.

Posti**

919

Logistiikkapalvelut

6.

Steveco

732

Logistiikkapalvelut

7.

Koskitukki

724

Metsäteollisuus

8.

VR

604

Logistiikkapalvelut

9.

Ovako

597

Terästeollisuus

557

Metsäteollisuus

10. Metsä Group

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
** Luku sisältää yrityksen työntekijät osavaltion kolmesta maakunnasta.
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KALEVA
Kuvio
Kaleva
Iisalmi
20 975

Siilinjärvi
21 289

Joensuu

Kuopio

77 284

121 381

Savonlinna
32 601

Mikkeli
52 191

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

KALEVA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

44

1.

Bkt, meur

19 066

4.

543 864

4.

Bkt/asukas, eur

34 376

10.

26

2.

Julkinen työllisyys**, %

33

2.

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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KALEVA: BIOVALTIO
Kaleva on suuri, yli 540 000 asukkaan osavaltio, joka kattaa Etelä- ja
Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan. Se on pinta-alaltaan liki 50 000
neliökilometriä ja kooltaan selvästi suurempi kuin esimerkiksi Sveitsi.
Kaleva nojautuu suuruuden ekonomiaan. Sitä tarvitaan, koska väestö
on ikääntynyttä ja vähenee. Kalevassa on kuitenkin elinvoimainen metsä- ja teknologiateollisuus ja vahva luonnonvaratalous, jonka suuresta
merkityksestä kertoo maa- ja metsätalouden kaksi kertaa keskimääräistä suurempi osuus työpaikoista.
Innovaatiopotentiaalia löytyy yliopiston keskenään jakavista Kuopiosta ja Joensuusta. Ne muodostavat jo nyt toisiaan sparraavan kaupunkiparin, jonka dynamiikka on tärkeää Kalevan muuttotappion taittamiseksi ja osavaltion houkuttelevuuden lisäämiseksi. Uusi osavaltio muodostaa luonnollisen alustan parivaljakon syvenevälle yhteistyölle.
Kalevassa sijaitsee Itä-Suomen yliopisto ja kolme ammattikorkeakoulua.

TAULUKKO

KALEVAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

Toimiala

1.

Attendo**

1 161

Sosiaalipalvelut

2.

UPM**

1 120

Metsäteollisuus

3.

Posti**

1 037

Logistiikkapalvelut

4.

Stora Enso**

921

5.

Ponsse

753

Koneteollisuus

6.

Osuuskunta KPY**

744

Moniala

Metsäteollisuus

7.

Assa Abloy

644

Laiteteollisuus

8.

Valio**

608

Elintarviketeollisuus

9.

John Deere

589

Koneteollisuus

584

Lääkäripalvelut

10. Mehiläinen**

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
** Luku sisältää yrityksen työntekijät osavaltion kolmesta maakunnasta.

1 0 O S AVA L T I O T A

51

UNTAMOLA
Kuvio
Untamola

Äänekoski
18 343

Laukaa
18 802

Jyväskylä
144 343

Jämsä

19 817

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

UNTAMOLA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

22

8.

Bkt, meur

272 776

8.

Bkt/asukas, eur

23

6.

Julkinen työllisyys**, %

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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9 870

8.

35 792

8.

30§

4.

UNTAMOLA: KETTERÄ KILPAILIJA
Reilun 270 000 asukaan Untamola on entinen Keski- Suomi. Se on yksi
Suomen neljästä osavaltiosta, jotka muodostuvat yhdestä maakunnasta.
Untamola on keskellä Suomea, toisin kuin valtakunnan laidoilla sijaitsevat Lappi, Ahvenanmaa ja Uusimaa. Metsäisen osavaltion yksityisen
sektorin työpaikoista lähes neljäsosa on teollisuudessa, jonka tärkeimmät alat ovat metsä ja teknologia. Tutkimus- ja kehitystoimintaan Untamolassa laitetaan rahaa lähes yhtä paljon kuin kaksi kertaa suuremmassa Kalevassa.
Vaikka Untamola on osavaltioista kolmanneksi pienin, on sillä keskeinen asema koko liittovaltion idean kannalta. Se voi halutessaan omaksua ketterän toimintatavan ja toimia unilukkarina suuremmille ja mahdollisesti hitaammille naapureilleen. Manner-Suomen yhdeksästä osavaltiosta peräti viisi on Untamolan rajanaapureja, mikä kannustaa sitä
kisaan opiskelijoista, osaajista ja investoinneista.
Untamolassa sijaitsee Jyväskylän yliopisto ja yksi ammattikorkeakoulu.

TAULUKKO
Yritys

UNTAMOLAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*
Henkilöä

Toimiala

1.

Valmet

1 413

Koneteollisuus

2.

UPM

1 182

Metsäteollisuus

3.

Patria

979

Puolustusvälineteollisuus

4.

Metsä Group

927

Metsäteollisuus

5.

Valtra

881

Koneteollisuus

6.

Pihlajalinna

731

Lääkäripalvelut

7.

ISS

555

Siivouspalvelut

8.

Posti

551

Logistiikkapalvelut

9.

Attendo

430

Sosiaalipalvelut

421

Elintarviketeollisuus

10. Valio

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
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POHJANMAA
Kuvio
Pohjanmaa

Kokkola
47 879

Vaasa

67 696

Seinäjoki
Kurikka

64 719

20 251

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

POHJANMAA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

40

3.

Bkt, meur

16 179

7.

435 989

7.

Bkt/asukas, eur

36 788

7.

24

5.

Julkinen työllisyys**, %

24

6.

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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POHJANMAA: YRITTÄJIEN KOTI
440 000 asukaan Pohjanmaa syntyy yhdistämällä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Vaasan rannikkoseutu. Pohjanmaata jakaa kieliraja ja sitä
yhdistää tinkimätön yrittäjähenki. Teollisuus on Pohjanmaalle erittäin
tärkeää. Lähes joka kolmas yksityisen sektorin työpaikka on teollisuudessa, jota Pohjanmaalla hallitsee energiateknologiaklusteri. Pohjanmaalla on myös vahva elintarviketeollisuus ja maatalous. Sitä vastoin
korkean lisäarvon palvelutoiminta on vähäisempää kuin naapuriosavaltioissa.
Pohjanmaan erikoispiirre on itsellisyys, joka heijastuu yrittäjyyden
lisäksi yhdyskuntarakenteen hajanaisuutena. Suuria kaupunkikeskuksia ei ole. Sekä Vaasan että Seinäjoen asukasluku on alle 70 000, ja pieniä, alle 10 000 asukaan kuntia on peräti 28. Pohjanmaan osavaltio tuo
alueelle yhtenäisyyttä ja suuntaa linjaamalla asioista, joiden vaikutukset koskevat koko lakeutta.
Pohjanmaalla on yksi yliopisto (Vaasan yliopisto) ja neljä ammattikorkeakoulua.

TAULUKKO
Yritys

POHJANMAAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*
Henkilöä

Toimiala

1.

Atria

2 990

Elintarviketeollisuus

2.

Wärtsilä

2 938

Koneteollisuus

3.

ABB

1 989

Sähkötekninen teollisuus

4.

KWH**

1 212

Mineraalituoteteollisuus

5.

Pihlajalinna

1 049

Lääkäripalvelut

6.

Snellman

1 002

Elintarviketeollisuus

7.

Danfoss

652

Sähkötekninen teollisuus

8.

Boliden

635

Metalliteollisuus

9.

SSAB

572

Terästeollisuus

587

Logistiikkapalvelut

10. Posti**

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
** Luku sisältää yrityksen työntekijät osavaltion kolmesta maakunnasta.
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POHJOLA
Kuvio
Pohjola

Kuusamo
15 112

Oulu

209 197

Kempele
Raahe

19 076

24 290

Kajaani
36 508

Ylivieska
15 337

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

POHJOLA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

38

4.

Bkt, meur

16 780

6.

486 638

6.

Bkt/asukas, eur

34 562

9.

20

9.

Julkinen työllisyys**, %

30

5.

