
Kilpailuneutraliteetin toteutuminen
kuntapalveluiden näennäismarkkinoilla

A c t a U n i v e r s i t a t i s T a m p e r e n s i s 1039

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA

Esitetään Tampereen yliopiston

kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella

julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston

Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere,

  22. päivänä lokakuuta 2004 klo 12.

PEKKA VALKAMA



����	�

����
�����������	��
�������
�������������
����� 
!!"�#������
�����������	�

�������������		���
��$��%�
�
���		�
�����&����

�����		�����	'���
��
�(	�������
��	�	�������
�������"!)
*%+,�)-�.##.��" ./
*%%,��#--.����

����
����0������	�������1��2����������
��	

����
��3""#

��$4�5"!6�3�-��"--
7�8��5"!6�3�-� �9-
	���:�	�4;�
$		�<==>
���4�	�4;�

%�$�'��������	'���
��
�(	�����(	
���(�������
��	�	�������
������!9�
*%+,�)-�.##.��"9.9
*%%,��#-�.)-#/
$		�<==�(	�4�	�4;�

������������ � 	
��������
����
���� �������	�?� 	�����	��	������ ���	��



3

ESIPUHE

Tutkimushankkeeni käynnistyi vähin eri pienempien tutkimusprojektien myö-
tä. Liikkeelle päästyään tutkimus laajeni nopeasti, ja tutkijan mielenkiinto 
aihetta kohtaan kasvoi yhtäältä uuden kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden 
myötä ja toisaalta tematiikan yhteiskunnallisen ajankohtaistumisen seuraukse-
na. Tutkimustyö on ollut yhtä aikaa mukaansa tempaavaa ja hauskaa puuhaa, 
mutta se on merkinnyt myös kovaa työtä ja epäsosiaalista yksin puurtamista. 
Parhaimpia hetkiä ja palkitsevia kokemuksia tutkimustyössä ovat olleet uusien 
ideoiden syntyminen ja testaaminen, monimutkaisten tai epäselvien asioiden 
jäsentyminen ja asiayhteyksien sekä vaikutusmekanismien oivaltaminen. 

Kilpailuneutraliteetti on ollut mielenkiintoinen ja raikas tapa lähestyä kunta-
palvelujen markkinaehtoistumisen kysymyksiä. Idea kilpailuneutraliteetista 
on tukenut hyvin tutkijan roolia, ja siihen ankkuroitunut ajattelu on osaltaan 
auttanut allekirjoittanutta kehittymään tekstin tuottajana tasapainoisemmaksi 
ja kysymysten tarkastelijana moniulotteisemmaksi. Varsinkin tässä mielessä 
tutkimusaihe on siis opettanut tai kasvattanut tutkijaansa. 

Useat henkilöt ovat olleet eri tavoin merkityksellisiä tämän tutkimushank-
keen toteutumisen kannalta. Emerituslehtori Pertti Ruuskan suosiollisuudella 
ja innostavalla suhtautumisella oli oleellinen myötävaikutus hakeutumisessani 
yliopiston ainelaitoksen palvelukseen. Erikoistutkija, dosentti Heikki Helin oli 
ensimmäinen henkilö, joka osoitti allekirjoittaneelle tämän hankkeen tutkimus-
teemojen relevanssin kotimaisen kuntatutkimuksen ja kunnallishallinnon 
 kehittämisen kannalta. Myöhemmin molempien monipuolinen kannustus on 
tukenut allekirjoittanutta ilahduttavalla tavalla. Heille molemmille lausun 
 monet kiitokset. 

Saamastani ohjauksesta ja muusta yhteistyöstä kiitän professori Stephen 
J. Baileytä ja erityisesti professori Pentti Mekliniä. Pentti Meklinin moni-
puolinen, pitkäjänteinen ja lannistumaton ohjaus- ja kannustuspanos on tuke-
nut hankkeen edistymistä sen kaikissa vaiheissa. Hänen panostuksensa piti 
 hanketta liikkeessä silloinkin, kun allekirjoittaneen muut askareet eniten verot-
tivat tämän tutkimuksen edistymistä. Stephen J. Bailey antoi näkemyksellisiä 
neuvoja varsinkin tutkimukseni teoria- ja strategiavalintoihin.

Tutkimukseni esitarkastajina toimineille professori Antti Paasiolle ja 
 dosentti, VTT Pekka Kettuselle lausun kiitokset hyvin asiantuntevista arvioista 
ja kehittämisehdotuksista. Heidän esittämät näkökohdat auttoivat oleellisesti 
tutkimuksen kiteyttämisessä ja viimeistelyssä. 

Kiitän professori Ari-Veikko Anttiroikoa hellittämättömästä kannustuk-
sesta ja ennen kaikkea lukemattomista enemmän tai vähemmän tieteellisistä 
keskusteluista. Jo tutorryhmän ajoilta alkaneet keskusteluni hänen kanssaan 
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ovat syventäneet tieteellistä ymmärrystäni ja jalostaneet tutkimuksellista 
 uteliaisuuttani. Kiitän myös professori Risto Nuolimaata hänen antamastaan 
kannustuksesta ja tuesta hankkeen aikana.

Tämä tutkimus ei ole vain yhteisönsä vaan osittain myös verkostojensa 
tuotos. Mahdollisuus työskennellä Tampereen yliopiston kauppa- ja hallinto-
tieteiden tiedekunnan tutkijayhteisössä on ollut tietysti tärkeintä. Kiitän kaik-
kia  talon kollegoitani ja opiskelijoitani piristävästä ilmapiiristä ja yhteistyöstä. 
Kotimaiset asiantuntijatapaamiset ja tutkijaseminaarit ovat tutustuttaneet  minut 
moniin ihmisiin, joiden kanssa minulla on ollut stimuloivaa ajatusten vaihtoa. 
Olen myös kiitollinen useille kansainvälisille tutkijakollegoille ja heidän opis-
kelijoilleen, joille olen saanut esitelmöidä tutkimukseni teema-alueista. 

Minulla on ollut siinä mielessä onnea, että olen onnistunut vakuuttamaan 
monet organisaatiot oman hankkeeni relevanssista. Yhteistyöstä ja saamastani 
taloudellisesta tuesta kiitän Helsingin ja Tampereen kaupunkeja ja Tampereen 
yliopiston hallintovirastoa. Taloudellisesta tuesta kiitän myös Tampereen yli-
opiston rehtoria, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiötä, Kunnallisalan kehittämis-
säätiötä ja Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa. 

Monissa hankkeeni käytännöllisissä ongelmissa olen saanut apua, neuvoja 
ja tutkimusaineistoja useilta eri henkilöiltä. Kiitän heitä kaikkia ja erityisesti 
muutamia nimeltä mainiten. Dosentti, HTT Olavi Kallio neuvoi minua aina 
kärsivällisesti tietokoneen käyttöpulmissa. HTM, KM Vuokko Kohtamäeltä 
sain kannustavia kommentteja tutkimukseni raporttiluonnoksesta. Tutkimus-
raporttini eri versioiden lukuapua sain HM Sivi Aallolta ja hall. yo.  Annaleena 
Ryömältä. Tutkimusprosessin loppuvaiheessa fi l. yo. Annu Pelkonen antoi suu-
renmoisen panoksensa tutkimukseni tekstin oikolukuun ja kieliasun viimeis-
telyyn. M.A. Virginia Mattila tarkasti ystävällisesti tutkimukseni englannin-
kielisen tiivistelmän kieliasun. Julkaisusihteeri Aila Helin huolehti  taitavasti 
tutkimusraporttini taitosta. 

Lopuksi kiitän kaikkia muita ystäviäni ja sukulaisiani heidän  kannustuksesta 
ja kaikesta muusta saamastani tuesta. 

Tampereella elokuussa 2004

Pekka Valkama   
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TIIVISTELMÄ 
Asiasanat: kilpailuneutraliteetti, kuntapalvelut, yhtiöittäminen, tilaaja-tuottaja-
malli, omakustannusperiaate, voucher, näennäismarkkinateoria ja päämies-
agenttiteoria. 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kysymys, miten kuntapalvelujen nä-
ennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehdot vaikuttavat kilpailuneutraliteetin 
toteutumiseen. Kilpailuneutraliteettiperiaate tarkoittaa sitä, että näennäismark-
kinoiden institutionaaliset kilpailuhaitat ja -edut pitäisi eliminoida. Tutkimus-
tehtävä ohjaa tunnistamaan sekä kilpailuneutraliteetin toteutumista edistäviä 
ja haittaavia tekijöitä että kilpailuneutraliteetin toteuttamisen problematiikkaa. 
Tutkimuksen teoreettinen näkökulma rakentuu päämies-agenttiteorian ja näen-
näismarkkinateorian välisen vuoropuhelun varaan. Tutkimuksen tavoitteena 
on kilpailuneutraliteetin toteutumistarkastelun avulla problematisoida niitä 
päämies-agenttiteorian ja näennäismarkkinateorian keskeisiä taustaoletuksia, 
jotka liittyvät taloudellisen tehokkuuden saavuttamiseen.

Sovellettava tutkimusote on käsiteanalyyttinen, mikä tuottaa tuloksena 
pääasiassa uusia käsitemäärittelyjä, abstrakteja malleja, näkökulmia ja argu-
mentaatiota. Tutkimus on poikkitieteellinen kuntatutkimus, joka panee painoa 
kuntainstituution perustekijöille ja varsinkin kunnallistaloudellisen ohjausjär-
jestelmän ominaispiirteille. Tutkimusmenetelmänä on ajattelun metodi, joka 
perustuu päättelykonstruktioihin teesistä, antiteesistä ja synteesistä sekä prob-
lematisoinnista, eksplikoinnista ja argumentoinnista. Lähdeaineistona ovat 
pääosin aikaisemmat talous-, hallinto- ja oikeustieteelliset tutkimukset, lain-
valmisteluaineistot sekä kunta-alan ohjeistukset ja suositukset.

Kuntapalvelujen näennäismarkkinoilla esiintyy sekä lainsäätäjän että kun-
tien tuottamia tarkoituksellisia ja tahattomia institutionaalisia kilpailuetuja ja 
-haittoja, joiden nettovaikutus on kuitenkin epäselvä. Kunnallisten virastojen 
ja liikelaitosten yhtiöittäminen lisää kilpailuneutraliteettia, mutta sen avulla 
ei saada aikaiseksi tasapainoista organisaationeutraliteettia, koska kunnat har-
joittavat kunnallisissa yhtiöissä kunnallispoliittista kontrollia ja kunnallisesti 
omistettuja yhtiöitä säännellään ankarammin kuin yksityisiä yhtiöitä. Näen-
näismarkkinoilla kuntayhtiöllä on enemmän kilpailuhaittoja kuin yksityisellä 
yhtiöllä, mikä voi vähentää kuntien halukkuutta edistää kilpailuneutraliteetin 
toteuttamista yhtiöittämisen avulla. 

Kunnallisen hankintatoimen sääntely on edistänyt neutraliteetin toteutu-
misen edellytyksiä ja vähentänyt syrjimisen mahdollisuuksia palveluhankin-
noissa ja kilpailutuksissa. Näin voidaan sanoa siitäkin huolimatta, että  sääntely 
sisältää eräitä porsaanreikiä, joiden puitteissa esimerkiksi kuntapalvelujen 
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 ulkoistaminen kunnan rajojen ulkopuolelle on joissain tapauksissa mahdol-
lista ilman kilpailuttamista. Samalla sääntely on synnyttänyt kuitenkin uutta 
 kilpailun epäneutraliteettia edellyttäessään kunnallisilta palvelutuottajilta yksi-
tyistä sektoria monimutkaisempia hankintatoimen menettelyjä.

Omakustannusperiaate kilpailuneutraliteetin toteuttamisen keinona on 
problemaattinen kunnallishallinnossa, koska se voisi muodostua uhaksi kus-
tannuslaskennan operatiivisille tarkoitusperille ja periaatteen noudattamisen 
valvonta olisi todennäköisesti vaikeata. Lisäksi pitää muistaa, että yksityisillä 
palvelutuottajilla on mahdollisuus markkinatilanteen vaatiessa ainakin tilapäi-
sesti poiketa omakustannusperusteisesta hinnoittelusta.   

Päämiehen harjoittaman valvonnan näkökulmasta näennäismarkkinateoria 
ei välttämättä ole kuntapalveluissa kovin toimiva vastaus organisaation agentti-
teoreettisiin ongelmiin, sillä palvelujen valvonta vaatii suhteellisen jatkuvaa 
toimitusten seurantaa. Sen sijaan agenttiteoria voi olla varsin pätevä vastaus 
näennäismarkkinateorian potentiaalisiin soveltamisvaikeuksiin. Agenttiteorian 
soveltamismahdollisuudet ovat laaja-alaisemmat, koska sen käyttö ei edellytä 
kilpailevien agenttien läsnäoloa. Teorioiden aikahorisontit ovat erilaiset: näen-
näismarkkinateoria tarkastelee pääosin vain sopimuksen laatimista edeltävää 
aikaa, kun agenttiteoreettinen analyysi keskittyy toimeksiantosopimuksen 
sisäl töön ja varsinkin sopimuksen solmimisen jälkeiseen aikaan.

Tilaajapäämiehen motivaatio-oletuksissa näennäismarkkinateorian käyt-
täytymiskäsitykset eivät ole kestävät, sillä edullisimpien tarjousten etsimisen 
esteenä voi kunnassa olla tilaajan itseintressi. Yhtäältä motivointiongelma voi-
daan kiertää siirtämällä kilpailutusoikeudet vouchereilla suoraan kuntalaisille. 
Kilpailuneutraliteetin toteutumista edistetään voucherin ominaisuuksien mää-
rittelyssä, jos etenkin voucherin käyttöalueesta tehdään mahdollisimman laaja, 
voucherin voimassaoloa ei rajoiteta, voucherin arvo joustaa haltijan perustel-
tujen tarpeiden niin vaatiessa ja voucher on vapaiden markkinoiden sijasta kel-
vollinen näennäismarkkinoilla. Toisaalta motivointiongelma voidaan ratkaista 
käyttämällä kilpailuttamissäästöjä henkilökohtaisina kannustimina tai uudista-
malla kuntarahoitusjärjestelmää.

