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Suomalaiset rajoittaisivat poliitikkojen 
päällekkäisiä tehtäviä

• Yli kaksi kolmasosaa (68 %) suomalaisista pitää ongelmallisena sitä, että sama henkilö voi olla yhtä aikaa sekä 
kansanedustaja, aluevaltuutettu että kunnanvaltuutettu.

• 39 prosenttia rajoittaisi poliitikon päällekkäiset tehtävät kahteen ja 29 prosenttia sallisi poliitikolle yhden tehtävän 
kerrallaan.

• Aluevaaleissa on ehdolla 111 kansanedustajaa. Vaalien 10 584 aluevaaliehdokkaasta lähes joka kolmas, 3 346 on 
kunnanvaltuutettu.

• Päällekkäisten mandaattien sisältämistä intressiristiriidoista päästäisiin eroon, jos kunta-, alue- ja eduskuntavaa-
lit järjestettäisiin Ruotsin tapaan samaan aikaan, ja ehdolla ei saisi olla samanaikaisesti kaikissa eri vaaleissa.

ALUEVAALIEN VALUVIAT

Tammikuun aluevaalien jälkeen on mahdollista, 
että eduskunnan enemmistö koostuu poliitikois-
ta, jotka ovat samanaikaisesti kansanedustajia, 
aluevaltuutettuja ja kunnanvaltuutettuja.

Vaaleissa äänestäjille on tarjolla 111 kansan-
edustajaa, kuusi ministeriä ja kuusi eduskun-
tapuoleen puheenjohtajaa. Lähes kaikki ehdol-
la ovat kansanedustajat tavoittelevat kolmois-
mandaattia kunnan- ja aluevaltuutettuna sekä 
kansanedustajana.1 Ministerit pyytävät itselleen 
neloismandaattia kunnallisen ja alueellisen it-
sehallinnon, lainsäädäntövallan sekä toimeen-
panovallan edustajina. Jonkinlaista vallan täys-
kättä hakevat lisäksi puolueidensa puoluejohta-
jina toimivat ministerit Annika Saarikko (kesk.) 
ja Li Andersson (vas.).

Tärkein syy poliittisen eliitin rynnistyksel-
le aluevaltuustoihin on Suomen henkilökeskei-
nen vaalijärjestelmä, joka kannustaa poliitikko-
ja asettumaan käytettäviksi ja puolueita asetta-
maan ääniharavansa ehdolle kaikissa vaaleissa.

Tämän ilmiön sivutuotteena syntyy poliitikko-
ja, joilla on kokemusta politiikasta hallinnon eri 
tasoilta. Samalla ilmiöön liittyy myös ongelmalli-
sia piirteitä. Päätöksen-
tekijöiden piiri kaven-
tuu ja ajankäytön on-
gelmat heikentävät hei-
dän mahdollisuuksiaan 
perehtyä asioihin. Myös 
poliitikkojen samanaikaiset roolit usealla eri ta-
soilla synnyttävät päätöksentekoa vaikeuttavia ja 
vääristäviä intressiristiriitoja.

Kysymys poliitikkojen useiden päällekkäisten 
mandaattien rajoittamisesta on noussut useam-
paan otteeseen esille myös aluevaalikeskuste-
luissa. Esimerkiksi EVAn aluevaalitenttiin osal-
listuneet johtavat poliitikot eivät pitäneet jär-
kevänä, että yksi poliitikko voi istua samaan ai-
kaan kolmella mandaatilla – useat heistä pitivät 
omaa osallistumistaan ensimmäisiin aluevaalei-
hin tärkeänä.2

Poliitikkojen tehtävien 
kasautuminen on ongelma.



2

Suomalaiset ovat varsin laajalti sitä mieltä, että 
asiaan pitäisi puuttua. Yli kaksi kolmasosaa (68 
%) rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä 
(Kuvio 1). Neljä kymmenestä (39 %) katsoo, että 
kaksi päällekkäistä tehtävää kerrallaan riittää, ja 
kolme kymmenestä (29 %) rajoittaisi poliitikon 
tehtävät vain yhteen tehtävään kerrallaan.