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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POHJOLA: ARKTINEN TÄHTI
Pohjola muodostuu Pohjois-Pohjanmaasta sekä Kainuusta. Lähes
490 000 suomalaista asuu Pohjolassa ja heistä yli puolet Oulun seudulla, joka on Suomen neljänneksi suurin kaupunkialue. Teollisuuden
yksiköt ovat suuria, ja Pohjolassa sijaitsee myös 30 prosenttia koko Suomen kaivosalan työpaikoista. Pohjola on myös osavaltioiden kakkossijalla yksityisissä panostuksissa tutkimus- ja kehitystoimintaan, osin
Nokian Oulun-toimintojen ansiosta.
Pohjola on suurten kontrastien osavaltio. Oulu on sijaintiinsa nähden
suuri kaupunki, mutta suurin osa Pohjolasta on erittäin harvaan asuttua maaseutua ja erämaata. Pinta-alaltaan Pohjola on valtava, kuusi kertaa Uuttamaata suurempi. Taloudeltaan vahvalle Pohjolalle itsehallinto antaa keinoja räätälöidä ratkaisuja ja kehittää aluettaan vaihtelevien
paikallisten olosuhteiden mukaisesti.
Pohjolassa sijaitsee yksi yliopisto (Oulun yliopisto) ja kaksi ammattikorkeakoulua.

TAULUKKO

POHJOLAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

1.

SSAB

2 941

2.

Nokia

2334

3.

Stora Enso

992

Metsäteollisuus

4.

Posti**

870

Logistiikkapalvelut

5.

Attendo**

861

Sosiaalipalvelut

6.

Terrafame

712

Kaivosteollisuus

7.

Mehiläinen**

705

Lääkäripalvelut

8.

Kaleva

574

Graafinen teollisuus

9.

Esperi Care

558

Sosiaalipalvelut

556

Rakennusteollisuus

10. Lehto

Toimiala
Terästeollisuus
ICT-teollisuus

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät) ja
henkilöstövuokrausalan yrityksiä.
** Luku sisältää yrityksen työntekijät osavaltion molemmista maakunnista.
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LAPPI
Kuvio
Lappi

Sodankylä
8 185

Rovaniemi
64 152

Tornio

21 362

Kemi

20 086
Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

LAPPI NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

21

9.

Bkt, meur

176 495

9.

Bkt/asukas, eur

25

3.

Julkinen työllisyys**, %

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.
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6 975

9.

38 994

3.

33

3.

LAPPI: EU:N KATOLLA
Reilun 175 000 asukkaan Lappi on Suomen ja koko EU:n pohjoisin osa.
Sijainnistaan huolimatta se ei kuitenkaan välttämättä ole osavaltioista
syrjäisin Ruotsiin ja Norjaan avautuvien yhteyksiensä vuoksi. Lappi ei
liioin ole köyhä. Se on asukaskohtaisella bruttokansantuotteella mitaten osavaltioista kolmanneksi vaurain ja omaa lisäksi valtavat luonnonvarat. Meri-Lapissa on vahvaa teollisuutta, ja lisäksi Lappi profiloituu
matkailulla ja kaivoksilla, jotka ovat Lapissa paljon tärkeämpiä työllistäjiä kuin muualla maassa.
Lapille uusi osavaltio sopii hyvin. Etäisyyksien, alhaisen asukastiheyden, ilmaston ja muiden erityispiirteiden vuoksi Lapissa tarvitaan erilaisia ratkaisuja kuin muualla Suomessa. Esimerkiksi naapuri Norja tarjoaa jo verohuojennuksia pohjoisille alueilleen muuttaville. Lisäksi osavaltio tarjoaa Lapille liikkumatilaa yhteistyöhön yli rajojen naapureiden
kanssa ja laajemmin koko arktisella alueella.
Lapissa sijaitsee yksi yliopisto (Lapin yliopisto) ja ammattikorkeakoulu.

TAULUKKO

LAPIN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä

Toimiala

1.

Outokumpu

2 572

Terästeollisuus

2.

Mehiläinen

925

Lääkäripalvelut

3.

North European Invest

730

Moniala

4.

Agnico Eagle

522

Kaivosteollisuus

5.

Boliden Kevitsa

518

Kaivosteollisuus

6.

Bombardier-Nordtrac

409

Kulkuvälineteollisuus

7.

Caverion

396

Tekniset palvelut

8.

Posti

386

Logistiikkapalvelut

9.

Tapojärvi

347

Kaivosteollisuus

10. Metsä Group

332

Metsäteollisuus

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna. Tiedot ilman kaupan keskusliikkeitä (S- ja K-ryhmät),
henkilöstövuokrausalan yrityksiä ja vuonna 2021 lakkautettua Stora Enson Veitsiluodon tehdasta.
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AHVENANMAA
Kuvio
Ahvenanmaa

Maarianhamina
11 767

Lähteet: Maanmittauslaitos, ….?????.

TAULUKKO

AHVENANMAA NUMEROINA
Sijoitus*

Kuntia
Asukkaita
Yli 64-vuotiaita, %

Sijoitus

16

10.

Bkt, meur

30 313

10.

Bkt/asukas, eur

22

8.

Julkinen työllisyys**, %

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
Kunta- ja asukasluvut vuodelta 2021, muut tiedot vuodelta 2018.
* Sijoitus (1–10) osavaltioiden joukossa.
** Julkisen sektorin työllisyysosuus.

1 0 O S AVA L T I O T A

60

1 304

10.

44 003

2.

34

1.

AHVENANMAA: ITSEHALLINNON KONKARI
Noin 30 000 asukkaan Ahvenanmaa on osavaltioista pienin. Piskuisesta koostaan huolimatta yritteliäisyydestään tunnettu osavaltio on Suomen toiseksi vaurain asukaskohtaisella bruttokansantuotteella mitattuna. Ahvenanmaa elää palveluista. Joka kolmas yksityisen sektorin
työpaikka on Ahvenanmaalla merenkulussa ja logistiikassa. Myös matkailun sekä rahoitusalan työvoimaosuudet ovat suuremmat kuin Uudellamaalla.
Ahvenanmaalla on jo laaja itsehallinto, oma lakeja säätävä elin ja toimeenpanovaltaa käyttävä hallitus. Sille muutos osavaltioksi merkitsee
ensi sijassa itsehallinnon laajenemista asioihin, jotka tähän asti ovat
olleet sen ulottumattomissa. Erityisesti verotusoikeus antaa Ahvenanmaalle instrumentin, jota se tulee käyttämään sekä osaajien että erityisesti rahoitusalan toimintojen houkuttelemiseen saarilleen.
Ahvenanmaalla sijaitsee yksi ammattikorkeakoulu.

TAULUKKO

AHVENANMAAN SUURIMMAT YKSITYISEN SEKTORIN
TYÖLLISTÄJÄT*

Yritys

Henkilöä
1 961

Toimiala

1.

Viking Line

2.

Ålandsbanken

438

Meriliikennepalvelut
Rahoituspalvelut

3.

Wiklöf Holding

282

Moniala

4.

Eckerö

253

Meriliikennepalvelut

5.

Eriksson Capital

230

Moniala

6.

PAF

212

Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut

7.

Åland Post

193

Logistiikkapalvelut

8.

Minicarriers

140

Logistiikkapalvelut

9.

Transmar

123

Logistiikkapalvelut

10. Chips

95

LÄHDE: TILASTOKESKUS.
* Vuosi 2019, työpaikat kokoaikaisiksi muutettuna.
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Elintarviketeollisuus

KOHTI POHJOLAN
LIITTOVALTIOTA
Liittovaltion idea ei ole Pohjoismaissa menestynyt,
mutta kunnilla on poikkeuksellisen paljon valtaa
Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg on ruotsalainen historioitsija.

• Samalla, kun Ruotsi ja Tanska rakensivat vahvat keskusvaltiot sotien
rahoittamiseksi, pitäjänkokouksille annettiin erityisiä tehtäviä. Näin
syntyi koko Euroopan vahvin kunnallinen itsehallinto.
• Lääneistä tuli tärkeä keskusvaltion toimivuuden takaava välitaso,
mutta ne eivät saaneet itsenäistä roolia. Maaherra oli ”kuninkaan
käskynhaltija”, ei läänin edustaja valtioon päin.
• Kunnat ovat nykyisin usein liian pieniä kyetäkseen tarjoamaan pätevää koulutusta ja sairaanhoitoa. Toisaalta monet ongelmat on luontevampaa ratkaista valtiota pienemmissä puitteissa.
• Viime vuosikymmeninä epäluulo valtiota ja julkishallintoa kohtaan
on lisääntynyt. Tyytymättömyydestä voimansa ammentavien puolueiden merkitys on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Niiden politiikan
selvin piirre on maahanmuuttovastaisuus, mutta taustalla vaikuttaa
vahvasti myös epäluulo keskusjohtoa kohtaan. Federalismia on syytä
pohtia myös tästä näkökulmasta.
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L