Päämies-agenttiteoriassa toimeksiantosuhde oletetaan salaiseksi, mutta 
kunta palveluissa toimeksiantosuhteesta voidaan tehdä julkinen ja sillä tavoin 
vähentää päämiehen valvontataakkaa. Päämies-agenttiteoria korostaa sitä, että 
agentti toimittaa informaatiota päämiehelle, mutta itse asiassa agenttisuhde on 
kommunikointisuhde, jossa myös päämiehellä on informaation jakelijan rooli. 
Päämies-agenttiteorian mukaista päämiehen asymmetrisen informaation ongel-
maa voidaan näennäismarkkinoilla pyrkiä ratkaisemaan sekä asiakkaiden 
avulla että käyttämällä hyväksi virtuaalisia tai älykorttipohjaisia vouchereita 
informaatioinstrumentteina.  

Teoriat eivät tunnista kilpailuneutraliteetin haastetta eivätkä muita sidosryh-
miä, joilla voi olla toimeksiantoon liittyviä intressejä tai jotka voivat osallistua 
toimeksiantoon liittyvien riskien jakoon. Tutkimuksen havaintojen perusteella 
voidaan väittää, etteivät nämä teoriat sellaisenaan voi kovin hyvin toimia talou-
dellisten toimeksiantojärjestelmien radikaaleina muutosvoimina.
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ABSTRACT
Keywords: competitive neutrality, municipal services, corporatisation, 
 purchaser-provider split, full-cost pricing, voucher, quasi-market theory and 
principal-agent theory. 

The research problem of this study is to ascertain, how alternative local 
 government service delivery systems of the quasi-market affect the achieve-
ment of competitive neutrality. The principle of competitive neutrality means 
that there should be no institutional competitive advantages or disadvantages in 
the quasi-markets of municipal services.  On the one hand, the research  problem 
seeks to identify factors which promote or inhibit competitive  neutrality. On 
the other hand, it seeks to analyse, how to achieve competitive neutrality in 
the quasi-markets. The theoretical view of the study is based on a dialogue 
between principal-agent theory and quasi-market theory. The aim of the study 
as a whole is to apply the analysis of competitive neutrality, to explore those 
background assumptions of both theories, which are linked with ideas on how 
to achieve economic effi ciency. 

The study is a conceptual work, which produces as results mainly new 
 defi nitions, abstract models, standpoints and argumentation.  The research is 
a multidisciplinary study, which puts special emphasis on characteristics of 
the local government institution and the control system of municipal fi nance. 
The method of the research is based on a framework to utilise the construc-
tions of thesis, antithesis and synthesis and problematization, explication and 
argumentation. The source material consists mainly of previous economic, ad-
ministrative and law studies, law-drafting material and guidelines and recom-
mendations intended for local governments.

In the quasi-market, intentional and unintentional institutional competi-
tive advantages and disadvantages are presented by both lawmakers and local 
 government decision-makers, but their net effects are unclear. The corpora-
tisation of local government agencies and enterprises enhances competitive 
neutrality, but it cannot achieve balanced competitive neutrality, because a 
company owned by a local authority will remain under political control, and 
local public ownership is regulated more strictly than private ownership. This 
form of company has more institutional disadvantages that its counterpart in 
the private sector, which could inhibit the willingness of local authorities to use 
corporatisation as a tool in their competitive neutrality policies.  

It seems that the rules on public procurements have prevented possibili-
ties for discrimination in local public procurement and competitive bidding 
 processes in the local government sector, although those rules have some 
 loopholes, for example in some cases outsourcing of services can be done, even 
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beyond a jurisdiction, without compulsory competitive bidding. At the same 
time, when the rules of public procurements enhance competitive neutrality, 
they create new competitive neutrality disadvantages for service providers of 
local authorities, because they have to follow more complicated procedures 
than do private sector providers. 

The full-cost pricing principle, as a tool to promote competitive neutral-
ity, is a diffi cult challenge to implement in the local government, because it 
could jeopardise the operative purpose of cost-accounting and it might be very 
 troublesome to control. It is also important to take heed of the nature of a 
free market, according which private providers can deviate from the full-cost 
 principle at least temporarily, if it is necessary in the market competition. 

If we look from the standpoint of the control done by a principal, quasi-
market theory is not necessarily a very practical response to the problems of 
principal-agent theory, because the services need to be controlled relatively 
constantly.  Instead, principal-agent theory could be a fairly useful response 
to the potential problems of quasi-market theory. Principal-agent theory can 
be applied more widely, because it is also suitable in market failure caused 
by lack of competition. Quasi-market theory mainly contemplates the time 
 before  entering into a contract, whereas the analysis of principal-agent theory 
is  focused on the content of the contract and the time after it has been signed.

Postulates of quasi-market theory about motivation of purchasers of the  local 
governments are not adequate, since the self-interests of the  purchasers may 
prevent them from looking for the most affordable bids. Firstly, the  motivation 
problem can be bypassed by providing people with vouchers. The dimensions 
and characteristics of the vouchers may boost competitive  neutrality  especially, 
if the voucher is valid both inside and outside jurisdiction of the local  authority, 
voucher’s term is unlimited, its value is fl exible based on the needs of the 
 recipient and it has operability within the quasi-market. Secondly, it is  possible 
to remunerate purchasers personally by cost-savings done by themselves. 
Thirdly, there is the option to reform municipal fi nance system.

Principal-agent theory assumes that an assignment relationship between the 
principal and an agent is not public, but it can be made public in the quasi-
 market thereby making it easier for the principal to control the agent.  Principal-
agent theory also emphasises that only the agent delivers information for the 
principal, but the relationship between them is based on communication, 
where the principal must also deliver equitable information. The  problem of 
 asymmetric information of the principal can be alleviated by help of  customers 
and automatic information collection and delivery systems enabled by high-
tech vouchers.  

The theories do not recognise the challenge of competitive neutrality and 
other parties, who might also have some interest or bear some of the risk 
 associated with the contract. Based on these considerations, it can be claimed 
that those pure theories are not very capable of working as radical dynamics 
for economic systems of assignments.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaksi

Kunnallistalouden rahoitusmahdollisuuksien tiukentuessa kuntapalvelujen säi-
lymistä ja jopa niiden kehittämistä voidaan tukea lisäämällä palvelutuotannon 
taloudellista tehokkuutta. Kuntapalvelujen tuotanto on teknisesti tehokasta sil-
loin, jos palveluja tuotetaan käytettävissä olevilla resursseilla maksimaalinen 
tuotos tai jos tuotantoresurssien käyttö on minimoitu annetulla tuotostasolla 
(ks. esim. Aronen, Järviö, Luoma ja Räty 2001, 31 ja Frenckner 1994, 180). 
Palvelutuottaja, joka soveltaa saatavilla olevaa halvinta tuotantoprosessia tai 
-teknologiaa, ylläpitää allokatiivista tehokkuutta (Weyman-Jones 1994, 98). 
Yleisemmällä tasolla allokatiivisella tehokuudella tarkoitetaan sitä, että yhtei-
sön resurssit kohdennetaan yhteisön eniten arvostamiin kohteisiin (ks. esim. 
Milgrom ja Roberts 1992, 23, Bannock, Baxter ja Davis 1998, 119 ja Dahl-
man, Glader ja Reidhav 2002, 136). Joissain lähteissä muiksi palvelutuotan-
non tehokkuusulottuvuuksiksi erotetaan myös X-tehokkuus ja dynaaminen 
tehokkuus. Palvelutuotannon dynaaminen tehokkuus liitetään siihen, miten 
palvelu tuotannon ohjausjärjestelmä edistää uuden tuotantoteknologian kehit-
telyä. Laajasti ottaen dynaaminen tehokkuus voidaan ymmärtää innovaatioi-
den kehit tämiskannusteina. (Määttä 2001, 93 – 94.) X-tehokkuus on lähellä 
teknistä  tehokkuutta, ja sillä tarkoitetaan organisaation johtamiskontrollin 
maksimaalista suoriutumistasoa. (Bates ja Parkinson 1982, 192.) 

Taloudellisesti tehokas palvelutuotanto on eri asia kuin se taloudellinen jär-
jestelmä, jolla siihen pyritään (Sherman 1974, 59). Perinteinen ja hallitsevin 
kuntapalvelujen tuotantojärjestelmä pyrkii saavuttamaan taloudellisen tehok-
kuuden siten, että palvelut tuotetaan kuntien omilla hierarkkisilla organisaa-
tioilla. Hierarkkista palvelutuotantoa on kuitenkin kritisoitu väittämällä, ettei 
sillä saavuteta riittävää taloudellista tehokkuutta. Tämän on arveltu johtuvan 
keskeisimmin siitä, että kunnalliseen hallintohierarkiaan integroidut palvelu-
tuottajat ovat paikallisia palvelutuotannon monopoleja (ks. esim. Bailey 2004, 
209 – 210, Salminen 1995, 156 – 159 ja Uttley ja Harper 1994, 145 – 148). 
Esitetyn kritiikin ja uusien teoriakehittelyjen myötä käsitys kunnista palvelu-
jen tuottajana on korvautunut idealla kunnista palvelujen järjestäjänä. Idean 
mukaan kunta voi vapaasti valita, tuottaako se tarvitsemansa kuntapalvelut itse 
vai antaako se palvelutuotannon jollekin toiselle palvelutuottajalle. Ostopalve-
luja kunnat ovat käyttäneet jo pitkään, mutta muutaman viime  vuoden  aikana 
niiden käyttö on käynyt yleisemmäksi ja myös peruspalvelujen  hankkiminen 
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  1 Ostopalvelujen lisääntyminen on verifi oitavissa kuntien taloustilaston lukujen perusteella. 
Kuntien taloustilaston mukaan vuonna 1997 kuntien toimintamenoista kului 23,5 prosenttia 
palvelujen ostoon. Vuoteen 2001 mennessä ostopalvelujen osuus toimintamenoista oli kas-
vanut 29,8 prosenttiin. Kuntien taloustilastosta, josta nämä tiedot ovat peräisin, puuttui  vielä 
vuonna 1997 Ahvenanmaan kunnat, mutta pienen väestömäärän johdosta Ahvenanmaan tie-
tojen puuttumisella ei ole ratkaisevaa merkitystä eri menolajien suhteellisissa  osuuksissa. 
(Tilastokeskus. SVT, Julkinen talous 1999:6, 36 ja Tilastokeskus. SVT. Julkinen talous 
2002:6, 40.) 

  Myös Lith on havainnut sopimuspohjaisen palvelutuotannon lisääntyneen kuntapalvelujen 
tuotannossa. Hänen mukaansa näin on käynyt erityisesti välituotepalveluissa, kuten toimisto- 
ja asiantuntijapalveluissa, puhtaanapito- ja pesulapalveluissa ja majoitus- ja ravitsemuspal-
veluissa. Lithin mukaan toinen kasvulohko kuntasektorilla on ollut sosiaaliala. Esimerkiksi 
vuodesta 1997 vuoteen 1998 sosiaalipalvelualan yritysten määrä kaksinkertaistui. Kyselyjen 
mukaan päätoimiset sosiaalialan yrittäjät ovat riippuvaisia kuntien hankinnoista jopa siinä 
määrin, että niiden liikevaihdosta kunnan ostojen osuus saattaa olla jopa 80 – 90 prosenttia. 
Ostopalvelujen suhteellinen osuus on suurin kuntien teknisellä toimialalla, mutta kunnille 
tehdyn kyselyn mukaan ostopalvelujen on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa lasten päivä-
hoidossa, vanhusten asumispalveluissa, kotipalvelussa ja näihin palveluihin liittyvissä tuki-
palveluissa. Toisaalta taas 1990-luvun taantumassa kunnat säästivät nimenomaan asiakas-
palveluostoista, koska sopimustuotanto on joustavaa ja säästämistä ostopalveluissa pidetään 
suhteellisen yksinkertaisena. (Lith 2001, 43, 2000a, 21 ja 2000b, 8.)

kunnan ulkopuolelta on tullut hyväksyttävämmäksi.1 Sopimuspohjainen tai 
ulkois tettu palvelutuotanto tuntuu houkuttelevalta vaihtoehdolta, kun sen käyt-
täminen assosioidaan palvelutuottajien kilpailuttamiseen. Kilpailuttamisen 
oletetaan parantavan palvelutuotannon taloudellista tehokkuutta ja tuottavan 
kunnalle kustannussäästöjä (vrt. Bailey 2002, 106). Kilpailun uskotaan myös 
oikeudenmukaisesti palkitsevan niitä palvelutuottajia, jotka tarjouksillaan voi-
vat osoittaa olevansa muita palvelutuottajia parempia ja taloudellisesti tehok-
kaampia. 