Reilu viidesosa (22 %) ei rajoittaisi päällekkäi-
siä mandaatteja, mutta toivoo, että poliitikkojen 
läsnäolosta tehtävissään raportoitaisiin nykyistä 
läpinäkyvämmin. Vain hyvin harva (6 %) torjuisi 
poliitikkojen tehtävien rajoittamisen demokra-
tian vastaisena.

Tehtävien rajoittaminen saa taakseen laajan 
tuen läpi väestöryhmien (ks. Kuvioliite). Ikä vai-
kuttaa paljon toiveisiin mandaattien rajoituksis-
ta. 18–25-vuotiaista puolet (51 %) turvautuisi ra-
joituksiin, mutta rajoitusten kannatus kasvaa iän 
myötä siten, että yli 56-vuotiaista jo 80 prosent-
tia näkisi, että ainakin kolmella pallilla tasapai-
nottelu kiellettäisiin.

Puolueiden kannattajaryhmät jakaantuvat kol-
meen leiriin. Voimakkaimmin rajoituksia pe-
räänkuuluttavat RKP:n (81 %), kristillisdemo-
kraattien (79 %), Liike Nytin (77 %) ja perussuo-
malaisten (76 %) äänestäjät. Väestön keskimää-
räisen tason tuntumaan rajoitusten kannatus 
asettuu SDP:n (68 %), keskustan (65 %) ja ko-
koomuksen (61 %) kannattajien leireissä. Kaik-
kein hillityimmin päällekkäisiä mandaatteja suit-
sisivat vihreiden (57 %) ja vasemmistoliiton (50 
%) äänestäjät.

Aluevaltuutetut lobbareina
Aluevaltuutetuiksi nousevia kansanedustajia 
odottaa paitsi ajanpuute, myös ilmiselvä intressi-
ristiriita esimerkiksi eduskunnan tehdessä hyvin-
vointialueiden rahoitukseen liittyviä päätöksiä.

Kansanedustajan rooliin kuuluu huolenpito 
sekä julkisen talouden kestävyydestä että rahoi-

tuksen riittävyydestä kaikkiin valtion tehtäviin, 
mutta aluevaltuutetun intresseissä on kasvattaa 
oman hyvinvointialueen saamaa rahoitusta. Hy-
vinvointialueesta annetun lain 74 § mukaan hy-
vinvointialueen valtuutetun tulee edistää hyvin-
vointialueen ja sen asukkaiden etua.

Hyvinvointialueiden edunvalvonnan tärkein 
kohde on valtio, joka vastaa kokonaisuudessaan 
alueiden rahoituksesta. Aluevaltuutetut eivät ole 
äänestäjilleen tilivelvollisia siitä, kuinka paljon 
alueiden toiminnassa käytetään 
verorahoja ja valtiolla on velvol-
lisuus kattaa alueilla mahdolli-
sesti syntyvät alijäämät.

Siksi alueilla on kannustin 
käyttää saamansa varat koko-
naisuudessaan, pyrkiä kasvatta-
maan saamaansa rahoitusta ja myös muokkaa-
maan hyvinvointialueita koskevaa sääntelyä mie-
leisekseen.3 Lobbauksen voi otaksua onnistuvan 
sitä paremmin, mitä vahvemmin aluevaltuutetut 
ovat mukana valtion päätöksenteossa.

Suomalaiset eivät kuitenkaan näytä haluavan 
aluevaltuutetuiksi erityisemmin oman maakun-
nan etua ajavia huippupoliitikkoja. Kolmannes 
(34 %) katsoo, että hyvinvointialueiden valtuus-
toihin on syytä valita mahdollisimman vaikutus-
valtaisia poliitikkoja, jotka kykenevät ajamaan 
tehokkaasti alueensa etuja valtakunnan tasolla 
(Kuvio 2). Vain hieman pienempi osuus (30 %) 
ei pidä kärkipoliitikkojen valintaa aluevaltuus-
toihin tarkoituksenmukaisena. Hyvinvointialu-
eiden tulevasta toiminnasta vallitsevaa epätietoi-
suutta kuvaa se, ettei reilu kolmasosa (36 %) osaa 
ottaa asiaan kantaa.