iittovaltio ei ole pohjoismainen luomus. Sitä kokeiltiin Tanskassa keskiajalla ja Ruotsissa ja siihen kuuluneessa Suomessa
1500- ja 1600-luvuilla. Kokeilut jäivät kokeiluiksi, ja liittovaltion sijaan näihin maihin tuli vahva keskusvaltio.
Ruotsissa ja siihen kuuluneessa Suomessa keskusjohtoisuus sai kuitenkin uusia sävyjä, kun kuningas maksoi hinnan saadakseen aatelittomat säädyt rinnalleen aatelia vastaan. Kruunu jätti kysymyksen toisensa jälkeen pitäjien itsehallinnon hoidettavaksi. Tanska ja
Norja seurasivat esimerkkiä 1800-luvulla. Tuloksena oli omalaatuinen
pohjoismainen sekoitus: selväpiirteinen yhtenäisvaltio, johon kuitenkin
yhdistyi maailman vahvin kunnallinen itsehallinto.
Sellaista on vaikea muuttaa. Viime vuosikymmeninä yhä useampi
ongelma on kuitenkin muodostunut kunnille liian suureksi. Sairaanhoito, koulut, päivähoito ja vanhustenhuolto jäytävät kuntia, joissa on
vain muutamia tuhansia asukkaita tai vielä vähemmän. Samaan vyyhtiin
on nivottava myös korkeakoulutus ja infrastruktuuri, jotka ovat maantieteen nojalla pikemminkin alueellisia kuin kansallisia.
Ratkaisun pitäisi olla alueellinen. Pitäisikö ratkaisun olla federalistinen vai ei, on makuasia – ja ehkä määrittelykysymys.

EUROOPAN VAHVIN KUNTATASO
Keskiajalla Pohjolan valtakunnat olivat löyhästi yhteen liittyneitä. Kirkko oli organisoitu kirkkopitäjiin ja hiippakuntiin, ja oikeutta jaettiin kihlakunnankäräjillä ja maakäräjillä.
Uskonpuhdistuksen myötä rakenteet alkoivat muuttua. Yksi ongelma oli vaivaishoito, josta kirkko oli aikaisemmin pitänyt huolta almujen
ja hospitaalien avulla. Kun kirkko menetti suuren osan taloudellisesta
perustastaan, heräsi kysymys: kenen kuuluu pitää huolta siitä, joka ei pärjää omillaan? Vuoden 1571 kirkkojärjestyksessä vastuu annettiin pitäjille.
Tämä oli ensimmäinen muttei suinkaan viimeinen kerta, kun valtiovalta antoi pitäjille maallisen tehtävän. Pitäjät saivat vastuun kestikievareista, kyydeistä, kouluista ja viljamakasiineista (joihin kerättiin viljaa
hyvinä vuosina, jotta sitä voitiin lainata huonoina vuosina).
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Muissakin maissa valtio delegoi tehtäviä, mutta lähinnä aatelisille,
voudeille tai muille virkamiehille. Ruotsissa ja Suomessa kruunu päätyi
antamaan tehtäviä pitäjänkokoukselle, joka ei edes kuulunut valtiokoneistoon. Tämä pakotti esi-isämme kohoamaan omaa taloutta ja taloa
korkeammalle ja ottamaan vastuuta koko seudun asioista ja tekemisistä.

Suomessa ja Ruotsissa kruunu antoi
tehtäviä pitäjänkokoukselle.
Historiantutkija Eva Österbergin mukaan pitäjänkokoukset ovat yksi
tärkeä taustasyy Ruotsin ja Suomen poliittiseen konsensus- ja toimeenpanokulttuuriin. Tanskassa ja Norjassa otettiin 1800-luvulla käyttöön
paljolti samanlainen rakenne.
Kunnallistaso on Pohjoismaissa vahvempi kuin missään muualla
Euroopassa.

KOHTI RAUDANLUJAA KESKUSJOHTOISUUTTA
Samaan aikaan valtioiden yläpuolella käytiin valtataistelua. 1400-luvun
unioniriitojen aikana ylhäisaateli oli erottanut ja nimittänyt kuninkaita mielensä mukaan. Kaarle VIII Knuutinpoika Bondella on Ruotsin ja
Suomen historiassa surkuhupaisa ennätys. Hänestä tuli kuningas kolme
kertaa, ja hänet oli syrjäytetty suurin piirtein yhtä monta kertaa. Olosuhteet olivat samanlaiset kaikkialla Euroopassa.
Muissa maissa kehitys eteni kohti ehdotonta kuningasvaltaa tai kohti
aatelisvaltaa. Ensin mainitusta on esimerkkinä Ranska ja viimeksi mainitusta Tanska Kristian IV:n aikana. Kustaa Vaasa poikineen vei aatelittomien säätyjen avulla yhä suuremman osan aatelin vallasta.
Sellainen oli lähtökohta, kun Axel Oxenstierna toteutti 1600-luvun
alkupuoliskolla valtiorakenteen, joka on tuttu nykyäänkin Suomessa ja
Ruotsissa. Maakuntakokouksilla oli ollut keskiajasta lähtien suuri merK O H T I P O H J O L A N L I I T T O VA L T I O T A
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kitys lainsäädäntöprosessissa. Nyt valtiopäivistä tuli kiistatta valtakunnan poliittinen valtakeskus.
Keskushallintoa varten perustettiin viisi kollegiota tai virastoa, ja
myöhemmin niitä on tullut lisää. Koulutusta kehitettiin kymnaasien ja
uusien, Tarttoon ja Turkuun perustettujen yliopistojen myötä. Upsalan
yliopisto sai runsaasti lisää voimavaroja. Kaiken tämän tarkoituksena oli
saada virkamiehiä kasvavan valtiokoneiston tarpeisiin.
Valtiorakenne kodifioitiin vuoden 1634 hallitusmuotoon, jolle on
ominaista raudanluja keskusjohtoisuus. Pontimena oli voimavarojen
kerääminen suuria sotia varten. Seurauksena oli omintakeinen kahtiajakoisuus: vahva keskushallinto ja sen rinnalla poikkeuksellisen tärkeä
kunnallistaso.

LÄÄNINJAKO SYNTYY
Alueet jäivät kirjaimellisesti välikäteen. Toisaalla Euroopassa liittovaltiorakenteiden lähtökohtana käytettiin monia ruhtinaskuntia ja kaupunkivaltioita. Paras esimerkki tästä on Saksa.
Tanskassa valtio pirstoutui varhaiskeskiajalla, kun kuningasveljekset, kruununtavoittelijat, kreivit ja herttuat taistelivat kuninkuudesta.
1300-luvun alkuvuosina valtakunta oli hajoamaisillaan: kuningasta ei
ollut valittu ja lähes kaikki oli annettu pantiksi Holsteinin kreiveille. Kun
Valdemar Atterdag oli 1300-luvun loppupuolella taas yhdistänyt valtakunnan, hänen seuraajansa yrittivät saada koko valtakunnan kuningasvallan alle välttääkseen tulevia valtasotia.
Kustaa Vaasa perusti pojilleen herttuakuntia mannermaisten esikuvien mukaan. Hänen poikansa saivat siten alueellisia pelikenttiä, joita he käyttivät hyväkseen 1500-luvun loppupuoliskon valtataisteluissa. Seuraavassa sukupolvessa sekä Juhana III:n nuorempi poika Juhana
ja Kaarle IX:n poika Karl Filip saivat kumpikin oman herttuakunnan,
mikä vaikeutti valtakunnan päätöksentekoa ja johtamista. Axel Oxenstierna ei hyväksynyt tällaista pirstoutumista ja vastusti ajatusta Kaarle X
Kustaalle perustettavasta omasta herttuakunnasta, kun tästä tuli Kristiinan kruununperillinen. Valtion yhtenäisyydestä tuli tärkeä periaate.
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Kaikkea ei kuitenkaan voitu johtaa Tukholmasta. Kustaa Vaasa ja
Kaarle IX tekivät parhaansa kirjoittamalla 200 voudilleen valtavan
määrän kirjeitä. Koneisto kuitenkin kitisi ja natisi, eivätkä kaikki voudit
olleet tarkkoja rahan kanssa. Siviilihallinnon, sotilashallinnon ja oikeudenhoidon sekoitus merkitsi myös sitä, että vahvat aateliset saattoivat
hankkia itselleen paljon valtaa.
Siksi läänijaosta tuli tärkeä osa Oxenstiernan valtiota. Maaherrojen
piti valvoa tiukasti vouteja ja kerätä heidän tilinsä, mutta heillä ei ollut
tuomio- eikä sotilasvaltaa. Hovioikeuksista tuli oikeuslaitoksen ylimpiä
instansseja, ja everstit pantiin maakuntarykmenttien johtoon.
Lääneistä tuli tärkeä keskusvaltion toimivuuden takaava välitaso,
mutta ne eivät saaneet itsenäistä roolia. Maaherra oli ”kuninkaan käskynhaltija”, ei läänin edustaja valtioon päin.