Kuntapalvelujen avaaminen kilpailulle synnyttää kuntapalvelujen näen-
näismarkkinat, mutta aktualisoituneella markkinaperustaisuudella on vasta 
lyhyt historia kunnallishallinnossa. Vaikka palvelutuotannon kilpailuttaminen 
on pääpiirteissään tehty mahdolliseksi, näennäismarkkinoiden toteutukseen 
liittyy vielä sellaisia olosuhdetekijöitä, jotka voivat kyseenalaistaa kilpailun 
toimivuuden edellytykset. Kuntapalvelujen näennäismarkkinoilla voivat kil-
pailla yhtä aikaa kunnalliset ja yksityiset palvelutuottajat, jotka eroavat toisis-
taan institutionaalisen kapasiteettinsa ja toimintakykynsä suhteen. Organisaa-
tiomuodoltaan erilaiset palvelutuottajat eivät välttämättä voi tulla markkinoille 
samoilla ehdoilla, ne eivät välttämättä voi käyttää samanlaisia kilpailukeinoja, 
eivätkä ne ehkä voi noudattaa samaa markkinoilta poistumisen logiikkaa. Kun-
nalliset palvelutuottajat toimivat näennäismarkkinoilla kunnallistaloudellises-
sa kontekstissa, mutta kunnallistalouden vakiintuneisiin toimintaperiaatteisiin 
liittyy monia elementtejä, jotka vaikuttavat kunnallisten palvelutuottajien 
kilpailutusosallistumisiin ja kilpailukeinoihin. Toisaalta kilpailuolosuhteiden 
tarkastelussa on otettava huomioon myös ulkoistamisten toteutusmuodot ja 
kilpailutusprosessit, joissa yksityiset ja kunnalliset palvelutuottajat kohtaavat 
paitsi tilaajansa myös toisensa.
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  2 Perinteisellä kilpailupolitiikalla viitataan tässä yhteydessä sellaiseen sääntelyyn ja viran-
omaisten toimintaan, jolla edistetään ja turvataan terveen ja toimivan kilpailun toteutumista 
yhteiskunnassa. Kilpailupolitiikan avulla voidaan sekä kehittää taloudellisen kilpailun toteu-
tumisen edellytyksiä että puuttua markkinatoimijoiden kilpailukäyttäytymiseen. (Ks. esim. 
Kanniainen 2001, 16 – 20 ja Määttä 2001, 52 – 54.) Kilpailuvirasto (2001, 70) on kuitenkin 
ennustanut, että näennäismarkkina kehitys tulee siirtämään kuntapalvelut vähitellen perintei-
sen kilpailupolitiikan kohde alueeksi.

  3 Hierarkkinen suhde on peräisin vanhasta hallintoalamaisen ja hallitsijan suhteesta. Ajan 
kuluessa hierarkkinen suhde on täydentynyt yhtäältä teollisen yhteiskunnan ja byrokratian 
työnjako-opeilla ja toisaalta suunnittelutalouden ideaalilla. Näin kehittyneellä hierarkkisella 
suhteella on todettu olevan oma sovellutusarvonsa vakaassa ympäristössä ja työvaltaisessa 
rutiinipalvelussa. Vaikeuksia hierarkkinen suhde ja hallintomalli ovat kohdanneet kysyntäte-
kijöiden monimutkaistumisen, toimintaympäristön pyörteisyyden ja kilpailullisuuden lisään-
tymisen myötä. (Ks. esim. Brorström, Haglund ja Solli, 1999, 15.) Hierarkkisuutta ei silti 

Pelkkä kilpailutusoikeuksien myöntäminen kunnille ei yksin ole riittävä 
 reformi, vaan koko näennäismarkkinoihin vaikuttavan ohjausjärjestelmän 
pitäisi olla synkronoitu tuottamaan yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet kaikille 
palvelutuottajille. Näennäismarkkinaympäristöön sopimaton  ohjausjärjestelmä 
tuottaa palvelutuottajille erilaisia institutionaalisia kilpailuetuja ja - haittoja. 
Niihin ei voida puuttua tavanomaisin kilpailupoliittisin toimenpitein, koska 
kunnallinen palvelutuotanto on sillä tavalla etuoikeutettu tuotantolohko, ettei 
se kuulu perinteisen kilpailupolitiikan piiriin.2 Palvelutuottajien yhdenvertaisia 
kilpailuedellytyksiä voidaan edistää toistaiseksi vain hallinnon sisäisin uudis-
tuksin. Tarvittavien kipupisteiden tunnistamiseksi ja vaihtoehtoisten reformi-
tarpeiden määrittämiseksi tarvitaan tietoa eri palvelutuottajien institutionaali-
sista olosuhdetekijöistä ja kuntien ja palvelutuottajien suhteenmuodostuksesta. 
Institutionaalisten toimintaehtojen analyysi kontribuoi myös kilpailuttamis- tai 
toimeksiantoteorioiden kehittämiseen, koska se auttaa arvioimaan teorioiden 
taustaoletusten pätevyyttä kuntapalvelujen näennäismarkkinaympäristössä.

1.2 Tutkimustehtävä, tutkimuksen tavoite 
 ja tutkimuksen päärajaukset

Työnjaon eriytymisen myötä poliittinen yhteisö ei enää itse vastaa palvelujen 
tuottamisesta, vaan se joutuu antamaan tuotantotehtävän jollekin palvelutuot-
tajalle. Kun poliittinen yhteisö järjestää palveluja toimeksiantojen avulla, po-
liittinen yhteisö on toimeksiantaja eli päämies ja palvelutuottajaa kutsutaan 
toimeksisaajaksi eli agentiksi. Harkitessaan erilaisia julkisten palvelujen jär-
jestämisvaihtoehtoja poliittiset päättäjät joutuvat kysymään ensiksi,  millaisessa 
toimeksiantosuhteessa poliittinen yhteisö haluaa olla palvelutuottajaan. Pää-
miehen ja agentin välinen toimeksiantosuhde voidaan tehdä luonteeltaan joko 
hierarkkiseksi tai kilpailuttavaksi. Hierarkkisessa suhdemallissa poliittinen 
yhteisö asettuu käyttämiensä palvelutuottajien yläpuolelle,3 sillä hierarkkisuus 
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merkitsee poliittisen johdon ja palvelutuottajien arvojärjestykseen perustuvaa 
auktoriteettisuhdetta, jossa valta kuuluu poliittisille päätöksen tekoelimille.4 
Kilpailuttavassa toimeksiantosuhteessa päämies kilpailuttaa palvelutuotta-
jia oikeudesta päästä toimeksiantosuhteeseen. Siinä missä hierarkkinen suh-
de edustaa pitkäaikaista suhdemallia, kilpailuttava toimeksiantosuhde on ly-
hytaikaisempi ja perustuu käskyvaltasuhteiden sijasta sopimuksellisuuteen.5 
Toiseksi poliittisen yhteisön tulee kysyä itseltään, millaiselle palvelutuotta-
jalle se haluaa antaa toimeksiannon. Toimeksiantoa suorittamaan voidaan 
valita joko julkinen tai yksityinen agentti. Kuviossa yksi tilanteessa yksi (I) 
palvelujen tuottajana käytetään julkista agenttia, johon poliittinen  yhteisö on 
 hierarkkisessa suhteessa. Vaihtoehdon kaksi (II) mukaisessa tilanteessa poliit-
tinen yhteisö säätelee, ohjaa tai käyttää hyväkseen julkisten palvelujen tuotan-
nossa yksityisesti omistettuja tai organisoituja laitoksia ja yrityksiä. Neliken-
tän  tilanteessa kolme (III) poliittinen yhteisö teettää palvelut julkisella palve-
lutuottajalla, mutta ei ole palvelutuottajaan enää hierarkkisessa suhteessa, vaan 
suhde palvelutuottajaan on kilpailuttava. Vaihtoehdossa neljä (IV) poliittinen 
yhteisö kilpailuttaa yksistään yksityisiä agentteja. (Lane 1997, 285 ja vrt. Sal-
minen ja Niskanen 1996, 72.)

Agentin tyyppi

Julkinen Yksityinen

Suhde
agenttiin

Hierarkkinen I II

Kilpailuttava III IV

KUVIO 1. Päämies-agenttiasetelma julkisten palvelujen järjestämisessä
(Lane 1997, 286.).

pidä kuitenkaan nähdä minään ehdottoman yksioikoisena tai lopullisena mallina, vaan sekin 
itse asiassa sisältää joitakin sopimuksellisia piirteitä.  Näistä piirteistä johtuen hierarkiaa on 
joskus kutsuttu myös pitkäaikaiseksi sopimussuhteeksi. (Lane 1997, 285 – 286.)

  4 Kunnallisessa hierarkiassa ylimpänä on kansanvaltaa edustavista luottamushenkilöistä koos-
tuva pää töksentekotaso, jonka alapuolella on asiantuntijuutta edustava ja päätösten toimeen-
panosta sekä palvelujen tuotannosta vastaava virastotaso. Hierarkiassa korkeimmalla tasolla 
oleva elin tekee lopulliset ja tärkeimmät päätökset ja velvoittaa koko muun organisaation 
pane maan ne toimeksi. Korkeimman toimielimen eli valtuuston alla  olevat organisaatio-
yksiköt tottelevat valtuustossa tehtyjä päätöksiä tai päätösten perusteella  annet tuja  komentoja. 
Moniportaisessa kuntahierarkiassa jokainen toista ylempänä oleva taso ohjaa, käskee ja val-
voo alapuolella olevia hallintotasoja. Periaatteessa koko julkinen hallinto on miellettävissä 
yhdeksi moniportaiseksi, useisiin alaorganisaatioihin jakautuvaksi, hierarkiakokonaisuu-
deksi.

  5 Wolf (1988 ref Williamson 1989, 92) on osuvasti huomauttanut, että poliittiset päätöksen-
tekijät ovat ikävässä tilanteessa, sillä niiden pitää valita joko markkinatoimeksi annot tai hie-
rarkkiset komentoketjut, jotka molemmat ovat kuitenkin vain epätäydellisiä vaihtoehtoja.
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Viime vuosien aikana kuntien toimintavaltuuksia ja päätöksentekovaltaa kun-
tapalvelujen järjestämisessä ovat lisänneet siirtyminen laskennalliseen valtion-
osuusjärjestelmään, uusi kuntalaki ja yksityiskohtaisen ohjauksen väheneminen 
palvelualakohtaisessa lainsäädännössä. Kuntien lisääntyneet mahdollisuudet 
päättää itsenäisesti organisoitumisestaan ja palvelujen tuotantotavoista merkit-
sevät sitä, että kunnallispoliittisen päätöksenteon reaalinen valintatilanteiden 
sfääri on yhä enemmän jäsentymässä kuvion yksi mukaiseksi valintakentäksi. 
Kuntapalveluilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan kunnan lakisääteisiä ja kun-
nan itse oman itsehallintonsa nojalla käyttöön ottamia palveluja, joita kunta 
tuottaa tai ostaa tai muulla tavoin järjestää kunnan jäsenille tai kuntaorgani-
saatiolle itselleen.

Kuviosta yksi johdetaan tutkimuksen tarkastelu-ulottuvuuksiksi  agentin 
tyyppiä koskeva ulottuvuus, joka nimetään organisaatioulottuvuudeksi ja 
agenttisuhdetta koskeva ulottuvuus, jota kutsutaan toimeksiantosuhteen ulot-
tuvuudeksi tai yksinkertaisesti suhdeulottuvuudeksi. Tutkimustehtävää varten 
organisaatioulottuvuutta kehitetään ja modifi oidaan niin, että julkisten agent-
tien tilalle vaihdetaan kunnalliset agentit, jotka ovat kunnalliset virastot ja liike-
laitokset. Julkisen ja yksityisen agentin välimaastoon sijoitetaan kunnan omis-
tamat agentit eli kunnalliset osakeyhtiöt.6 Kunnan osakeyhtiö ei enää sisälly 
kunnan omaan organisaatioon, mutta se on kuitenkin kunnan mää räysvallassa 
oleva palvelutuottaja-agentti. Suhdeulottuvuuden täsmentämiseksi kysytään, 
kuka voi toimia näennäismarkkinoilla kilpailutusten järjestäjänä. Aksiomaat-
tisen oletuksen mukaan kuntapalvelujen kilpailuttajana toimii kunta. Monissa 
tapauksissa näin onkin, mutta on hyvin näköalatonta nimetä kunta ainoaksi 
mahdolliseksi kilpailuttajaksi. Koska kuntapalveluilla pyritään tyydyttämään 
viimesijassa kuntalaisten tarpeita, joissain tilanteissa on varsin perusteltua 
 antaa kilpailuttamistehtävä kunnan sijasta suoraan kuntalaiselle. Tällä perus-
teella suhdeulottuvuudelta tutkimuksen kohteeksi valitaan kaksi spesifi ä kil-
pailutusmallia, jotka ovat käytännöllisessä mielessä tärkeitä ja jotka eroavat 
suhteellisen paljon toisistaan. Mallia, jossa kunta toimii kilpailuttajana, kut-
sutaan tilaaja-tuottajamalliksi. Jos kilpailutusoikeus siirretään kuntalaiselle tai 
kohdennetummin sanottuna asiakkaalle, puhutaan silloin voucher-mallista tai 
yksikertaisesti vouchereista. Tilaaja-tuottajamalli ja voucherit ovat monien alaa 
seuraavien tutkijoiden mielestä tärkeimmät kuntapalveluiden kilpailutusmallit 
(vrt. Kähkönen 2001, 12 ja 2002, 287 sekä Lowery 1999, 35). Tutkimuksen 
tarkastelu-ulottuvuudet ja niille ulottuvuuksille sijoitetut spesifi t kilpailutus-
mallit ja organisaatiomuodot on esitetty kootusti kuviossa kaksi. 

  6 Vaihtoehtoinen tapa jakaa julkishallinnon toimintayksiköt on luokitella ne yksikkökustan-
nuksista vastuussa oleviksi (cost centre), myynti- ja tulojenkeruuvastuussa oleviksi (revenue 
centre), budjetoiduista hallintokustannuksista vastuussa oleviksi (discretionary cost centre), 
käyttökatevastuussa oleviksi (profi t centre) ja sijoitetun pääoman tuottovastuussa oleviksi 
(investment centre) yksiköiksi. Käsitteellisen  näkökulmaeron vuoksi tämä luokittelu kuvaa 
huonosti nimenomaan kuntien soveltamaa, enemmän ehkä kunnallishallinto-opin käsitteis-
töön nojaavaa organisoitumista ja yksikköjakoa. (Vrt. Anthony ja Hertzlinger 1980 ja Jones 
ja Pendlebury 1988 ref Meklin 2000a, 142.)
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KUVIO 2. Päämies-agenttiasetelmasta johdetut kuntapalveluiden näennäismarkki-
noiden tarkastelu-ulottuvuudet ja niille sijoitetut spesifi t toimeksianto-
suhteiden mallit ja organisaatiomuodot. 