Kärkipoliitikkojen äänestäminen alueval-
tuustoihin puhuttelee eniten yrittäjiä (49 %) ja 
yli 65-vuotiaita (48 %). Yleensäkin varttuneem-
mat (yli 45-vuotiaat) suomalaiset pitävät selväs-
ti nuorempiaan useammin valtakunnan kärkipo-
liitikkojen valitsemista aluevaltuustoihin hyvänä 

Kuvio 1. Pitäisikö poliitikon päällekkäisiä tehtäviä rajoittaa (%)
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ajatuksena. Puolueiden äänestäjäryhmien välillä 
asenne-erot jäävät vähäisiksi. Mahdollisimman 
vaikutusvaltaisia poliitikkoja suosisivat hieman 
muita äänestäjäryhmiä enemmän kokoomuksen 
(42 %), keskustan (39 %) ja vasemmistoliiton (39 
%) äänestäjät.

Siltarumpupolitiikkaa 
aluevaltuustoissa
Myös aluevaltuutettuina toimiva kunnanvaltuu-
tettu voi odottaa kohtaavansa vastaavanlaisia 
ristiriitoja kuin aluevaltuutettuna toimiva kan-
sanedustaja. Kuntalain 69 § mukaan kunnanval-
tuutetun tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden 
etua. Aluevaltuustoissa istuvien kunnanvaltuu-
tettujen kaksoisrooli voi osoittautua ongelmal-
liseksi hyvinvointialueen päättäessä esimerkiksi 
palveluverkosta. Sen ihanteellinen rakenne voi 
näyttäytyä hyvinkin erilaisena riippuen siitä, tar-
kasteleeko sitä hyvinvointialueen vai kunnan nä-
kökulmasta.

Kansalaiset ajattelevat melko laajalti, että kun-
nanvaltuutetun tehtävänä on vetää kotiinpäin 
myös toimiessaan aluevaltuutettuna. Lähes jo-
ka toinen (48 %) ajattelee, että osaavaksi tunne-
tun kunnanvaltuutetun äänestäminen aluevaa-
leissa turvaa palveluiden säilymistä omassa ko-
tikunnassa ja vain viidennes (19 %) ei tähän us-
ko (Kuvio 3). Jälleen varsin suuri osuus (34 %) ei 
osaa ottaa asiaan kantaa.

Ajatus pätevän kunnanvaltuutetun äänestämi-
sestä nähdään erityisen hyvänä strategiana eten-
kin keskustan kannattajien (67 %) parissa, mut-
ta se kiinnostaa hieman keskimääräistä enem-
män myös SDP:n (55 %), kokoomuksen (54 %) ja 
RKP:n (52 %) äänestäjiä. Vähiten kunnanvaltuu-
tettuihin nojaisivat kristillisdemokraattien (40 %) 
ja vihreiden (39 %) kannattajat.4

Kuntapuolue valtaa maakunnat
Vaalien 10 584 aluevaaliehdokkaasta lähes jo-
ka kolmas, 3 346, on kunnanvaltuutettu. Lisäk-
si kuntapolitiikan raskas sarja on mobilisoitunut 
vaaleihin. Joukossa on 776 kunnanvaltuustojen 
tai -hallitusten puheenjohtajistoon kuuluvaa, 
neljä pormestaria ja kahdeksan apulaispormesta-
ria.5 Kun aluevaltuustoihin valitaan kaiken kaik-
kiaan 1 379 valtuutettua, on todennäköistä, että 
moni kunnanvaltuutettu löytää tiensä myös alue-
valtuustoon. Vaalien lopputulos saattaa vastata 
pitkälti tilannetta eduskunnassa, jossa istuu 175 
kunnanvaltuutettua.6