RUOTSIN MAAKÄRÄJÄT OVAT SATTUMAN TULOSTA
Vuoden 1809 jälkeen Ruotsi ja Suomi kehittyivät eri suuntiin. Yksi suurista eroista koskee aluetasoa. Ruotsi on saanut maakäräjien myötä alueellisen itsehallintoelimen, jolle Suomessa ei ole toistaiseksi ollut vastinetta.
Maakäräjät ovat poliittinen sattuma. Ne syntyivät vuoden 1862 kunnallisuudistuksen osana. Niiden tärkein poliittinen tehtävä oli se, että
niistä tuli edustusuudistuksen yhteydessä valtiopäivien ensimmäisen
kamarin edustajien valitsijoita ja vaalipiirejä. Yhtä selvää ei ollut, mitä
ne muutoin tekisivät.
Aluksi maakäräjät saivat vastuun orinäyttelyistä sekä yhdestä ja toisesta pienestä asiasta, mutta melko pian niistä tuli ruumiillisten sairauksien hoidon ja vähitellen myös mielenterveyshuollon ylläpitäjiä.
Ruotsin maakäräjistä on tullut käytännössä sairaanhoitojärjestelmän
vankeja, minkä lisäksi niillä on jonkin verran kulttuuriin ja koulutukseen liittyviä tehtäviä. Viime vuosikymmeninä on käyty toistuvasti keskustelua maakäräjien muuttamisesta alueiksi, jotka olisivat isompia ja
voisivat hoitaa enemmän tehtäviä. Monet selvitysehdotukset ovat kuitenkin jääneet sikseen.
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Kuulun niihin, joiden mielestä on vahvasti perusteltua laajentaa läänit
alueiksi ja antaa niille suurempi rooli pohjoismaisissa yhteiskunnissa.
Tärkein peruste on se, että monet valtion ja kunnan nykyisistä tehtävistä kärsivät kaksijakoisesta rakenteesta. Kunnat ovat usein liian pieniä kyetäkseen tarjoamaan pätevää koulutusta ja sairaanhoitoa. Toisaalta monet ongelmat on luontevampaa ratkaista valtiota pienemmissä puitteissa.
Ainakin Ruotsissa alueellisen koulutuksen avain on työmarkkinoilla.
Kun olin Akavaa vastaavassa Sacossa selvitysmiesten esimiehenä, työtoverini dosentti Håkan Regnér havaitsi, että akateemisen koulutuksen
saaneiden työmarkkinat jakautuivat Ruotsissa kuuteen alueeseen. Alueet sijoittuivat suurten yliopistokaupunkien – Upsalan, Lundin, Tukholman, Göteborgin, Uumajan ja Linköpingin – ympärille. Koska yhä
suurempi osa väestöstä suorittaa korkeakoulututkinnon, nämä alueet
vaikuttavat todennäköisesti merkittävästi siihen, miten kansalaisten ja
elinkeinoelämän arki toimii.
Työmarkkinat määräävät, missä asumme, ja asuminen ja työpaikat
vaikuttavat ratkaisevasti moniin muihin tehtäviin. Niihin kuuluu sairaanhoito, mutta myös lukiokoulutuksen voisi järjestää paremmin aluetasolla, kun päätöksentekijöillä olisi näkemystä koko alueen elinkeinoelämästä eikä vain yksittäisestä kunnasta. Infrastruktuurin tärkein tehtävä on saada arki toimivaksi, joten infrastruktuuriratkaisuissa olisi
perusteltua tukeutua entistä enemmän aluetasolle.

POHJOISMAIDEN LIITTOVALTIO?
Sain muutama vuosi sitten Pohjoismaiden neuvostolta ja ministerineuvostolta tehtäväksi pohtia sen vuosikirjaan Pohjolan liittovaltiota puoltavia syitä. Minusta sellainen liitto olisi kykenevämpi hyödyntämään
Pohjoismaiden edellytyksiä kuin nykyiset viisi eri valtiota ja kolme itsehallintoaluetta.
Yhteenliittymistä puoltavat syyt ovat ensinnäkin ulko- ja turvallisuuspoliittisia. Yhä useampia kansainvälisiä ratkaisuja on viime vuosikymmeninä valmisteltu ja neuvoteltu maailman tärkeimpien talousmahtien
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G20-ryhmässä. Yksikään Pohjoismaa ei kuulu tähän ryhmään, ja EU on
näissä yhteyksissä vielä suhteellisen ponneton toimija.
Yhdessä Pohjoismaat olisivat kuitenkin maailman 10–12 suurimman
talouden joukossa. Tällöin niille kuuluisi selvästi paikka G20:ssa. Ne olisivat myös vaikutusvaltainen toimija sekä EU:ssa että Natossa, jos siihen päätettäisiin liittyä. Liittovaltio vahvistaisi merkittävästi vapaakaupan ja taloudellisen avoimuuden voimia maailmassa. Samoin se vahvistaisi voimia, jotka kannattavat sitovia toimenpiteitä ilmasto-ongelman
ja muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.
Toinen liittovaltion pääperuste ovat elinkeinoelämälle ja työmarkkinoille koituvat edut. Mitä yhtenäisempiä pohjoismaiset markkinat
ovat, sitä vahvempi pohja pohjoismaisilla yrityksillä on ja sitä laajempia mahdollisuuksia ja urapolkuja nykynuoret saisivat tulevassa työelämässä. Pohjoismaiden väliset erot ovat niin suuria, että yhtenäinen
talous antaisi todennäköisesti paremman suojan suhdanneheilahteluja
vastaan kuin nykyiset erilliset taloudet.
Totesin jo raporttia laatiessani, että liittovaltio toteutuu vain noin
viiden prosentin todennäköisyydellä, mutta jos sen voi toteuttaa, ratkaisun pitää olla federalistinen. Mainitsin esimerkkinä Sveitsin: valaliitto, yhteinen valtio, voi sanoa sanansa vain niissä asioissa, jotka kantonit ovat nimenomaisesti delegoineet sille. Kaikesta muusta kantonit
huolehtivat itse. Ne myös säilyttävät omat kulttuuriset ja kielelliset erikoispiirteensä.
Sellainen liittovaltio Pohjolastakin pitäisi tulla, jos kansalaiset hyväksyisivät liittovaltion.

SVEITSILÄINEN FEDERALISMI ON JOHDONMUKAISTA
Kuinka federalistisia maista voisi tulla?
Klassinen valtiotieteellinen ero keskusvaltion ja liittovaltion välillä on
se, että keskusvaltiossa on vain yksi lakia säätävä taso, kun taas liittovaltiossa lakeja säätävät myös kantonit ja osavaltiot. Liittovaltion lainsäädäntöautonomian mukana tulee muutakin itsehallintoa. Osavaltio perii
omia veroja ja päättää koulutuslaitoksestaan ja infrastruktuuristaan.
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Itsehallinnon laajuus vaihtelee maittain. En ole valtiotieteilijä, mutta pidän sveitsiläistä federalismia johdonmukaisimpana. Valta oli alun
perin kantoneilla, jotka muodostivat vapaaehtoisesti valaliiton ja antoivat sille niin paljon valtaa kuin halusivat. Amerikkalaiset ja saksalaiset liittovaltiot ovat syntyneet tilanteessa, jossa on alusta pitäen luotu
yhteistä valtiota ja jaettu tehtäviä ja vastuita liittovaltion ja osavaltion
kesken perustuslaissa. Saksassa on myös enemmän taloudellista tasausta osavaltioiden kesken kuin Sveitsissä.
Siksi voi olla aiheellista tutkia erilaisia federalismin näkökohtia yksitellen, jos mietitään, miten Suomesta voisi tulla enemmän liittovaltion kaltainen.
Yksi peruste olisi se, että maiden välisillä rajoilla on vähemmän merkitystä kuin ennen ja että jotkin osat maasta tarvitsisivat liikkumisvapautta lähentyäkseen naapurimaata.
Samalla tavalla kuin joka maassa on alueita, niissä on myös omanlaisiaan rajat ylittävän yhteistyön hankkeita. Pohjoisessa kokoonnutaan
toistuvasti Merenkurkun neuvoston kokouksiin, lännessä Norjalla on
suuri merkitys Bohuslänin ja Värmlannin kaupalle ja elinkeinoelämälle, ja etelässä silta on alkanut yhdistää Skånen ja Sjællandin elinkeinoelämää ja työmarkkinoita. En tiedä, missä määrin Itä-Suomen ja LänsiVenäjän kesken on vastaavia pyrkimyksiä.
Yhteistyöhankkeiden esteenä on ollut se, että eri maiden järjestelmiä
on vaikea saada toimimaan yhdessä. Verotus mutkistuu, kun työntekijät saavat tulonsa eri maista tai kun he asuvat yhdessä maassa ja käyvät töissä toisessa.
Myös sosiaaliturvajärjestelmät voivat poiketa toisistaan niin paljon,
että jotkut jäävät väliinputoajiksi. Silloin voisi ajatella, että liittovaltion
osavaltiot voivat solmia sopimuksia tai säätää yhteisiä lakeja, joiden turvin valtioiden välisiä eroja voi vähentää.
Toinen peruste voi olla se, että rajaseudulle tarvitaan maantieteen
nojalla erilaisia ratkaisuja kuin koko maalle. Infrastruktuuria voi olla
tarpeen suunnitella niin, että edestakainen kulkeminen yli rajan helpottuu. Tehtävä on yksinkertaisempi, jos valtiollisten järjestelmien sisällä
on tilaa federalistiselle itsenäisyydelle.
K O H T I P O H J O L A N L I I T T O VA L T I O T A