Organisaatioulottuvuudella näennäismarkkinoiden pääjärjestämisvaihtoehtoja 
ovat erilaiset organisaatiomuodot, ja suhdeulottuvuudella pääjärjestämisvaihto-
ehtoja ovat kilpailutusmallit. Pääjärjestämisvaihtoehtojen jälkeen kunkin or-
ganisaatiomuodon ja varsinkin kilpailutusmallin alla on edelleen hienojakoi-
sempia alajärjestämisvaihtoehtoja. Organisaatiomuotojen alajärjestämisvaihto-
ehdot syntyvät vaihtoehtoisista tavoista soveltaa organisaatiomuotoa, ja kilpai-
lutusmallien alajärjestämisvaihtoehdot ovat vaihtoehtoisia tapoja toimeenpan-
na palvelujen ulkoistamiset ja kilpailutukset. Kussakin kunnassa ja palvelussa 
sovellettavat näennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehdot luovat reaaliset 
olosuhteet näennäismarkkinoiden institutionaalisille kilpailuolosuhteille. 

Tutkimuksessa näennäismarkkinoiden kilpailuolosuhteita lähestytään kil-
pailuneutraliteetin käsitteen avulla. Kilpailuneutraliteetin huomion  kohteena 
ovat näennäismarkkinoilla toimivien palvelutuottajien institutionaaliset kil-
pailumahdollisuudet ja -rajoitteet. Käsitteenä kilpailuneutraliteetti kuvaa 
näen näismarkkinoiden puolueettomuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeuden mukai-
suutta. Tarve kilpailuneutraliteetille syntyy ensinnäkin siitä, että näennäis-
markkinoilla kilpailutetaan yksityisiä agentteja yhdessä kunnallisten agenttien 
kanssa. Toiseksi tarve kilpailuneutraliteetille on olemassa myös sen vuoksi, 
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että kunnalliset ja yksityiset palvelutuottajat saattavat tarjota samoja palveluja 
jollekin aivan ulkopuolisellekin ostajalle, kuten esimerkiksi valtiolle tai yksi-
tyiselle yhdistykselle. 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävä voidaan asettaa kysymyksen muo-
toon: miten kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden järjestämisvaihto-
ehdot vai kuttavat kilpailuneutraliteetin toteutumiseen. Tutkimustehtävä 
 pureutuu näennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehtojen todellisuuteen, jossa 
organi saatioulottuvuudella ja kilpailuttavan toimeksiantosuhteen ulottuvuu-
della esiin tulevat tekijät määrittävät ehtoja yhdenvertaisuuden ja puolueet-
tomuuden toteutumiselle näennäismarkkinoilla käytävässä kilpailussa. Tutki-
mustehtävä ohjaa tunnistamaan sekä kilpailuneutraliteetin toteutumista edis-
täviä että haittaavia tekijöitä. Hierarkkinen agenttisuhde ei ole tutkimuksen 
varsinaisten tarkastelujen kohde vaan lähtökohtapiste, sillä vaikutussuhteiden 
tarkastelut kohdistuvat ja tiivistyvät kuvion yksi tilanteiden III ja IV väliseksi 
perusjännitteeksi. Yhtäältä tutkimuksessa jäsennetään sovellettavien näennäis-
markkinoiden järjestämisvaihtoehtojen välitöntä vaikutusta kilpailuneutrali-
teetin toteutumiseen ja toisaalta analysoidaan kilpailuneutraliteetin toteutta-
mista määrätietoisten erillistoimenpiteiden avulla. Organisaatioulottuvuudella 
eri palvelutuottajien välisen kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi on erillis-
toimenpiteenä ehdotettu yhtiöittämistä. Kustannuksia vastaavan hinnoittelun 
käyttöönottoa on puolestaan vaadittu toteutettavaksi suhdeulottuvuudella. (Ks. 
esim. Col lierin 1999, 404 ja Deighton-Smith 2001, 33.) Esitettyjen vaatimus-
ten vuoksi tutkimuksessa arvioidaan myös näiden toimenpiteiden merkitystä ja 
problematisoidaan niiden  soveltamisen vaikutus kilpailuneutraliteetin toteutu-
miseen. Näiden näkö kohtien varassa edellä asetettu tutkimustehtävä jäsenne-
tään myöhemmin luvussa 3.2 täsmällisempiin osatehtäviin.

Näennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehtojen vaikutusta kilpailuneutra-
liteetin toteutumiseen lähestytään päämies-agenttiteorian ja näennäismarkkina-
teorian välisen vuoropuhelun avulla. Kun päämies-agenttiteorian ja näennäis-
markkinateorian hyödyntäminen tarjoaa käsitteelliset apuvälineet ilmiökentän 
ja vaikutussuhteiden jäsentämiseen, niiden käsitteellinen hyödyntäminen  antaa 
samanaikaisesti mahdollisuuden refl ektoida myös teorioihin liittyviä oletuksia. 
Tämän ansiosta tutkimukselle voidaan asettaa tavoite problematisoida 
päämies-agenttiteorian ja näennäismarkkinateorian taloudellisen tehok-
kuuden saavuttamiseen liittyvät taustaoletukset kilpailuneutraliteetin 
toteu tumistarkastelun avulla. Tavoitteen avulla tutkimus kykenee operoi-
maan myös  astetta abstraktimmalla tasolla, kuin mitä pelkän tutkimustehtävän 
ratkaiseminen edellyttäisi. Tutkimuksen luvussa 3.1 täsmennetään tutkimuksen 
tavoite tekemällä tulkinta päämies-agenttiteorian ja näennäismarkkinateorian 
sisältämistä taustaoletuksista, jotka ovat yhteydessä taloudellisen tehokkuuden 
saavuttamiseen toimeksiantosuhteessa.

Tutkimus tuottaa paikoin yksityiskohtaistakin analyysia sisältävän käsit-
teellisen kokonaistulkinnan kilpailuneutraliteetin toteutumisesta, ja tulkinnan 
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raameina toimivat näennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehdot ja element-
teinä institutionaalisten kilpailuedut ja -haitat. Tutkimus jäsentää näennäis-
markkinoiden järjestämistapojen merkitystä kilpailumekanismin toteutumis-
edellytysten kannalta ja haastaa kilpailuneutraliteetin toteuttamisesta esitetyt 
keinot. Arvioitaessa näennäismarkkinoiden kilpailuneutraliteetin toteutumista 
painotetaan institutionaalisista tekijöistä kunnallistaloudellista näkökulmaa, 
joka ymmärrettynä erityisesti säännössidonnaisena paikallistalousjärjestel-
mänä on keskeinen kuntapalvelujen kontekstitekijä.

Tutkimus hyödyntää päämies-agenttiteoriaa ja näennäismarkkinateoriaa, 
koska ne kumpikin tarjoavat välineen tai idean siitä, miten poliittinen yhtei-
sö voi soveltaa palvelujen järjestämisessä sopimusperusteisia toimeksiantoja.7 
Lähinnä taloustieteilijöiden piirissä kehitetty päämies-agenttiteoria tarjoaa 
kompaktin käsitteistön kaikenlaisten päämiesten ja agenttien välisten toimeksi-
antosuhteiden analysointiin.8 Julkisen valinnan teorian johdannaisena kehitty-
nyt näennäismarkkinateoria kuvaa nimenomaan sellaisia toimeksiantosuhteita, 
jotka ovat syntyjään markkinalähtöisiä. Kunnallishallinnon markkinaehtoistu-
mista koskevat kehittelyt ja siitä käyty keskustelu ovat ammentaneet vaikuttei-
ta paljon juuri näistä molemmista teorioista. (Ks. esim. Nuttall ja Wells 1999, 
494 – 495 ja vrt. Newland 2001, 23.) Molemmat teoriat sisältävät myös mie-
lenkiintoisella tavalla erilaiset käsitykset siitä, miten taloudellinen tehokkuus 
toimeksiantosuhteissa on saavutettavissa. Teorioiden käsitykset  taloudellisen 
tehokkuuden edistämisestä osoittavat myös näennäismarkkinoiden järjestämis-
vaihtoehdoista ne oleelliset kiintopisteet, joista käsin järjestämisvaihto ehtojen 
vaikutusta kilpailuneutraliteettiin tarkastellaan. 

Uusitalon (1991, 41 – 43) mukaan pehmeimmässä merkityksessä teorial-
la tarkoitetaan kohdeilmiötä koskevaa aikaisempaa tieteellistä keskustelua, ja 
siitä kehittyneempi teoria viittaa hypoteesiin tai vahvistusta saaneeseen hypo-
teesiin. Tiukimmassa merkityksessä Uusitalo tarkoittaa teorialla empiirisestä 
todellisuudesta kertovien propositioiden systemaattista ja loogista kokonai-

  7 Vaihtoehtoisia näkökulmia tai teorioita olisi olemassa muitakin, kuten esimerkiksi johta-
mis- ja organisaatioteorioiden puolelta vaikkapa verkostotalouden ja tulosjohtamisen teoriat 
sekä NPM (New Public Management). NPM-ajattelua voidaan käyttää sateenvarjokäsitteenä 
erilaisille julkishallinnon kehittämishankkeille ja reformeille, mutta NPM:ää ei ehkä oikein 
voida pitää minään yhtenäisenä teoriana. Kyse on pikemminkin erilaisten ja jopa toisilleen 
vastakkaisten toimintamallien joukosta vastauksena niihin haasteisiin, joita kuntien toimin-
taan kohdistuu. (Ståhlberg 1998, 8 ja Temmes 1997, 1 – 6.)

  8 Artikkelissa ”Incorporation as Public Sector Reform” Lanella (1997, 283) on tutkimus-
ongelma, jossa hän kysyy, ratkaiseeko virastojen ja liikelaitosten yhtiöittäminen päämies-
agenttisuhteen vaikeudet. Kysymys pureutuu yhtiöittämisen vaikutusten arviointiin, mutta 
tällä tavoin kategorisesti asetettua tutkimusongelmaa voidaan pitää naivistisena, sillä pää-
mies-agenttisuhteen ongelmien kertakaikkinen ratkaiseminen vaikuttaa suhteellisen utopisti-
selta oletukselta. Joitakin ongelmia voidaan yhtiöittämisellä ratkaista, mutta todennäköisesti 
monet ratkaisut tuottavat myös joitakin uusia ongelmia. Päämies-agenttisuhteen ongelmien 
ratkaisu-utopian sijasta oleellisempaa olisi kysyä, miten liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen 
muuttavat päämies-agenttisuhteen ongelmia.
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suutta.9 Teorioiden avulla organisoidaan, systematisoidaan ja koordinoidaan 
olemassa olevaa tietämystä, ja teorioiden tehtävänä on selittää ja ennustaa 
todellisuudessa esiintyviä ilmiöitä ja tosiasioita (Isaak 1975, 137). Uusitalon 
tiukin teorian määritelmä ja Isaakin käsitys teoriasta todellisuuden selittäjänä 
ja ennustajana viittaavat kuitenkin ehkä pikemminkin luonnontieteiden teo-
rioihin kuin yhteiskuntatieteissä esiintyviin teorioihin. Sosiaalinen maailma 
on ihmissuhdeverkostoineen ja tarkoituksellisine ja tarkoituksettomine tekoi-
neen hyvin monimutkainen, ja tutkijat itse ovat sosiaalisen maailman jäseniä, 
minkä johdosta yhteiskuntatieteellisten teorioiden mahdollisuus on jossain 
määrin kiistanalainen kysymys. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tuottaa teo-
rioita,  jotka selittämisen ohella tai sijasta ymmärtävät tutkimuskohdettaan.10 
Metsämuurosen (2002, 31) mukaan ihmistieteissä teoriat ovat instrumentaali-
sia. Niitä voidaan hyödyntää johtamisessa ja julkisessa päätöksenteossa sekä 
niitä koskevassa tutkimuksessa. Kun teoria ymmärretään instrumentaalises-
ti, huomio ei enää kohdistu siihen, kuinka puhtaasti teoria selittää totuutta, 
vaan siihen, miten hyödyllinen teoria on ja miten hyvin se toimii käytännössä. 
Päämies-agenttiteoriaan ja näennäismarkkinateoriaan suhtaudutaan tässä tut-
kimuksessa nimenomaan instrumentaalisesti. Tutkimus hyödyntää teorioiden 
tarjoamia käsitteitä, näkökulmia ja väitteitä kuntapalvelujen järjestämisvaihto-
ehtoja koskevan ilmiökentän haltuun ottamisessa. 

Kun esitetään vaatimus, että kilpailutilanteessa kuntapalvelujen näennäis-
markkinoilla pitäisi vallita myös kilpailuneutraliteetti, luodaan uusi, kriittinen 
näkökulma niihin taustaoletuksiin, joihin päämies-agenttiteorian ja näennäis-
markkinateorian tehokkuuskäsitykset pohjautuvat. Pyrkimyksenä tutkimuk-
sessa ei ole näiden teorioiden testaus empiirisellä tutkimusaineistolla eikä 
varsinaisesti edes teorioiden sisäisen konsistenssin arviointi. Asetettu tavoite 
liittyy nimenomaan agenttiteorian ja näennäismarkkinateorian taustaoletusten 
kelpoisuuteen ja sovellettavuuden rajoitteisiin kuntapalvelujen näennäismark-
kinoiden järjestämisvaihtoehdoissa. Teorioiden taustaoletuksia ei problemati-
soida kuitenkaan pelkän kritisoinnin vuoksi, vaan kritiikki voi palvella apu-
välineenä teorioiden jatkokehittämisessä ja niiden sovellettavuuden arvioin-
nissa eri päätöksentekotilanteissa. Niin ikään problematisointi auttaa luomaan 
syvemmän ymmärryksen teorioiden instrumentaalisesta kapasiteetista. 