Jos kuntapuolue valtaa aluevaltuustot, on lop-
putulos perin merkillinen alueiden itsehallin-
non kannalta. Aluevaalit järjestetään, jotta nii-
den ylimmät päättäjät saisivat mandaattinsa vaa-
leissa suoraan alueen asukkailta eivätkä edustaisi 
kuntia. Jos aluevaltuustojen paikat täyttyvät joka 
tapauksessa kunnanvaltuutetuilla, on aiheellis-
ta kysyä, miksi aluevaalit ylipäänsä järjestetään.

*Jakauma laskettu ilman helsinkiläisiä vastaajia  

ilman stadii:

koko väestö:
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Kuvio 2. ”Hyvinvointialueiden valtuustoihin on syytä valita mahdollisimman vaikutusvaltaisia 
poliitikkoja, jotka kykenevät ajamaan tehokkaasti alueensa etuja valtakunnan tasolla” (%)
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Kuvio v14. "OSAAVAKSI TUNNETUN KUNNANVALTUUTETUN ÄÄNESTÄ-
 MINEN ALUEVAALEISSA TURVAA PALVELUIDEN SÄILYMIS-
 TÄ KOTIKUNNASSANI" (%).
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Kuvio 3. ”Osaavaksi tunnetun kunnanvaltuutetun äänestäminen aluevaaleissa turvaa 
palveluiden säilymistä kotikunnassani” (%)
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Aluevaaleissa ei päätetä verotuksesta, ja alu-
eiden tehtävät, henkilöstö ja omaisuus siirtyvät 
niille suoraan kunnilta. Kuntavaaleissa valtakir-
jansa saaneet kunnanvaltuutetut päättävät jo nyt 
kuntien ja kuntayhtymien valtuustoissa sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiois-
ta. Lopputulos voisi käytännössä olla sama, jos 
vaalien sijaan kunnat vain nimeäisivät edustajan-
sa aluevaltuustoihin.

Aluevaalien pitämisen mielekkyys pohdituttaa 
hieman kansalaisiakin. Reilu neljäosa (27 %) ajat-
telee, että aluevaalit ovat ajanhukkaa ja niiden si-
jaan kunnat voisivat vain nimetä edustajansa 
aluevaltuustoihin (Kuvio 4). Vaalien järjestämistä 
mielekkäänä pitää selvästi useampi (39 %), mutta 
lähes yhtä moni (34 %) on kannastaan epävarma. 
Vaisuhko tulos heijastelee kysymystä aluevaalien 
tarpeellisuudesta ja selittää osaltaan aluevaaleille 
ennustettua alhaista äänestysaktivisuutta.7

Voimakkaimmat reaktiot asiaan nähdään pu-
navihreiden puolueiden äänestäjäryhmissä. Vain 
pienehkö osuus vasemmistoliiton (14 %), vih-
reiden (14 %) ja SDP:n (20 %) kannattajista pi-
tää aluevaaleja ajanhukkana, ja selvä enemmis-
tö näissä ryhmissä pitää vaaleja tarpeellisina. 
Muissa äänestäjäryhmissä epävarmuus vaalien 
tarpeellisuudesta on laajempaa. Suurinta se on 
RKP:n (41 %) ja perussuomalaisten (40 %) kan-
nattajien keskuudessa mutta keskimääräistä ylei-
sempää myös kokoomuksen (36 %) ja Liike Ny-
tin (34 %) äänestäjillä.8

Näkemys aluevaaleista ajanhukkana on kiin-
nostavalla tavalla kytköksissä vastaajan sosio- 
ekonomiseen asemaan. Työttömistä vain harva 
(8 %) pitää vaaleja turhina, mutta käsitys vahvis-
tuu suoraviivaisesti siirryttäessä paremmin toi-
meen tuleviin ja on suurimmillaan johtavassa 
asemassa olevien parissa (40 %).