71

Tarve ei välttämättä koske vain kaikkein lähintä naapurimaata. Luulen, että Skånen ja Smålandin koulutuksessa olisi iloa huomattavasti
nykyistä runsaammasta saksan opetuksesta, mikä ei välttämättä päde
koko Ruotsiin. Tilanne voi helpottua, jos koulupolitiikka kuuluu osavaltioille eikä kansalliselle tasolle.
On silti kysyttävä, onko rajat ylittävä kanssakäyminen lyönyt vielä
itsensä läpi niin vahvasti, että sen takia tarvittaisiin federalistisia rakenteita, jotka voivat hämärtää kansallisvaltioiden rajoja. Suhtaudun epäilevästi.

KESKUSJOHTOISUUS EPÄILYTTÄÄ KANSALAISIA
Federalismiin liittyy myös taloudellinen näkökohta. Joskus esitetään
oikeudenmukaisuuden nimissä, että jokaisen alueen pitäisi saada määrätä omista resursseistaan. Toinen perustelu on, että maan jokainen
osa osaa itse parhaiten ratkaista, miten saatavilla olevia varoja käytetään tehokkaimmin.
Oikeudenmukaisuusperustelu kytkeytyy usein luonnonvaroihin.
Ruotsissa on paljon malmia ja vesivoimaa harvaan asutuilla seuduilla.
Seudut kokevat saavansa liian vähän verotuloja julkisen palvelun rahoittamiseksi ja korostavat, että niiden luonnonvarat antavat paljon suuremman lisän bruttokansantuotteeseen kuin ne saavat julkistalouden
kautta takaisin.
Tämä on visainen perustelu. Voimavarojen hyödyntämiseen tarvitaan usein suurempaa aluetta kuin yksittäinen maan osa on. Voisivatko
yliopistokaupungit vaatia, että ne saisivat pitää osan siitä, mitä niiden
opiskelijat tuottavat tiedoillaan senkin jälkeen, kun he ovat menneet
töihin muualle? On kuitenkin mahdollista, että liittovaltiorakenteessa
maan eri osat saisivat enemmän sananvaltaa luonnonvarojen ja yhdyskuntasuunnittelun alalla myös esimerkiksi rantojensuojelua, tuulivoimalalupia ja asutuksen muotoutumista koskevissa asioissa.
Uskon, että alueet voivat tehdä joskus viisaampia päätöksiä resurssien
käytöstä kuin valtio. Ruotsissa uusia rautatielinjoja koskevista päätöksistä on tullut viime vuosikymmeninä valtiotason poliittisia symboleita.
K O H T I P O H J O L A N L I I T T O VA L T I O T A

72

Vuonna 1996 eduskunta päätti rakentaa Botniabanan-radan Ångermanlandin ja Västerbottenin läpi. 2000-luvun alussa ympäristöpuolue vaati sen jatkamista Norrbotniabanan-radalla. Tämä oli ehto, jotta puolue
tukisi sosiaalidemokraatti Perssonin hallitusta, ja juuri nyt Tukholmasta Göteborgiin ja Malmöhön kulkevista luotijunista on tullut ympäristöpoliittisia ikoneja. On syytä kysyä, ovatko nämä investoinnit todellakin yhteiskunnallisesti ja ympäristöpoliittisesti perusteltuja. Mainitut
alueet olisivat ehkä voineet käyttää rahat tehokkaammin, jos ne olisivat saaneet päättää itse.
Kysymys kuuluu, mitä talouden federalisointi merkitsisi vakaudelle.
Keskusvaltio voi torjua taloudellisia sokkeja käyttämällä hallitusti koko
julkista työkalupakkia, ja se voi jakaa resursseja uudelleen, kun maan
eri osat kärsivät eri tavoin. Liittovaltiorakenteessa tämä on vaikeampaa.
Silloin monen tason päätökset on koordinoitava, jotta saadaan haluttu
kokonaisvaikutus – ja jos käytössä on aidosti federalistinen järjestelmä,
kaikki maan osat eivät välttämättä suostu siihen.
Liittovaltiojärjestelmän vahvin perustelu on ehkä poliittinen legitimiteetti.

Kunnallinen itsehallinto lienee tärkeä
selitys Pohjoismaiden menestykselle.
Paikallinen itsehallinto on luultavasti tärkeä selitys pohjoismaisten
yhteiskuntamallien vahvuuteen. Kun pitäjänkokoukset saivat Ruotsissa
ja Suomessa laajat valtuudet yhteisissä asioissa, monet kansalaiset ottivat yhdessä vastuuta tärkeistä yhteiskunnan toiminnoista. Siksi epäluulo julkishallintoa kohtaan on ollut vähäisempää kuin muissa maissa. Syynä on yksinkertaisesti se, että suuri osa yhteisestä palvelusta on
ollut kunnallista. Palvelun johtajat ovat olleet ystäviä ja naapureita, joiden kanssa on päässyt helposti puheisiin. Osa niistä, jotka ovat hankkineet kannuksensa paikallispolitiikassa, on siirtynyt myöhemmin valK O H T I P O H J O L A N L I I T T O VA L T I O T A
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takunnanpolitiikkaan ja vienyt paikallistasolla saamansa luottamuksen
ja kokemuksen muassaan.
Viime vuosikymmeninä epäluulo valtiota ja julkishallintoa kohtaan
on kuitenkin lisääntynyt. Tyytymättömyydestä voimansa ammentavien
puolueiden merkitys on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Niiden politiikan selvin piirre on maahanmuuttovastaisuus, mutta taustalla vaikuttaa vahvasti myös epäluulo keskusjohtoa kohtaan.
On järkevää arvioida alueellista tai federalistista itsehallintoa myös
tästä näkökulmasta. Kun kuntien rahkeet eivät riitä, valtio on ottanut
monia päätöksiä omaan hoitoonsa. Sen myötä yhä useammat yhteiskunnan toiminnot ovat loitontuneet entistä selvemmin kansalaisista.
Silloin alueellisen tai federalistisen itsehallinnon lisääminen voi olla
järkevää esimerkiksi talouden kannalta, minkä lisäksi se voi vahvistaa
koko poliittisen järjestelmän legitimiteettiä. Jos kansalaiset luottavat
yhteisten asioiden hoitamiseen enemmän silloin, kun entistä useampia
päätöksiä tehdään alueellisella tasolla, se on vahva perustelu. Luottamusta tarvitaan, kun meidän on yhdessä selvittävä myllerryksestä, jonka ilmastonmuutokset, globalisaatio ja robotisaatio aiheuttavat tulevaisuuden yhteiskunnalle.
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MAAKUNTIEN
MALLIMAA
Viisi faktaa Sveitsin menestyksen taustalla
Jan Erol a

Jan Erola on viestintäyrittäjä.