Tutkimuksen tuotoksena syntyy käsitteitä ja malleja kunnallisen organi-
sointi-, kilpailu- ja kilpailutuspolitiikan arviointiin ja palvelujärjestelmien 
markkinaehtoisten uudistamishaasteiden käsitteellistämiseen. Tutkimus johtaa 
tutkimuskohteestaan ja siitä koskevasta kirjoittelusta kriittisiä näkökulmia ja 

  9 Lundquist (1993, 65 – 66) ei ole nojautunut erilaisiin teoriamääritelmiin, vaan hänen mu-
kaansa teorioilla on erilaisia ambitiotasoja. Teorian ambitiotaso on alhainen, kun teorian 
tehtävänä on vain osoittaa tutkimuksessa tarvittavat muuttujat. Ambitiotaso on korkea, kun 
teoria osoittaa muuttujien välisen yhteyden ja sisältää selittävän elementin.

10 Thomasin (1979, 29 – 33) mukaan täysin formaalit teoriat ovat yhteiskuntatieteissä mahdot-
tomia, mutta siitä huolimatta yhteiskuntatieteelliset teoriat voivat auttaa eheyttämään yhteis-
kuntaa koskevaa tietämystä.
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huomautuksia, jotka nostavat esiin kuntapalvelujen järjestämisvaihtoehtojen 
suunniteltuja tai suunnittelemattomia vaikutuksia ja koettelevat esitetyn argu-
mentaation kestävyyttä. Tutkimuksen tuottama tieto on luonteeltaan argumen-
tatiivista ja viitekehyksen omaista tarkasteluvälineistöä ilmiökentän ymmärtä-
mistä ja jäsentämistä varten.

Yksityistäminen eli palvelutuotanto-organisaatioiden muuttaminen yksityi-
siksi myymällä ne yksityisille ei ole tämän tutkimuksen kohdealuetta muutoin 
kuin aivan marginaalisesti. Rajaus perustuu siihen käsitykseen, että näennäis-
markkinoiden syntyminen ja kehittyminen tapahtuu pikemminkin evoluutiona 
kuin revoluutiona. Nykyisessä tilanteessa kunnilla on olemassa valmiit palvelu-
tuottajat, joiden osallistuminen kilpailuun on paljon realistisempaa ja kilpailun 
ylläpidon kannalta jopa välttämättömämpää kuin niiden yksityistäminen. Tut-
kimuksen ulkopuolelle rajataan myös esteellisyyksiin ja kunnallispoliitikoiden 
ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksiin kuuluvat kysymykset. Useimmat kunnat 
ovat kooltaan suhteellisen pieniä, minkä johdosta esteellisyyteen ja toimijoiden 
sidonnaisuuksin tai intressikonfl ikteihin liittyviä näkökohtia ei pidä vähätellä. 
Ne jätetään kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle osittain tutkimuseko-
nomisista syistä ja osittain siitä syystä, että ne ovat hyvin tapauskohtaisia ja 
paikoin vaikeasti tunnistettavia kysymyksiä. Voidaan myös huomauttaa, että 
esteellisyyskysymykset eivät ole vain näennäismarkkinoiden ongelma, vaan 
ne tulevat esiin myös hierarkkisessa hallinnossa. Edelleen tutkimuksen ulko-
puolelle rajataan palvelutuottajien dynaaminen markkinakäyttäytyminen, joka 
positiivisessa mielessä voi ilmetä vaikkapa raivokkaana markkinaosuustais-
teluna tai negatiivisessa merkityksessä kiellettyjen kilpailunrajoituskeinojen 
käyttämisenä. Tämä rajaus merkitsee sitä, ettei tämä työ ole perinteisen kilpai-
lupolitiikan eikä kilpailustrategian tutkimus. Ensimmäinen tarkennus perustuu 
pääosin kuntapalvelujen järjestämisvaihtoehtojen ja kilpailupolitiikan eriyty-
neisyyteen ja kilpailuoikeudellisen sääntelyn puuttumiseen suurimmasta osas-
ta kuntapalveluja. Toinen tarkennus perustuu tarpeeseen painottaa tutkimuksen 
kohteena rakenteita toiminnan sijasta, koska tutkimus ankkuroituu institutio-
naalisten tekijöiden kautta enemmän toiminnan puitteisiin ja olosuhteisiin.

1.3 Tutkimuksen liittyminen aikaisempaan 
 tutkimukseen

1.3.1 Tematiikkaa taustoittavat tutkimukset

Taloustieteessä Coasen (1937) artikkelista, jossa hän osoitti transaktiokustan-
nusten vaikutuksen, tuli klassikko (ks. esim. Landreth ja Colander 1989, 399). 
Coase sanoi ihmisten mieluummin muodostavan taloudellista toimintaa var-
ten yrityksiä kuin sopivan kaikista keskinäisistä suhteista erillisillä sopimuk-
silla. Yrityksillä, jotka nekin ovat hierarkioita, on myös taipumus kasvaa sen 
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 sijaan, että ne ostaisivat tarvitsemansa hyödykkeet ja palvelut ulkopuolisilta 
toimittajilta. Syynä näihin ovat markkinaoperaatioiden kustannusvaikutukset 
eli transaktiokustannukset. Williamson (1975) hyödynsi epävarmuuden, op-
portunismin, monimutkaisuuden ja rajoitetun rationaalisuuden käsitteitä ja 
tutki niiden avulla transaktioiden vertikaalista integrointia. Myöhempi talous-
tiede tunteekin Willamsonin varsinaisen transaktiokustannusteorian kehittä-
jänä.11 Tämä tutkimus hyödyntää paikoin transaktiokustannusten käsitettä, 
mutta varsinainen transaktiokustannusanalyysi ja sitä koskeva lähdeaineisto 
jäävät tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Transaktiokustannusteoria on hallin-
nut ulkoistamisproblematiikkaa koskevaa tutkimusta, mutta tässä työssä ollaan 
kiinnostuneita ulkoistamiseen liittyvästä institutionaalisesta kilpailuympäris-
töstä ja palvelutuottajien puolueettomista mahdollisuuksista kilpailla ja hank-
kia itselleen toimeksiantoja. Jos ulkopuolisten toimeksiantojen käyttämisen 
talou dellinen hyöty on kyseenalaista transaktiokustannusten vuoksi, epävar-
muutta luo myös näennäismarkkinoilla vallitseva kilpailun epäneutraliteetti. 
Tässä mielessä kilpailuneutraliteettiongelmat ovat vaikutuksiltaan rinnasteisia 
 transaktiokustannusten ongelmille. 

Tätä tutkimusta ei ole aivan yksikertaista sijoittaa varsinaisen kuntatut-
kimuksen traditioon, joka on yhtä aikaa sisäisesti monitieteinen ja pitkälle 
fragmentoitunut tieteenala. Yksi mahdollisuus asemoida tätä tutkimusta osak-
si kunnallistutkimusta on sijoittaa se osaksi kunnallistalouden ahdinkoa ja 
kunnallistalouden tervehdyttämistä koskevaa tutkimussuuntausta. Erityisesti 
lamavuosina tuotetuissa talousahdingon tutkimuksissa oltiin kiinnostuneita 
mm. siitä, miten kunnallistaloutta sopeutetaan supistuviin verotuloihin ja mitä 
toiminnallisia muutoksia tässä tarkoituksessa tehdään palvelutuotannossa (ks. 
esim. Mouritzen 1992, Salli 1989 ja 1992, Harisalo 1987, Valkama 1993a, 
Paavola ja Aarrevaara 1994, Helin ja Karisto 1994 ja Niskanen ja Salminen 
1995). Käsillä olevalla tutkimuksella on liittymäkohta tähän tutkimusperin-
teeseen siltä osin, että kilpailuttaminen esiintyy myös tervehdyttämistä kos-
kevissa tutkimuksissa. Keskeisimmin kunnallistalouden ahdinkoa selvittävistä 
tutkimuksista tämä työ eroaa siinä, ettei huomio nyt kohdistu budjettitalouden 
välittömien säästökohteiden tunnistamiseen tai säästöpotentiaalin arviointiin. 
Tämä tutkimus pureutuu tekijöihin, jotka vaikuttavat palvelutuottajien oikeu-
denmukaisuuteen kilpailutuksissa ja kilpailun toimivuuden taustaehtoihin kun-
nallishallinnossa. Yksityisen palvelutuotannon yleisyyttä ovat tutkineet mm. 
Kauppinen ja Niskanen (2003), mutta tämä tutkimus ei ole kiinnostunut siitä, 
kuinka moni kunta tai kuntayhtymä tarkkaan ottaen kilpailuttamista harjoittaa 
tai kuinka monta yritystä markkinoilla toimii.

11 Hierarkkisen organisoitumissuhteen sijasta koko palvelutuotanto voitaisiin jättää sopimusten 
varaan. Organisaatiot ja hierarkiat eivät olisi tarpeellisia, jos jokainen sopisi jokaisen kanssa 
tiettyjen töiden vaihdannasta. Tällainen tilanne johtaisi tosin valtavaan määrään sopimuk-
sia, joiden valmistelusta, solmimisesta ja valvonnasta aiheutuisi transaktiokustannuksia. 
Transaktiokustannusten teorialla voidaan selittää, miksi markkinaehtoisten ratkaisujen tuot-
tamat taloudelliset säästöt ja saavutetut tehokkuusedut saattavat jäädä kyseenalaisiksi. (Ks. 
esim. Nuttall ja Wells 1999, 494 – 495 ja Lane 1997, 285 – 286.)
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Julkisen valinnan teorian ja hallinnonuudistusten pohjalta on syntynyt moni-
kerroksinen tutkimussuuntaus, joka analysoi julkisten palvelujen vaihtoehtoi-
sia tuotantojärjestelmiä ja hallinnon markkinaehtoistumista edeten aina yksi-
tyistämiseen asti. Tätä suuntausta ei voida pitää erityisenä kuntatutkimuksena, 
vaan se edustaa paremminkin yleistä hallinnon reformitutkimusta, joka voi olla 
painottunut joko politologian, organisaatio-opin, taloustieteen, sosiaalipolitii-
kan, juridiikan tai yleisen hallintotieteen suuntaan. (Ks. esim. Harisalo 1986, 
Ånes 1993, Simonen 1994, Valkama 1995, Walsh 1995, Salminen ja Niskanen 
1996, Granqvist 1997, Rasinmäki 1997, Kettunen 1999, Currie ja Vidovich 
2000, Private Sector Involvement in City Health Systems 2001, Nolan 2001, 
Sutela 2001 ja 2003, Kanniainen 2002, Valkama, Siitonen ja Martikainen 2002 
ja Ollila, Ilva ja Koivusalo 2003.) Pääosin nämä tutkimukset pyrkivät muo-
dostamaan yleiskuvaa julkisten palvelujen vaihtoehtoisista tuotantomuodoista 
ja niiden tarjoamista kiinnostavista mahdollisuuksista muuttuvien haasteiden 
edessä olevalle julkishallinnolle. Orientaatioltaan osa tähän suuntaukseen kuu-
luvista tutkimuksista on skeptisempiä ja niissä ollaan kriittisiä vaihtoehtois-
ten palvelutuotantojärjestelmien haluttavuuden suhteen. Tämä tutkimus jatkaa 
vaihtoehtoisten palvelutuotantojärjestelmien tutkimusperinnettä siten, että 
työssä syvennetään ymmärrystä kilpailuneutraliteetin näyttäytymisestä vaihto-
ehtoisissa palvelutuotantojärjestelmissä.

Vaikka kuntapalvelujen markkinaehtoistuminen ja kilpailuttaminen on 
vähin erin kunnissa laajentunut, tutkimuksellinen mielenkiinto on ehkä ensi-
sijaisesti kohdistunut siihen, millaisia vaikutuksia ja julkisten menojen säästö-
jä näennäismarkkinoiden kehittelyillä ja erityisesti kilpailuttamisella on saatu 
aikaiseksi (ks. esim. Bryntse 1992, Jonsson 1993, Boyne 1998a, Aarrevaara, 
Haatainen, Harisalo ja Stenvall 2000, Kähkönen 2001, Wallenberg 2001 ja 
Valkama ja Flinkkilä 2003). Kilpailuttamisen taloudellisia vaikutuksia koske-
neet tutkimukset ovat tarkastelleeet kunnallistaloudessa saavutettujen säästö-
jen suuruutta ja budjettisäästöjen kohdentumista sekä muita yleispiirteisempiä 
vaikutuksia, kuten henkilöstövaikutuksia.12 Tässä tutkimuksessa kilpailutta-
misen säästövaikutusten sijasta tutkitaan kilpailun institutionaalisia edellytyk-
siä, jotka voivat rajoittaa taloudellisen tehokkuuden edistämistä ja sitä kautta 
 tilaajasäästöjen saavuttamista. Kilpailuneutraliteetin käsitteen avulla paljaste-
taan ja jäsennetään palvelutuottajien epäneutraaleja institutionaalisia kilpailu-

12 Monet tutkimustulokset ovat osoittaneet, että kilpailuttamisella on saatu aikaiseksi säästöjä. 
Hilke (1992, 71 – 72) käy tutkimuksessaan läpi yhdeksän empiirisen tutkimuksen tulokset. 
Tulosten mukaan kilpailutettu bussiliikenne oli tilaajalleen edullisempaa kuin kilpailuttama-
ton liikenne. Bryntsen (1992, 5 – 26) tutkimuksen mukaan Englannissa kilpailuttamissääs-
töt eräiden kuntapalveluiden urakkahinnoissa olivat kuuden, seitsemän prosentin luokkaa, 
mutta kilpailuttamisen kokonaiskustannusvaikutuksia oli vaikea arvioida. Kähkösen (2001, 
69 – 77) tutkimustulokset ovat osoittaneet, että Helsingin kaupunki on hankkinut kilpailutta-
misella itselleen taloudellisia säästöjä. Tutkija on kuitenkin muistuttanut siitä, miten vaikeata 
ja moniselitteistä aikaansaatujen säästöjen osoittaminen on. Helsingissä kilpailuttaminen on 
synnyttänyt myös transaktiokustannuksia sekä pitkiä riitaprosesseja, ja palvelujen laadussa 
on tapahtunut muutoksia, joiden luonteesta ja sisällöstä on esitetty erilaisia tulkintoja. 
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olosuhteita, jotka luovat ansiottomia kilpailuetuja yksille ja kilpailuhaittoja 
toisille. 