Tulos saattaa liittyä asiaan, josta ei juuri ole pu-
huttu aluevaalikeskusteluiden yhteydessä: alue-
vaalit ja niiden ytimessä oleva soteuudistus voi-
vat näyttäytyä työelämässä oleville suomalaisille 

vähemmän olennaisina ja epäkiinnostavina. He 
saavat perusterveydenhuoltonsa laajalti työter-
veyshuollon ja muiden yksityisten terveyspalve-
luiden kautta9 ja tarvitsevat työvoiman ulkopuo-
lella oleviin verrattuna hyvin vähän sosiaalipal-
veluita. Heidän näkökulmastaan voidaan perus-
tellusti sanoa, että vaaleissa ei päätetä mistään,10 
mikä puolestaan voi selittää alhaista kiinnostus-
ta äänestää aluevaaleissa.

Demokratian korjausliike
Ensimmäisistä aluevaaleista ei ole tulossa maa-
kunnallisen itsehallinnon juhlaa. Keskeinen syy 
tälle on alueuudistuksen tyngäksi riisuttu ja hä-
täinen toteutus sekä puuttuva visio siitä, mitä it-
sehallinnollisilla maakunnilla halutaan saada ai-
kaan.11 Katseet on kuitenkin syytä siirtää jo jat-
kovalmisteluun, jossa valuvikoja voidaan korjata. 
Selvää on, että seuraaviin aluevaaleihin mentä-
essä myös vaalijärjestelmää tulisi korjata päällek-
käisten mandaattien vähentämiseksi.

Mallia voitaisiin hakea esimerkiksi Ruotsista, 
jossa kaikki kolme vaalia (kunta-, alue- ja valtio-
päivävaalit) järjestetään samaan aikaan ja käy-
täntönä on, ettei valtiopäivävaaleissa ehdolla 
oleva pyri samaan aikaan alue- tai kuntavaltuus-
toon.

Suomalaisille ajatus vaalien yhdistämisestä 
tuntuu melko vieraalta, mutta toisaalta sitä ei 
tyrmätäkään. Reilu kolmannes (36 %) katsoo, 
että eduskunta-, kunta- ja aluevaalit tulisi järjes-
tää samaan aikaan, mutta hieman useampi (40 
%) torjuu ajatuksen (Kuvio 5).

Vaalien pitäminen samaan aikaan voisi olla ryh-
tiliike suomalaiselle demokratialle. Eduskunnalle 
ja hallitukselle se mahdollistaisi paremman työ-
rauhan verrattuna nykytilanteeseen, jossa kunta-
vaaleista on tullut eräänlaiset eduskuntavaalien 
välivaalit.12 Kunta- ja aluevaaleissa ehdokkaiden 
pitäisi profiloitua ja kampanjoida aidosti kunta- ja 
aluetason asioilla yleispoliittisten teemojen sijaan.

Kuvio 4. ”Aluevaalit ovat ajanhukkaa ja niiden sijaan kunnat voisivat vain nimetä edustajan-
sa aluevaltuustoihin” (%)
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Myös kuntavaalien alhainen äänestysprosentti 
ja aluevaalien suurella todennäköisyydellä varsin 
alhaiseksi jäävä äänestysaktiivisuus saisivat vaa-
lien yhdistämisestä piristysruiskeen. Suomessa 
kuntavaalien äänestysprosentti on viime vaaleis-
sa jäänyt reilusti alle 60 prosentin ja aluevaalien 

äänestysprosentti jäänee parhaimmillaankin 40 
prosentin tuntumaan. Ruotsin viimeisissä vaa-
leissa vuonna 2017 kuntavaalien äänestyspro-
sentti oli 84,1, ja aluevaaleissa äänesti 83,7 pro-
senttia äänioikeutetuista.13

Kuvio 5. ”Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit tulisi järjestää samaan aikaan” (%)
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Kuvio v20. "EDUSKUNTA-, KUNTA- JA ALUEVAALIT TULISI JÄRJESTÄÄ 
 SAMAAN AIKAAN" (%).
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