• Sveitsissä poliittinen päätöksenteko on jaettu kolmelle eri tasolle: liittovaltiolle, kantoneille eli maakunnille ja kunnille.
• Sveitsin liittohallituksessa kaikki parlamentin suurimmat puolueet
ovat edustettuina vaaleista riippumatta. Päätöksenteko perustuu
niin sanottuun konkordanssiperiaatteeseen, jossa hallituspolitiikassa jokaiseen kysymykseen haetaan yhteinen näkemys sen sijaan, että
olisi hallitus-oppositioasetelma. Samanlaista järjestelmää noudatetaan kantonien tasolla.
• Kantonit ja kunnat kilpailevat keskenään veronmaksajista ja yritysten
sijoittumisesta. Se pitää verotuksen tason alhaisena.
• Talouden kannalta mainio väestörakenne selittyy hyvin hallitulla maahanmuutolla. Sveitsi on käyttänyt työperäistä maahanmuuttoa taitavasti hyödykseen.
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S

veitsi on monella mittarilla yksi maailman menestyneimmistä maista. Se oli yhdeksänä vuotena (2010–2018) maailman
kilpailukykyisin maa ja viimeisimmässä World Economic
Forumin vertailussa viidentenä.1 Yhtenätoista perättäisenä
vuotena (2011–2021) Sveitsi on valittu maailman innovatiivisimmaksi maaksi.2 Sveitsi on yhdeksättä vuotta maailman paras maa
huippuosaajille.3 OECD:n vertailussa sveitsiläiset luottavat kirkkaasti
eniten hallintoonsa, 85 prosenttia luottaa päättäjiinsä OECD:n keskiarvon ollessa 51 prosenttia.4
Miksi Sveitsi menestyy?

1. PÄÄTÖKSENTEOSSA HAETAAN KONSENSUSTA
Yksi Sveitsin erityisvahvuuksista on kansalaisyhteiskunta. Sveitsin liittovaltio koostuu 26 kantonista, joilla on laaja itsemääräämisoikeus5.
Kullakin kantonilla on omat perustuslait sekä lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomioelimet. Kussakin kantonissa on yksikamarinen parlamentti. Valta on hajautettu paitsi kantoneille myös kunnille.
Sveitsiläisessä poliittisessa päätöksenteossa on vahva konsensusperiaate, joka tunnetaan nimellä konkordanssiperiaate. Hallitus-oppositioasetelman sijaan suurimmilla puolueilla on aina omat paikkansa
hallituksessa, jonka toimintakyvyn takaa kollegialiteettiperiaate: hallituksen on saatava aikaan päätöksiä ja seisottava yhtenäisenä niiden
takana. Suomessa tämä rinnastuu kuntamalliin, jossa kaupungin tai
kunnan hallituksessa on kaikki merkittävät valtuustoryhmät edustettuna. Tämä vähentää vastakkainasettelua ja osallistaa valtaosan kuntavaikuttajia päätöksentekoon.
Sveitsin hallitus puhuu ulospäin aina yhteen ääneen. Eri kannat
muotoutuvat parlamentissa. Ministerit saattavat siis puolustaa eri linjaa kuin oma parlamenttiryhmä. Sveitsin parlamentissa ryhmäkuri on
kielletty. Kansanedustajat ovat vapaita äänestämään niin kuin parhaaksi katsovat.
Sveitsissä kaikki suuret poliittiset ryhmät osallistuvat kompromissipäätösten tekoon niin kantoneissa kuin liittovaltionkin tasolla.6
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Sveitsin liittohallituksen paikat on jaettu ”taikareseptiksi” (Zauberformel) kutsutulla konsensusmallilla neljän valtapuolueen kesken. Mallia
on noudatettu vuodesta 1959.
Kaksi hallituspaikkaa:
• Liberaalit (Die Liberalen eli Freisinnig-Demokratische Partei FDP,
Les Libéraux-Radicaux PLR)
• Kansalliskonservatiivinen Sveitsin kansanpuolue (Schweizerische
Volkspartei SVP, Union démocratique du centre UDC)
• Sosialidemokraatit (Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP,
Parti socialiste suisse)
Yksi hallituspaikka:
• Kristillisdemokraatit (Christlichdemokratische Volkspartei der
Schweiz CVP, Parti démocrate-chrétien PDC).
Sveitsin liittokokouksen paikkajako 2019 vaalien jälkeen
200 paikkaa
Kansanpuolue (SVP)
53
Sosialidemokraatit (SP)
39
Liberaalit (FDP)
29
Vihreät
28
Kristillisdemokraatit (CVP)
25
Vihreät liberaalit (GLP)
16
Muut
10
Sveitsissä liittovaltion perustuslain muutoksiin vaaditaan niin kutsuttu
tuplaenemmistö: sekä enemmistö koko liittovaltion äänistä että enemmistö kantoneista.
Kun Sveitsissä on 20 kantonia ja kuusi puolikantonia, perustuslain
muutoksen voi estää 11,5 kantonin äänellä. Tämä vuonna 1 848 pieniä
kantoneita suojelemaan säädetty määräys tarkoittaa, että teoriassa 51
prosenttia äänestäjistä kaikkein pienimmissä kantoneissa – vain noin
10 prosenttia sveitsiläisistä – voi kaataa koko maata koskevan lakiuudistuksen.7
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2. VELKAJARRU SUOJAA MENOJEN KASVULTA
Sveitsissä on käytössä myös mekanismeja, jotka suojelevat julkisen
talouden vakautta. Keskeinen rooli on velkajarrulla, joka on käytössä
sekä liittovaltion että kantonien tasolla.
Vuonna 2001 sveitsiläiset hyväksyivät 85 prosentin enemmistöllä
kansalaisaloitteen, jossa sidottiin keskushallinnon budjettimenojen kasvu lyhyen aikavälin keskimääräisiin budjettituloihin. Velkajarru rajoittaa menot rakenteellisten, laskennallisten tulojen tasolle eli tasolle, jossa tuotanto on potentiaalissaan.
Menoja voidaan korottaa vain, jos niiden rahoitus on varmistettu lisätuloilla tai vastaavilla leikkauksilla muualta. Jos veroja alennetaan, tulo-

Kuntien, kantonien ja liittovaltion työnjako
Sveitsi koostuu hallinnollisesti 26 kantonista sekä yli 2 000 kunnasta ja
kaupungista. Kuusi kantoneista on puolikantoneita, jotka valitsevat Sveitsin liittokokouksen 46-jäseniseen ylempään kamariin vain yhden edustajan
kahden sijasta. Kantonit ovat todella itsenäisiä, niillä on oma verotusoikeus ja omat perustuslait.
Tehtävien kolme tasoa
Liittovaltio
• Liittovaltion oikeusjärjestys
• Puolustus
• Ulkosuhteet
• Valuutta
• Kansallinen infrastruktuuri
• Energia

Kantoni
• Tuomioistuimet
• Poliisi
• Koulujärjestelmä
• Terveydenhuolto
(esim. sairaalat)
• Sosiaalihuolto
• Aluesuunnittelu
• Alueellinen infrastruktuuri
• Maatalouden edistäminen
• Taiteen tukeminen
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Kunta
• Kuntien väliset suhteet
• Taiteen tukeminen
• Urheilun tukeminen
• Koulurakennukset,
opetuksen järjestäminen
• Pitkäaikaiset hoitokodit
ja muut erityisryhmähoidot
• Kuntatason paikallispoliisi
• Kansalaisuuden myöntäminen

jen väheneminen pitää kattaa vastaavilla leikkauksilla. Menosääntö lasketaan arvioiduista tuloista kerrottuna suhdannekertoimella. Korkeasuhdanteessa menosääntö pakottaa ylijäämiin ja matalasuhdanteessa
taas menosääntö sallii velkaantumisen. Vaikutus on kuitenkin ollut pitkällä aikavälillä velkaantumista estävä.8
Ennen lain voimaantuloa 2003 valtion menot kasvoivat keskimäärin 4,3 prosenttia vuodessa. Sen jälkeen menojen kasvu tasaantui ja
2000-luvun loppupuolella vuotuinen kasvu jäikin 2,6 prosenttiin.9
Sveitsissä julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on IMF:n
ennusteen mukaan 43 prosenttia vuonna 2021. Suomessa vastaava luku
on 72 prosenttia.10
Viimeisenä lukkona sveitsiläiselle julkiselle taloudenpidolle on kantonitasolle ulottuva finanssikansanäänestys. Se on joko tietyn rajan ylittävää menopäätöstä koskeva pakollinen kansanäänestys tai riittävän suuren kansanjoukon vaatima vapaaehtoinen äänestys menopäätöksestä.