Erään alakategorian vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen tutkimuksessa 
muodostavat tutkimukset, jotka painottavat erityisesti kilpailuteorian ja kil-
pailupolitiikan näkökulmaa. Esimerkiksi Heinonen (1997 ja 1999) on tutki-
nut kunnallisten palvelutuotantoyksiköiden kilpailukykyä ja yrittäjyyttä. Tässä 
tutkimuksessa ei olla kiinnostuneita yrittäjyydestä tai kilpailusta sinänsä käyt-
täytymistieteellisenä ja dynaamisena ilmiönä, vaan huomio kohdistuu palvelu-
tuotannosta vastaavien yritysten ja muiden instituutioiden tasavertaisiin toi-
mintaolosuhteisiin ja institutionaaliseen toimintaympäristöön.13 Jääskeläinen 
(2000) on tutkinut markkinoiden avaamista sosiaalipalveluissa. Erotuksena 
tähän työhön hänen tutkimuksensa oli luonteeltaan empiirinen ja koski vain 
yhtä kuntapalvelujen lohkoa. Tässä tutkimuksessa kuitenkin hyödynnetään 
joitakin Jääskeläisen tutkimuksessaan selville saamia näkökohtia. Oksanen 
(2002) on laatinut suppean ja metodisesti epäselvän, mutta yleiskatsauksel-
lisesti toimivan deskription kuntapalvelujen kilpailuttamisen käytännöistä. 
Arosen,  Jär viön, Luoman ja Rädyn (2001) tutkimuksessa tarkastellaan sekä 
kilpailun että  yhteistyön yleispiirteisiä ongelmia kuntien peruspalvelujen 
 järjestämistavoissa. Kilpailuviraston (2001) raportti kuntapalvelujen markki-
noistumiskehityksestä on käytännönläheinen selvitys markkinoiden luomisen 
problematiikasta, määräävän markkina-aseman väärinkäytön piirteistä ja esi-
merkkikuntien muutamista ongelmatilanteista. 

Melinin ja Paunion (2001) kauppa- ja teollisuusministeriölle tekemä tilaus-
tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoista on sikäli mielenkiintoi-
nen, että heidän tutkimuksessaan on oma, tosin suppea luku kilpailuneutralitee-
tista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tässä kohdin raportti erittelee  sosiaali- ja 
terveys alalla kilpailuneutraliteetin ongelmiksi mm. verotuskysymyksiä, julki-
sia tukiaisia, hankintalainsäädäntöä ja tapaturma- ja liikennevakuutuslainsää-
däntöä. Näiltä osin Melinin ja Paunion tutkimuksella on suora yhteys tämän 
tutkimuksen analyysikäsitteeseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa sovelletaan 
kuitenkin laaja-alaisempaa lähestymistapaa, noudatetaan käsiteanalyyttistä 
metodia ja ollaan erityisen kiinnostuneita kunnallistaloudellisten tekijöiden 
yhteydestä näennäismarkkinoiden kilpailuneutraliteettiin. Tärkeä ero tämän 
tutkimuksen ja Melinin ja Paunion tutkimuksen välillä on myös se, että tässä 
tutkimuksessa tehdään syvällinen analyysi niistä toimenpiteistä, joiden varassa 
kilpailuneutraliteettia on väitetty voitavan edistää. Kansainvälisistä kilpailu-
neutraliteetin tutkimuksista kannattaa mainita kaksi esimerkkityötä: Thomson 
ja Abbott (2000) ovat soveltaneet kilpailuneutraliteetin käsitettä rahoitusmark-
kinatutkimuksessa ja Sims (1999) raideliikenteen kilpailuympäristön arvioin-
nissa. 

13 Institutionaalisella ympäristöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vakiintuneiden toimin-
tatapojen, traditioiden, epävirallisten ja virallisten normien ja pelisääntöjen muodostamaa 
toimintakenttää, jossa kunnat ja kuntapalvelujen tuottajat joutuvat toimimaan. (Ks. esim. 
Hodgson 1988, 10, Hallikainen 2003, 48 ja Harding ja Preker 2003, 25.)
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1.3.2 Organisaatiomuotojen eroja ja yhtiöittämistä 
 koskevat tutkimukset

Yhtiöittämistä ja kunnallista osakeyhtiötä käsittelevä tutkimuskirjallisuus ja 
-kirjoittelu on ryhmiteltävissä erilaisiksi tutkimustyypeiksi.14 Yhtiöittämi-
sestä kunnallishallinnossa ja kunnallisista osakeyhtiöistä on tehty empiiristä 
tutkimusta, jota voidaan kutsua kysely- ja haastattelututkimuksen traditioksi. 
Tämän tradition edustajat ovat kiinnostuneita yhtiöittämisen ja yhtiömuodon 
vaikutuksista, mutta heidän soveltamansa menetelmät rajoittavat tutkimus-
tulokset mielipiteiden ja vaikutelmien tasolle. Tieteenalapohjaisessa tarkaste-
lussa nämä tutkimukset sijoittuvat liiketaloustieteen, hallintotieteen, politiikan 
ja organisaatiopsykologian tutkimuksen eri lohkoille. Useimmissa kysely- ja 
haastattelu tutkimuksissa tiedon intressi on lähinnä tekninen, sillä tutkijat ovat 
koonneet yhteenvedonomaista ja yleiskatsauksellista tietoa kunnan virkaili-
joiden ja luottamushenkilöiden sekä yhtiöiden työntekijöiden käsityksistä ja 
kokemuksista. Osa empiirisestä tutkimuksesta on syntynyt nimenomaan tar-
peesta tutkia sitä, miten työntekijät kokevat yhtiöittämisen vaikuttaneen hei-
dän omaan työhönsä15.16

14 Tutkimusten tyypittely ei ole helppo tehtävä; usein se on jopa varsin epäkiitollinen operaa-
tio. Luokittelusta on erittäin vaikea rakentaa yksiselitteistä, minkä vuoksi tässä esitettävää 
tutkimuksen jakoa tutkimustyyppeihin on syytä pitää karkeana yleiskuvauksena. Sanottu ei 
päde vain yhtiöittämistä ja kunnallisia osakeyhtiötä koskevaan tutkimusluokitteluun, vaan 
myös tilaaja-tuottajamallia ja vouchereita koskevien tutkimusten ryhmittelyihin. (Vrt. Lukka 
ja Granlund 1997.)

15 Tutkimustulosten mukaan yhtiöittämisen vaikutukset ovat olleet henkilöstön kannalta yllä-
tyksellisenkin vähäiset. Esimerkiksi Kiviniemen ym. (1994, 53) tutkimuksen mukaan yh-
tiöittäminen on yleisesti ottaen lisännyt henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, mutta tästä 
huolimatta henkilöstön työsuhde-etuisuuksissa ei ole tapahtunut muutosta. Kaiken kaikkiaan 
henkilöstö on kokenut uusien yhtiöiden itsenäisemmän aseman myönteisenä, vaikka ovat-
kin kritisoineet tapoja, joilla yhtiökohtaisia muutoksia on pantu toimeen. Sverke, Hellgren 
ja Öhrming (1997, 19 – 21) tutkivat yhtiöittämisen vaikutusta työntekijöiden oman työn 
kokemiseen ja työasenteisiin vertailemalla yhtiöitetyn sairaalan työntekijöiden käsityksiä 
vertailusairaalasta kerättyihin aineistoihin. Kvantitatiiviset kyselyaineiston analyysit osoit-
tivat, ettei yhtiöittämisellä ollut erityisempää vaikutusta työntekijöiden työn kokemiseen 
tai asennoitumiseen. Itsekin tuloksista hämmästyneinä tutkijat selittivät saamiaan tuloksia 
sillä, että heidän tutkimassaan tapauksessa yhtiöittämiseen kytketty uusi johtamisohjelma oli 
pantu toimeen huolella, mikä oli auttanut henkilökuntaa luomaan realistisen kuvan tulossa 
olevasta muutoksesta. Toinen selitys heidän mukaansa oli se, että ne työntekijät, jotka olivat 
suhtautuneet yhtiöittämiseen kaikkein negatiivisimmin, olivat vaihtaneet työpaikkaa asenne-
mittausten välissä. 

16 Tutkimusaineiston laajuuden perusteella arvioiden osa empiirisistä tutkimuksista on ns. 
survey-tyyppisiä yleiskartoituksia, mutta empiiristen tutkimusten ryhmään sisältyy myös 
ideografi sia case-tutkimuksia. Jälkimmäisissä kuvataan ainutkertaisen tai toistumattoman 
yhtiöitymistapahtuman ominaispiirteitä. Tehdyt empiiriset tutkimukset ovat selväpiirteisiä ja 
pienimuotoisia, mutta niitä leimaa kunnianhimottomuus ja teorian puuttuminen. Teoreettisten 
viitekehysten ja testattavien hypoteesien puuttuminen implikoi sitä, että tutkimukset on teh-
ty tilaustyönä palvelemaan kuntien halua selvittää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden 
asenne- ja orientoitumisilmastoa. Joissain tutkimuksissa myönnetään taas suoraan kuntien 
etujärjestön tietotarpeiden palveleminen (ks. esim. Kartano 1990, 2). Tässä suhteessa eräistä 
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TAULUKKO 1. Yhtiöittämistä ja kunnallisia osakeyhtiöitä koskevat tutkimukset
ryhmiteltynä neljään tutkimustyyppiin. 

Tutkimus-
tyyppi

Tyypillinen kiinnos-
tuksen kohde

Yleisin tutki-
musmetodi

Tutkimustulosten 
luonne

Esimerkki-
tutkimuksia

Yhtiöittämis- 
ja yhtiö koke-
musten ja 
vaikutelmien 
kartoitukset

Tutkimukset kohdistu-
vat johonkin tiettyyn 
yhtiöittämistapauk-
seen tai tapausten 
joukkoon ja niissä 
ollaan kiinnostuneita 
eri sidosryhmien käsi-
tyksistä yhtiöittämisen 
ja kuntayhtiöiden 
vaikutuksista

Kyselyt ja 
haastattelut 
sekä case-
tutkimukset

Tutkimustulokset 
ovat teknistä tiedon-
intressiä palvelevia 
kuvailuja ja summee-
rauksia siitä, miten 
yhtiömuodon on 
koettu vaikuttaneen 
henkilöstön työsken-
telyolosuhteisiin ja 
johtamisedellytyksiin

Puttonen 2002, 
 Öhrming & Sverke 
2001, Heinonen & 
Leiwo 1998,  Högberg 
1997, Sverke, 
 Hellgren & Öhrming 
1997,  Kiviniemi, 
 Oittinen, Varhe, 
 Niskanen ja Salminen 
1994, Tupakka 1992, 
Kartano 1990 

Oikeustieteel-
liset tutkimuk-
set

Yhtiöittämisen oikeu-
delliset perusteet 
ja kuntayhtiöiden 
hallinnon järjestä-
minen kunnan edut 
huomioon ottavalla 
tavalla

Oikeustieteelli-
sen auktoritee-
tin menetelmä

Tutkimustulokset ovat 
lainopillisia selostuk-
sia voimassa olevien 
oikeusnormien si-
sällöistä, erityisesti 
valikoiduista osake-
yhtiö- ja kuntalain 
kohdista

Lehtonen 1995, 
 Immonen 1991, 
Koivukoski 1990, 
 Rasinmäki 1990, 
 Pöyhönen 1989a ja 
1989b, Henriksson 
1988

Käsitteelliset 
hallinto-opin 
tutkimukset

Sisällöllisesti kirjavin 
tutkimustyyppi; 
ylei sin näkökulma 
organisaatio-oppi ja 
kiinnostuksen kohteita 
käsitteenmäärittelyt ja 
eri organisaatiomuo-
tojen edullisuuden 
analysointi 

Kirjallisuus-
tutkimuksen 
ja vertailun 
metodit

Tuloksia ovat määri-
telmät yhtiöittämises-
tä, tekniset kuvailut 
kunnallisen ja yksityi-
sen liiketoiminnasta 
ja luetteloinnit yhtiöit-
tämistä puoltavista 
ja vastustavista 
argumentoinneista

Wallenberg 2000, 
 Valkama 1996, 
 Kähkönen 1996, 
 Suomen Kuntaliitto 
1996, Valkama 1994d, 
Collin 1991, Haiko 
1991

Talous-
ajattelun 
näkökulmaa 
soveltavat 
tutkimukset

Evidenssin hakeminen 
taloudellisen tehok-
kuuden paranemiselle 
ja pääoman tuotto-
asteen muutokselle

Tilasto- ja 
tilinpäätös-
aineistojen 
tilastollinen 
käsittely ja 
taloushallinnon 
ohjeiden ja 
suositusten 
analysointi

Kuvailevaan 
tilastotieteeseen ja 
ristiintaulukointeihin 
perustuvat päättelyt 
yhtiöittämisen vaiku-
tuksesta tuottavuuteen 
ja tulokseen 

Shirley 1999, Kurra 
1997, Duncan ja 
Bollard 1992, Soikkeli 
ja Marjamäki 1990 

Empiiristen tutkimusten rinnalla toinen kunnallishallinnon yhtiöittämistä ja 
kunnallisia yhtiötä tarkasteleva tutkimustyyppi on oikeustieteellisen tutki-
muksen ja kirjoittelun17 traditio. Oikeudellisia tarkasteluja ovat yleensä teh-
neet kuntien edunvalvonnan parissa työskentelevät oikeusoppineet, jotka ovat 

puutteista, paikoittaisesta asenteellisuudesta ja kyseenalaisista väitteistä huolimatta Puttosen 
(2002) tutkimus kuntayhtiöistä vallan välineinä on poikkeus muiden tutkimusten joukossa, 
sillä se on kirjoitettu puhtaana akateemisena opinnäytteenä. 

17 Suurin osa oikeustieteellisesti painottuneista töistä on pienimuotoisia töitä eli julkaisumuo-
doltaan artikkeleita tai ainoastaan ammattilehdissä julkaistuja kirjoituksia.
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 joutuneet virkansa puolesta selvittelemään osakeyhtiöitä koskevien oikeussään-
nösten sisältöjä kunnallisille toimijoille. Vaikka näkökulma näissä artikkeleis-
sa on kaavamaisesti lainopillinen, ne rajautuvat kuitenkin tiukasti kunnallisen 
yhtiöittämisen ja kuntayhtiöiden problematiikkaan. Oikeudellisesti tehdyissä 
tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita erityisesti siitä, mitä toimintoja kunta saa 
yhtiöittää ja mitä ei sekä kuinka laajalti kunnat saavat osallistua liiketoimin-
taan. Tutkimuksissaan oikeustieteilijät muistuttavat erityisesti siitä, miten ra-
dikaali päätös yhtiöittäminen kunnallishallinnossa on. Yhtiöittämisen myötä 
menetetään asiakirjajulkisuus, valtuuston päätösvaltaa, hallinto-oikeudellinen 
muutoksenhakuoikeus ja kuntalaisten aloite- ja osallistumisoikeudet. Kunnal-
listen yhtiöiden osalta kirjoituksissa on käsitelty erityisesti kunnan edustajan 
yhtiökokousosallistumista ja osakeyhtiömuodon etuja ja haittoja18. (Ks. esim. 
Henriksson 1988, Pöyhönen 1989a ja 1989b, Rasinmäki 1990, Immonen 1991, 
Koivukoski 1992 ja Lehtonen 1995.)

Kolmantena ryhmänä yhtiöittämiseen ja kuntayhtiöihin fokusoituneista 
tutkimuksista voidaan identifi oida käsitteelliset hallintotieteelliset tutkimuk-
set ja kirjoitukset19. (Ks. Collin 1991, Haiko 1991, Valkama 1996, Kähkönen 
1996, Sverke, Hellgren ja Öhrming 1997 ja Wallenberg 2000.) Edellä käsi-
teltyihin tutkimussuuntauksiin verrattuna tässä tutkimussuuntauksessa nou-
datetut lähestymistavat ovat keskinäisessä tarkastelussa heterogeenisempia ja 
epä tasaisempia. Tutkimusotteeltaan käsitteellis-hallintotieteelliset tutkimukset 
ovat lähinnä kuvailevia, joskin myös abstrakteja ja tutkimusten tiedonintressi 
on suhteellisen tekninen. Tyypillisesti näissä tutkimuksissa sovelletaan orga-
nisaatiotutkimuksen näkökulmaa, jota monissa töissä täydentävät vielä poliit-
tisen taloustieteen kerrostumat. Käsitteelliset tutkimukset ovat tavallisesti 
problematiikan yleiskartoituksia. Niissä kuvataan kunnallisen liikelaitoksen 
ja yhtiön organisoitumista ja toimielimiä. Muita varsinaisia fokuskysymyksiä 
ovat mm. yhtiöittämisen käsitteen määrittely, kunnallisen liiketoiminnan piir-
teiden kuvailu ja yhtiöittämisen pohtiminen strategisena päätösvaihtoehtona. 
Niiden ohella joissakin käsitteellis-hallintotieteellisissä töissä kyetään myös 
tarkastelemaan tutkittavan ilmiön yhteyksiä muihin tekijöihin, kuten vaihto-
ehtoisiin palvelutuotantojärjestelmiin ja kuntapalveluiden markkinaehtoista-
miseen (ks. esim. Valkama 1995 ja Salminen ja Niskanen 1996). Jos ajatellaan 
vaikkapa tutkijoiden keskinäistä dialogia tai argumentaatiokamppailuja, tutki-
mustraditiona hallintotieteellisesti painottuneet kuntayhtiötutkimukset ovat 
näkökul mien osalta sirpaloituneita, minkä vuoksi tutkimustradition sisäinen 
keskustelu jää suhteellisen vähäiseksi. 

18 Erityiskysymyksenä oikeudellisissa tarkasteluissa on sivuttu kysymystä kunnallisen organi-
saatiomuodon ja osakeyhtiömuodon verotuskohtelusta. Rasinmäki (1990, 259) on todennut 
sen vero-oikeudellisen epäneutraliteetin, että valtion tulo- ja varallisuusverotusta ei ole ulo-
tettu kunnallisiin liikelaitoksiin. 

19 Tähän ryhmään luetaan mukaan myös sellaiset tutkimukset, joissa pääpaino on kunnan liike-
laitosten problematiikassa, mutta jotka kuitenkin tärkeällä tavalla sivuavat yhtiöittämistä tai 
yhtiömuotoa. 
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Systemaattisemmin kunnallisen liikelaitoksen ja osakeyhtiön eroja ovat 
vertailleet Svenska Kommunförbundet (1990) ja Suomen Kuntaliitto (1996). 
Suppeamman vertailun ovat tehneet myös Tupakka (1992, 13), Valkama 
(1993b, 229) ja Kähkönen (1996, 29 – 30)20. Vertailunäkökulmia tutkimuk-
sissa ovat mm. päämäärät, omistus, omaisuus, tuoton tuloutus, lainarahoitus, 
hallinto, budjetointi ja verovelvollisuus. Tässä tutkimuksessa jatketaan näiden 
tutkimusten viitoittamasta vertailuasetelmasta syventämällä ja laajentamalla 
sitä. Erotuksena aikaisempiin tutkimuksiin tässä tutkimuksessa vertailu toteu-
tetaan eriteltynä yleisen hallinnon ja erityisen taloushallinnon kysymyksiin, 
jotka synnyttävät kilpailun epäneutraliteettia.

Yhtiöittämistä ja kunnallisia osakeyhtiöitä koskeva taloustieteellisesti 
orientoituneen tutkimuksen traditio on hyvin suppea tai kapea. Perinteisessä 
uusklassisessa taloustieteessä on tutkittu yleisesti julkisen yrityksen ideaali-
tyyppiä tai mallitapausta, mutta valtavirtauksia edustavien taloustieteilijöiden 
kiinnostus ei ole riittänyt erityiseen kuntayhtiöiden tutkimukseen.21 (Ks. esim. 
Rees 1984.) Taloustieteellisissä kuntayhtiöiden tutkimuksissa ollaan oltu kiin-
nostuneita mm. kuntaomistajan tuloutusvaihtoehdoista ja yhtiömuodon vaiku-
tuksesta taloudelliseen suoriutumiseen22. 

Tämän tutkimuksen kannalta erityisen tärkeitä aikaisempia kunnallista yh-
tiöittämistä ja kunnallisia osakeyhtiöitä koskevia tutkimustuloksia ovat sekä 
Collinin ja Hanssonin (1991, 5 – 6 ja 79 – 80) että Berggren, Hallerbyn ja 
Ridderstrand-Linderothin (1997) tutkimusten tulokset. Collinin ja Hanssonin 
mukaan yhtiöittäminen on lähinnä organisaatiomuodon muutos, eikä se muuta 
tai kyseenalaista päämiestä toisin kuin yksityistäminen.23 Heidän empiiristen 
20 Kähkönen (1996, 27 – 30) on koonnut systemaattisen vertailutaulukon, jossa ovat mukana 

kunnallisista yksiköistä myös bruttoyksikkö ja nettoyksikkö.
21 Valtionyhtiöitä ja yhtiöittämistä valtionhallinnossa on sen sijaan tutkittu enemmän (ks. esim. 

Eilavaara ja Sarja 1999 ja Syrjänen 1996). Monissa kansainvälisissä yhtiöittämistä koskevis-
sa tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita nimenomaan siitä, miten yhtiöittäminen ja yksityis-
täminen ovat vaikuttaneet kyseessä olleen yksikön tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Tämän 
selvittämiseksi tutkimuksissa on analysoitu yksiköiden menojen ja tulojen kehitystä, tulok-
sen kehitystä ja suhteutettu menoja erilaisiin suoritemittareihin. (Ks. esim. Everett 1995). 
Tällaiseen metodiin liittyy kuitenkin metodologisia ongelmia. Metodi kykenee ainoastaan 
kuvamaan tapahtuneita muutoksia, mutta sen avulla muutoksia ei voida pitävästi liittää yh-
tiöittämiseen. Muutokset ovat voineet johtua myös esim. kysynnän ja tuotannontekijöiden 
hintojen muutoksista, aikaisemmin suoritetun henkilöstökoulutuksen synnyttämistä vaiku-
tuksista tai täytäntöön pannuista johtamistekniikoista. Sen osoittaminen, että tehokkuusmuu-
tokset johtuvat nimenomaan yhtiöittämisestä, on metodisesti erittäin vaikeata (Bollard ja 
Mayes 1993, 330). Silti laitosten kannattavuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden kehityksen 
kuvaamiseen ja selittämiseen keskittyvien tutkimusten puolustukseksi Duncan ja Bollard 
(1992, 4) ovat todenneet, että tällaisella viitekehyksellä operoivien tutkimusten etuna on nii-
den yksinkertainen ja päättäväinen ote.

22 Esimerkiksi Kurra (1997) on vertaillut joitakin kuntayhtiön voiton tuloutusmuotoja, ja 
Soikkeli ja Marjamäki (1990) ovat kirjoittaneet kunnallisten liikelaitosten hinnoittelusta ja 
investoinneista. 

23 Tutkimukseen sisältyneiden kolmesta yhtiöstä tehdyn tapaustutkimuksen tulokset ovat siltä 
osin mielenkiintoiset, ettei yhtiöittämisen nähdä johtavan poliittisen kontrollin ja valvon-
nan vähenemiseen. Saatua tulosta tutkijat selittivät sillä, että yhtiömuotoinen organisaatio 
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tulostensa mukaan yhtiöittämisellä on kolme mahdollista roolia, jotka ovat ra-
tionalisointirooli, sopimusjärjestelyn rooli ja kilpailurooli.24 Collinin ja Hans-
sonin (1991, 77 – 79 ja ks. myös Collin ja Hansson 1992) mukaan kilpailu-
roolissa osakeyhtiötä voidaan käyttää sekä oman toiminnan että kilpailijoiden 
tehokkuuden kontrollointiin. Jotta tällainen kontrollointi olisi mahdollista, kil-
pailijoiden tulisi voida käydä kilpailua suhteellisen samanlaisin ehdoin. Hans-
sonin ja Collinin mukaan kunnallista osakeyhtiötä rasittaa kuitenkin kuusi eri-
laista institutionaalista kilpailuhaittaa. Ensimmäinen kilpailuhaitta on se, että 
kuntayhtiöiden hallitusten kompetenssi on yksipuolinen. Kun kuntayhtiön hal-
litus täytetään kunnallispoliitikoilla, hallitukseen ei tule riittävän monipuolista 
osaamista. Toinen kilpailuhaitta on se, että kuntayhtiön rahoituksellinen liik-
kumavara on kapea. Tutkijat huomauttavat tässä yhteydessä siitä, että kuntayh-
tiön taloudellinen vakavaraisuus saattaa olla heikko ja asennoituminen riskin-
ottoon voi olla yhtiössä pidättyväistä. Kolmas kilpailuhaitta syntyy siitä, että 
kuntayhtiöiden toiminnot ovat usein varsin yksipuolisia, koska kuntayhtiön 
mahdollisuudet riskin diversifi ointiin ovat rajoitetummat. Ainoastaan suurem-
milla kunnilla on mahdollisuuksia muodostaa yhtiöiden ympärille konserneja. 
Neljäs kilpailuhaitta on kuntayhtiöitä koskeva suurempi julkisuusvaatimus. 
Suuri yleisö lukee kunnalliset yhtiöt kunnan lähipiiriin kuuluviksi ja vaatii sen 
vuoksi myös herkemmin erilaisia tietoja yhtiöistä. Joissain tapauksissa kunta-
omistaja saattaa jo ennen mitään vaatimuksia sisällyttää julkisuusperiaatteet 
perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykseen. Viides kilpailuhaitta syntyy Ruotsissa 
sovellettavasta yhdenvertaisuusperiaatteesta. Kuudes kuntayhtiöiden kilpai-
luhaitta syntyy omistajan epävakaista valta-asemista. Tällä tutkijat viittaavat 
siihen, että joka kolmas vuosi (Ruotsissa) käytävät kunnallisvaalit synnyttä-
vät epävarmuutta kuntayhtiössä, kun omistajavallan käyttäjät saattavat vaihtua 
näin usein. Tässä kohdin tutkijat tosin myöntävät, että yksityisen yhtiön omis-
tajuus saattaa vaihtua monta kertaa yhden viikon aikana, vaikka käytännössä 
näin tiheät omistajavaihdokset ovat harvinaisia. 