3. SVEITSI VANNOO KILPAILUN NIMEEN
Keskushallinto kontrolloi Sveitsissä noin kolmasosaa verovaroista ja
budjetista, kantonit sekä kunnat ja kaupungit kahta kolmasosaa. Paikallishallinnon molemmat tasot vaikuttavat voimallisesti liittovaltion linjauksiin ja vastaavat suurelta osin liittovaltion päätösten toimeenpanosta.

Veronmaksaja on sitä kitsaampi, mitä
lähempänä ihmistä päätöksiä tehdään.
Hajautetulla järjestelmällä on yllättävä vaikutus: mitä enemmän veromaksaja saa päättää paikallistasolla suoraan verorahojen käytöstä, sitä
kitsaammin hän kuluttaa rahaa yhteisiin menoihin. Sveitsissä julkisten
menojen suhde bruttokansantuotteeseen on IMF:n mukaan 35 prosenttia vuonna 2021, kun Suomessa luku on 57 prosenttia.11
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Kun vastuu päätöksestä ja sen rahoittamisesta on samoissa käsissä,
joudutaan tekemään valintoja ja kantamaan vastuuta. Jos rahat eivät
jonain vuonna riitä sekä uuteen kouluun että sairaalaan, on vallittava
jompikumpi.
Suorassa lähidemokratiassa päätöksenteko noudattaa edustukselliseen järjestelmään verrattuna tarkemmin kansan tahtoa ja erilainen intressiryhmien vaikuttaminen on vaikeampaa.12
Sveitsiä kantoneita koskevien empiiristen tutkimusten perusteella suora lähidemokratia suitsii julkisia menoja ja julkista velkaa. Sveitsin kaltaisessa suorassa demokratiassa äänestäjät ottavat selvää ja ovat
hyvin perillä päätettävistä asioista. Tämä vähentää poliitikkojen mahdollisuutta ajaa yhteisen asian sijaan omia tavoitteitaan päätöksenteossa.
Kansalaiset myös kantavat enemmän vastuuta yhteisöistään. Niinpä
esimerkiksi veronkierto on suorassa demokratiassa vähäisempää kuin
edustuksellisessa demokratiassa.13 Mitä enemmän suoraa demokratiaa sovelletaan, sitä tehokkaammin hallinto toimii ja sitä alhaisempina
budjetit pysyvät.14 Sveitsin taloudellinen menestys osoittaa, että suora
demokratia on myös yrityksille houkutteleva ympäristö.
Kaikki kunnat ja kantonit kilpailevat keskenään jatkuvasti sekä
asukkaista että yritysten sijoittumisesta. Hallinnon pitää huolehtia yhtä aikaa sekä palveluiden että verotuksen kilpailukykyisyydestä.
Kilpailusta seuraa myös se, että uudet hallintoon ja palveluihin liittyvät ideat syntyvät käytännössä aina paikallistasolla. Hyvät käytännöt
kopioidaan nopeasti toisiin kantoneihin tai jopa liittovaltion tasolle asti.
Huonot taas kuolevat pois. Sveitsi on siis melkoinen yhteiskunnallisten
innovaatioiden ja kokeilujen laboratorio.
Verotusoikeus on kolmiportainen: liittovaltiolla, kantoneilla sekä
kylätasolla ja kaupungeilla on oikeus päättää verotuksen tasostaan.
Kantonien yritys- ja palkkaveroilla on tutkitusti selvä korrelaatio yritysten sijoittautumiseen. Korkea veroaste karkottaa yrityksiä – ja samalla heikentää kantonin työllisyystilannetta.15 Kantonit kilpailevat keskenään hyvistä veronmaksajista ja verotasot vaikuttavat naapurikantonien verotukseen.16
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Kilpailun lisäksi kantonien välillä on myös solidaarisuutta. Sitä edustaa hieman Suomen valtionosuusjärjestelmän tasausmaksuja muistuttava tulontasausjärjestelmä (Finanzausgleich, Péréquation financière
nationale).

4. KAIKKI RAKENTUU LUOTTAMUKSELLE
Sveitsissä on huolehdittu tarkoin siitä, ettei politiikasta tule kenellekään
pysyvää ammattia. Valtaosa poliitikoista – ministereitä myöten – on
sivutoimisia ja vastuupaikat kiertävät. Sveitsin parlamentti kokoontuu
neljä kerta vuodessa kolmeksi viikoksi kerrallaan ja muulloin pienemmissä kokoonpanoissa erilaisissa komiteoissa. Suurimmalla osalla varsinkin parlamentin alahuoneen 200 jäsenestä on myös siviilityö.17 Parlamentaarikot ovat siis politiikan puoliammattilaisia, kun arviolta 40
prosenttia heidän työajastaan jää muihin toimiin.18
Kokopäiväisesti poliitikkoja on parlamentin alahuoneesta noin viidennes, 46-henkisestä ylähuoneestakin selvästi alle puolet. Parlamentaarikon vuosipalkka on noin 25 000 euroa. Tämän päälle tulevat kokouspalkkiot ja esimerkiksi avustajien palkkaamiseen tarkoitettu noin 30
000 euron vuotuinen kuluraha.19
Poliitikkojen sijaan viimekätinen päättäjä on kansalainen, jolla on
omanlaisensa veto-oikeus päätöksentekoon. Liittovaltion, kantonin ja
kuntien tasolla järjestetään kansanäänestyksiä (Referendum) politiikan
kysymyksistä.20 Kansalla on tavallaan veto-oikeus päätettävinä oleviin
asioihin. Lisäksi kansalaiset voivat tehdä kansalaisaloitteita lainsäädännön muuttamiseksi (Volksinitiative).21
Sveitsissä osa kansalaisaloitteista on pienten vähemmistöjen alulle
saattamia, eivätkä ne suinkaan mene aina läpi. Sen sijaan suuri osa valtiovallan ehdotuksista saa äänestyksissä kansan siunauksen. Sveitsissä valtio ei tee palveluksia kansalle, vaan kansa tekee päätökset yhdessä valtion kanssa.22
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5. SVEITSI HYÖTYY MAAHANMUUTOSTA
Sveitsi on kyennyt pitämään yllä väestönsä kasvua, ja sen väestörakenne on talouden kannalta erittäin edullinen. Sen huoltosuhdeprosentti on 52, kun Suomessa vastaava luku on 62 prosenttia.23 Luku on Länsi-Euroopan paras. Sama pätee työllisyysasteeseen, joka Sveitsissä oli
vuonna 2020 noin 80 prosenttia.24 Työttömyysaste on viimeiset kymmenen vuotta ollut noin kolme prosenttia.25
Talouden kannalta mainio väestörakenne selittyy hyvin hallitulla
maahanmuutolla. Sveitsi on käyttänyt työperäistä maahanmuuttoa taitavasti hyödykseen ja kyennyt – ajoittaisista vaikeuksista huolimatta –
kotouttamaan suuria määriä maahanmuuttajia paremmin kuin monet
muut maat.
Nimenomaan maahanmuutto on yksi Sveitsin talouden salaisuuksista. Syntyvyys on Sveitsissä lähes kaikkien länsimaiden tapaan alhainen. Ilman maahanmuuttoa väestön ja talouden kasvu olisivat paljon
heikompia.

Sveitsissä asuu kolmanneksi eniten
ulkomaalaisia OECD-maista.
Sveitsi on jo pitkään hyödyntänyt maahanmuuttoa taitavasti omaksi
edukseen. Se on houkutellut ulkomailta työvoimaa erityisesti palvelusektorilleen ja osaajia korkean lisäarvon tehtäviin. Valtaosa vierasmaalaisista on naapurimaista, Saksasta tai Ranskasta.
Sveitsin keskushallinto on vähintään vuodesta 1970 yrittänyt tasapainoilla kasvavien maahanmuuttajamäärien, kroonisen työvoimapulan ja
nationalististen painostusryhmien ristipaineessa.
Sveitsissä asuu kolmanneksi eniten ulkomailla syntyneitä ihmisiä
OECD-maista: 30 prosenttia väestöstä.26 Maahanmuuttajista suurimmat ryhmät ovat saksalaiset, italialaiset, ranskalaiset ja portugalilaiset.27
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Sveitsiin tulee vuosittain noin 1,6 prosenttia uutta väkeä maan asukaslukuun verrattuna.28
Vuonna 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan ulkomailta tulleet ovat
vähentäneet alkuperäissveitsiläisten työttömyyttä ja mahdollistaneet
heille aiempaa enemmän vaativampia työtehtäviä. Maahanmuuttajilla ei myöskään ole ollut palkkoja alentavaa vaikutusta sveitsiläisille.
Ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä oli Sveitsissä tutkimushetkellä lisääntynyt kolmanneksella vuosikymmenessä.29
Sveitsiläiset hyväksyivät helmikuussa 2014 aloitteen ”massamuuttoliikkeen rajoittamiseksi”. Se suututti EU:n, sillä Sveitsi otti äänestyksen
jälleen uudelleen käyttöön muuttokiintiöt eri ulkomaalaisryhmille. EU
ja Sveitsi olivat solmineet sopimuksen työvoiman vapaasta liikkuvuudesta vuonna 2002, mutta sopimus korvattiin kansanäänestyksen jälkeen kiintiöillä.
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VASTAISKU VALTIOUSKOVAISUUDELLE
Kilpailu koulii, myös hallinnossa
sami metelinen

Sami Metelinen on EVAn toimituspäällikkö.

• Suomessa on totuttu vahvaan kunnalliseen itsehallintoon, mutta
monet kunnat ovat liian pieniä huolehtiakseen palveluista omin verotuloin. Ne ovat täysin riippuvaisia valtiosta.
• Alueuudistus on nyt luomassa Suomeen itsehallinnolliset yksiköt,
mutta leveämpiä hartioita ei hyödynnetä kunnolla. Alueet tarvitsevat
lisää tehtäviä sekä verotusoikeuden, ja niitä pitää yhdistää, jotta ne
kykenevät toimimaan itsenäisesti.
• Federalismin ideaa voi hyödyntää, vaikka Suomesta ei vielä tulisikaan
Sveitsin kaltaista liittovaltiota. Riittävän vahvat maakunnat kykenevät kilpailemaan keskenään niin yrityksistä kuin veronmaksajistakin.
Olennaista on, että maakunnilla on riittävästi valtaa tehdä itsenäisiä
päätöksiä.
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arvitaan leveämpiä hartioita. Tämä hokema jäi mieleen taannoisesta kuntauudistuksesta. Silloin pyrittiin luomaan riittävän suuret maantieteelliset hallinnolliset yksiköt, jotka kykenisivät huolehtimaan omilla verotuloillaan palveluista: ainakin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä koulutuksesta.
Ajatuksessa oli perää. Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa (ks.
Gunnar Wetterbergin kirjoitus ss. 65–76), on pitkät perinteet vahvassa
kunnallisessa itsehallinnossa huolimatta voimakkaasta valtion vallasta.
Päätösvalta on monilta osin hajautettu kaupunkeihin ja kuntiin, joissa
luotetaan ihmisten kykyyn päättää yhdessä omien asioidensa järjestämisestä. Mutta monilta kunnilta puuttuu kyky huolehtia omilla verotuloillaan tehtävistä. Lisäksi valtiolla on ollut taipumusta määritellä
yksityiskohtaisesti, miten tehtäviä tulisi hoitaa. Kunnat eivät ole olleet
riittävän vahvoja valtakeskittymiä tasapainottamaan valtiovallan mahtia. Asiaa ei ole myöskään auttanut se, että usein samat ihmiset istuvat
pahimmillaan niin kunnanvaltuustoissa, eduskunnassa kuin sen ministeriaitiossakin.
***
Tarve valtion ja kuntien väliselle hallinnolliselle tasolle on kasvanut sitä
mukaa, kun on käynyt selväksi, että kuntien kyky huolehtia tehtävistään ei enää riitä. Kuntauudistukset eivät tunnetusti olleet onnistuneita. Kuntien riittävän laajoille pakkoliitoksille ei löydy riittävästi poliittista tukea.
Hallinnollinen uudistus Suomessa joutui limboon, josta se näyttäisi vähitellen pääsevän eteenpäin alueuudistuksen myötä. Se luo Suomelle hyvinvointialueet, mutta ilman riittäviä lihaksia. Hartiat olisivat
leveämmät, mutta alueuudistus ei niitä hyödynnä.
Päätös luoda Suomeen uusi demokraattinen itsehallintotaso on kuitenkin alueuudistuksen myötä tehty, eikä sen peruminen ole poliittisesti todennäköistä, eikä edes järkevää.
Leveämpiä hartioita pitää vain alkaa hyödyntää.
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***
Kerromme raportissamme, miten yhdestä maailman menestyksekkäimmistä maista, Sveitsistä, kannattaa ottaa Suomessa mallia maakuntauudistuksen jatkokehittelyyn. Nykyisellään maakunnista ei nimittäin ole
paljon iloa: niillä ei ole valtaa eikä omaa rahaa. Aluevaltuustoista tulee
nykyisillä rakenteilla pelkkä valtionhallinnon jatke.
Olemme esittäneet ajatuskokeen, minkälainen Suomi olisi, jos siitä
tehtäisiin Sveitsin oppeja noudatteleva liittovaltio. Tällaisen uudistuksen aikaansaaminen edellyttäisi todennäköisesti perustuslain uudistamista ja laajaa poliittista konsensusta.
Muutamia oppeja uudistuksesta kannattaa joka tapauksessa ottaa
kehittelyyn mahdollisimman pian:
1) Maakunnilla pitää olla riittävästi tehtäviä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohella niille kannattaa siirtää ainakin koulutukseen, elinkeinopolitiikkaan ja infrastruktuurin rakentamiseen liittyviä tehtäviä.
2) Maakunnilla pitää olla verotusoikeus, jotta aluevaltuutetut päättävät alueidensa asukkaiden rahojen käytöstä ja ovat siitä tilivelvollisia
asukkaille ja veronmaksajille. Vastapainona pitää olla ehdoton no bailout -sääntö. Valtio ei saa pelastaa vaikeuksiin joutunutta maakuntaa.
3) Maakuntien pitää olla riittävän suuria, jotta ne tulevat pääosin
omalla veropohjallaan toimeen.
***
Vaikka Suomesta ei ikinä teknisessä mielessä tulisikaan osavaltioista
koostuvaa liittovaltiota, edellä mainitut kolme tekijää tuovat demokraattiseen päätöksentekoon federalismin hyödyt.
Julkisen valinnan teorian kehittäjä, taloustieteen nobelisti James M.
Buchanan esitti ymmärrettävän selityksen sille, miksi federalismi on
kansalaisten kannalta optimaalinen päätöksentekojärjestelmä.1 Poliittisen vallan heikkous suhteessa markkinatalouteen on siinä, että poliittinen päätöksenteko on aina pakottavaa. Siinä missä markkinataloudessa ihminen voi äänestää jaloillaan ja ostaa palvelun tai tuotteen muualVA S T A I S K U VA L T I O U S K O VA I S U U D E L L E
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ta, politiikassa kansalainen on sidottu oman kotipaikkansa päätöksiin.
Ellei sitten kansalaisella ole tosiasiallista mahdollisuutta nostaa kytkintä ja muuttaa naapuriosavaltioon tai -maakuntaan, jossa asiat on hoidettu kotipaikkaa paremmin.
Federalismi on poliittinen analogia markkinoista – ja tämä on Sveitsissä ymmärretty. Kantoneilla on riittävästi tehtäviä, valtaa ja kannustimia kilpaillakseen asukkaista ja yrityksistä sekä palveluiden laadulla että
verotuksen keveydellä. Kun kyse on vielä samasta kielialueesta ja kulttuurista, myös käytännön esteet muuttaa alueelta toiselle ovat pienet.
Ei voisi onnistua Suomessa? Ainakin EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan kuntaveron tasolla on ihmisille väliä.2
Sveitsiläisessä järjestelmässä päätöksiä tehdään kolmella eri tasolla,
niin lähellä kansalaista kuin mahdollista. Silloin kansalaiselle muodostuu tosiasiallinen omistajuussuhde päätettäviin asioihin: tiet, sairaalat
ja koulut halutaan pitää erinomaisessa kunnossa, mutta ihmiset eivät
ole valmiita käyttämään rahojaan asioihin, jotka eivät tunnu välttämättömiltä hoitaa heidän yhteisestä rahapussistaan.
Miksi helsinkiläinen olisi kiinnostunut vanhustenhuollon tilasta Pohjois-Karjalassa? Miksi oululainen kansanedustaja haluaisi pitää huolta
siitä, että Satakunnassa tiet ovat kunnossa? Valtion tasolla päättäjät ovat
kiinnostuneita ensisijaisesti oman alueensa asioista, ja pyrkivät ohjaamaan sinne mahdollisimman paljon koko maan kansalaisten rahoja.
Kukaan ei käytä toisten rahoja yhtä huolellisesti kuin omiaan, totesi taloustieteen nobelisti Milton Friedman. Sama pätee yhteisten rahojen käyttöön.3
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