Kunnallisen osakeyhtiön institutionaalisena kilpailuetuna on tutkijoiden 
mukaan se, että yhtiöllä on epäformaalilla tasolla toimiva läheinen suhde suu-
rimman asiakkaansa eli kunnan kanssa. Tutkijoiden käsityksen mukaan tämä 

tuottaa parempaa taloustietoa toiminnan johtamista ja päätöksentekoa varten. Kun poliitikot 
miehittävät itselleen yhtiön hallituspaikat, pystyvät he sieltä käsin tehokkaaseen valvontaan. 
(Collin ja Hansson 1991, 5, 8 ja 64.)

24 Tutkimuksen ruotsalaiskunnissa yhtiöittämisen motiiveissa havaittiin kuntakohtaisia eroja, 
mutta kaikkein hallitsevimmaksi motiiviperusteluksi tutkijoiden saamissa vastauksissa nou-
si taloudellisen tehokkuuden tavoittelu. Tutkijat kysyivät kuntien viranhaltijoilta ja luotta-
mushenkilöiltä myös sitä, miksi he uskovat yhtiöittämisen saavan aikaan tehokkuusetuja. 
Vastausten mukaan yhtiöittäminen luo selvän tulosvastuun, lisää rahoituksellista liikkuma-
varaa, lyhentää päätösprosesseja, luo tunteen markkinaorientaatiosta ja mahdollistaa va-
paamman henkilöstöpolitiikan. Tutkijat tulkitsivat tuloksia sillä tavalla, että yhtiöittäminen 
on kunnalliselle yksikölle eräänlainen yritys muuntautua tehokkaammaksi, koska yhtiömuo-
toa pidetään muodikkaana ja sillä on arvostettu imago. Tutkijat itse kuitenkin huomauttavat, 
että tehokkuus ei ole suorassa suhteessa organisaatiomuotoon, vaan riippuu organisaation 
toimijoista. (Collin ja Hansson 1991, 5 – 6 ja 79 – 80.)
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voi joissain tapauksissa olla kuntayhtiölle tarpeellistakin sen vuoksi, että siltä 
puuttuu ympäröivä konsernirakenne. Toisaalta läheisen suhteen kääntöpuole-
na voi olla myös se, että kunta odottaa yhtiön tekevän joitakin asioita ilman 
erityisempää korvausta. Toinen kuntayhtiön kilpailuetu on tutkijoiden väitteen 
mukaan se, että kunta voi antaa yhtiön lainoista takauksen. Kunta ei voi vält-
tämättä heikon maksuvalmiuden ja kireän talousarvion vuoksi tehdä pääoma-
lisäyksiä yhtiöön, mutta kunta voi takauksen avulla myötävaikuttaa edullisen 
lainan järjestymiseen yhtiölle. (Collin ja Hansson 1991, 79.) 

Ruotsalaistutkijoiden analyysia kuntayhtiöiden kilpailuneutraliteetista voi 
tulkita sillä tavalla, että he näkevät kilpailuneutraliteettiongelmien alkuperän 
pikemminkin vakiintuneista toimintavoista kuin sääntelystä tai normeista joh-
tuvana. Lisäksi heidän analyysinsa on vain toteavaa siinä mielessä, etteivät he 
pohdi lainkaan sitä, miten kilpailuneutraliteettiongelmia voitaisiin ratkaista.

Berggrenin, Hallerbyn ja Ridderstrand-Linderothin (1997) käsitteellinen, 
mutta normatiivinen tutkimus on tutkimusotteeltaan kriittinen ja päätelmien 
osalta hyvin lakoninen työ. Tutkijoiden mukaan kunnalliset osakeyhtiöt ovat 
väline kuntalaisten demokraattisten oikeuksien kuohitsemiseen. Kunnallisessa 
osakeyhtiössä valmisteltavat asiat eivät tule kuntalaisten tietoon, yhtiössä teh-
dyt päätökset eivät ole julkisia eivätkä kuntalaiset voi valittaa yhtiön tekemistä 
päätöksistä. Tutkijat syyttävät kunnallisia yhtiöitä siitä, että joissain tapauk-
sissa niiden toiminnalliset aktiviteetit ylittävät kunnallisen toimialan ja kom-
petenssin. Kunnallisten yhtiöiden olemassaoloa on joissain yhteyksissä perus-
teltu sillä, että yhtiömuoto tekee toiminnasta tehokkaampaa ja liiketaloudel-
lisempaa. Berggren, Hallerby ja Ridderstrand-Linderoth vastaavat tähän, että 
kunnallinen organisaatiomuoto tarjoaa riittävästi organisoinnin mahdollisuuk-
sia, jotka takaavat toiminnalle riittävän samankaltaiset toimintaedellytykset. 
Demokratiaperustelujen ohella tutkijat vastustavat kunnallisia osakeyhtiöitä 
myös sen vuoksi, että heidän mukaansa kunnallisten ja yksityisten yhtiöiden 
välille ei voida saavuttaa täydellistä kilpailuneutraliteettia. Heidän mukaansa 
kunnalliset yhtiöt voivat nauttia kunnan yhtiöille myöntämistä takauksista ja 
ns. piilotettua etua siitä, että yhtiön johtohenkilöitä toimii kunnan johtavilla 
luottamushenkilöpaikoilla. Berggrenin, Hallerbyn ja Ridderstrand-Linderothin 
kolmas argumentti kilpailuneutraliteettiongelman osalta on itse kunnallinen 
omistajuus, joka heidän mukaansa voi käytännössä merkitä tappioiden katta-
mistakuun antamista osakeyhtiöille. Näillä argumenteilla he päätyvät esittä-
mään suosituksen, että yhtiöittämiset kunnallishallinnossa tulisi pikaisesti ja 
totaalisesti lopettaa, kuntien toimivat yhtiöt pitäisi kymmenen vuoden kulues-
sa yksityistää tai purkaa ja vapautuvat varat tulisi käyttää kuntien tuottamiin 
palveluihin.
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1.3.3 Tilaaja-tuottajamallia ja vouchereita koskeva 
 aikaisempi tutkimus

Tilaaja-tuottajamallia koskeva aikaisempi tutkimus on ryhmiteltävissä kolmeen 
tutkimustraditioon tai tutkimustyyppiin. Varsin vahva ja elinvoimainen tutki-
mustraditio on empiirisen seurantatutkimuksen traditio. Metodisesti  lähinnä 
kysely- ja haastattelumenetelmin tehdyt seurantatutkimukset25 ovat  olleet 
kiinnostuneita yhden tai useamman kunnan toimeenpanemista tilaaja-tuottaja-
mallin kokeilujen ja käytäntöjen piirteistä, organisoinnista ja vaikutuksista26. 
Vallitseva tiedonintressi empiirisen tutkimuksen traditiossa on tekninen, ja 
käsitys tuotetun tiedon totuudesta perustuu pragmaattiseen totuuskäsitykseen. 
Eräs keskeinen ja huomionarvoinen näiden pragmaattisten seurantatutkimusten 
havainto on se, että tilaaja-tuottajamallia sovelletaan kuntapalveluissa  hyvin 
monella tavoin ja paikallisesti varioituna (ks. esim. Andersson ja  Hansson 
1989, 89). Havainto kuvaa ja ilmentää hyvin ei ainoastaan itse tilaaja-tuottaja-
mallia vaan koko kilpailuttamisajattelun väljyyttä. Alf Johanssonin (1999) tut-
kimuksen mukaan siihen, millaisen tilaaja-tuottajamallin kunnat ottivat käyt-
töön, vaikutti kunnan koko. Mitä suuremmasta kaupungista oli kysymys, sitä 
sofi stikoituneempia malleja kunnilla oli taipumus soveltaa. 

25 Mm. Montin on tehnyt tutkimuksen noin kymmenen case-kunnan ja kahden maakunnan 
tilaaja-tuottajamalleista kysely- ja haastattelumetodilla. Tutkimustulosten mukaan uuteen 
malliin suhtauduttiin yleensä positiivisesti, vaikka joissakin kunnissa merkittävä poliittinen 
vähemmistö oli ollut sitä vastaan. Yli puolet hallituksen ja lautakuntien jäsenistä kertoivat, 
että mallin myötä heille oli jäänyt enemmän aikaa poliittiseen työhön kuntaorganisaation 
ulkopuolella. Lähes kolme neljäsosaa tilaajalautakuntien jäsenistä oli sitä mieltä, että he 
olivat luopuneet vaikuttamasta toimeenpanoon sen jälkeen, kun sopimukset oli allekirjoi-
tettu. Mallin käyttöönoton todettiin myös lisänneen yrittäjien kiinnostusta myydä palveluja 
kunnalle. Hieman ongelmallisena tutkijat näkivät sen, että poliittisten puolueiden rooli oli 
jäänyt muutosprosessissa passiiviseksi. Monet luottamuselinten jäsenistä katsoivat, etteivät 
he voineet riittävästi osallistua tilausten valmisteluprosesseihin. Toimitusten seurannassa oli 
myös havaittu puutteita. Tilaukset oli usein tehty sellaisessa muodossa, etteivät ne mahdol-
listaneet hyvän valvonnan järjestämistä. Mielenkiintoinen oli tulos, jonka mukaan virallisen 
organisaatiorakenteen muuttuminen ei ainakaan välittömästi ollut muuttanut valtarakenteita. 
Johtavat virkamiehet olivat säilyttäneet merkittävän vaikutusvaltansa poliitikoiden keskuu-
dessa. (Montin 1993, 59, 61, 66 ja 77 ja ks. myös Häggroth 1993, 334 – 336.)

26 Jotkut tutkimukset ovat kuntakohtaisia tai muodikkaammin yhtä seutukuntaa koskevia case-
tutkimuksia (ks. esim. Ahonen 2003), toiset puolestaan yleisempiä, maakohtaisia kokonais-
kartoituksia (ks. esim. Salonen – Soulié 1992) ja eräät kansainvälisiä kuntavertailuja (Bryntse 
2000). 
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TAULUKKO 2. Tilaaja-tuottajamallia koskevien tutkimusten luokittelu tutkimus-
traditioiksi.

Tutkimus-
tyyppi

Tyypillinen kiin-
nostuksen kohde

Yleisin tutkimus-
metodi

Tutkimustulosten 
luonne

Esimerkkitutki-
muksia

Seuranta-
tutkimukset

Kuntien toimeen-
panemien tilaaja-
tuottajamallin 
täytäntöönpanon 
ongelmat ja siitä 
saadut kokemukset

Kysely- ja 
haastattelu-
menetelmät

Tutkimustulokset 
ovat synteesejä eri 
sidosryhmien edus-
tajien käsityksistä 
ja kuvauksia mallin 
toimeenpanon kehi-
tyspiirteistä

Martikainen ja Meklin 
2003, Ahonen 2003, 
Haatainen 2003, 
Zolkiewski 2002, 
Bryntse 2000, Blom 
2000, Johansson 
1999, Ihalainen 1996, 
Ascher 1987 

Käsitteelliset 
tutkimukset

Mallin piirteet, 
määritelmä, ehdot 
ja edellytykset ja 
argumentaatio puo-
lesta ja vastaan

Kirjallisuustutki-
muksen ja ajatte-
lun metodi

Tutkimustulokset 
ovat mallin määri-
telmiä ja pohdintoja 
mallin luonteesta 
sekä soveltuvuudesta 

Preker, Harding ja 
Travis 2000, Ormsby 
2000, Jarefors ja 
Jäderholm 1998, 
Valkama 1994a, 
 Lammertz 1992

Kilpailutta-
misen oikeu-
dellisia ehtoja 
selvittelevä 
traditio

Kuntapalvelujen 
erityisalojen ja 
hankintatoimen 
lainsäädäntö

Oikeustieteen me-
todi, auktoriteetin 
metodi

Lainopillisia ku-
vauksia voimassa 
olevien kilpailu-
tus- ja liikkeen-
luovutusnormien 
tulkinnoista

Myllymäki 2003a ja 
2003b, Kalima 2001, 
Liivala 2001, Laapio 
ym. 2001, Nuorteva 
1994

Käsitteellisen tutkimuksen traditio on ollut kiinnostunut tilaaja-tuottajamallin 
ideasta, keskeisistä ominaisuuksista, toteuttamismahdollisuuksista ja mallia 
koskevan argumentoinnin analysoinnista ja syntetisoinnista. Tilaaja-tuottaja-
mallin käsitteellisen tutkimuksen tradition edustajat ovat ennen kaikkea pyrki-
neet luomaan ymmärrystä uudesta toimintatavasta ja sen merkityksestä, sillä 
tilaaja-tuottajamalli edustaa jopa niin radikaalia tapaa järjestää palveluja, ettei 
se ole esimerkiksi yksityisellä sektorilla kovin yleinen (ks. esim. Ormsby 2000, 
358). Tieteenalajaottelujen näkökulmasta käsitteellisen tradition lähtökohdat 
ovat hallintotieteessä, politiikan tutkimuksessa ja instituutioiden taloustietees-
sä. Oma aivan erityinen, joskin tuotoksiltaan kaavamaisemmaksi jäänyt tradi-
tionsa on oikeustutkimuksen tutkimustyyppi. Oikeustieteellisen tutkimuksen 
traditiossa on oltu kiinnostuneita ennen kaikkea siitä, mikä on julkisia hankin-
toja koskevan EY-oikeuden ja kansallisen oikeuden oikeusnormien sisältö. 

Kilpailuneutraliteetin näyttäytymisen kannalta merkittäviä mutta yksioi-
koisen tylyjä tutkimustuloksia ovat Hanssonin ja Lindin (1993, 140), Vagsta-
din (1994), Kaliman (2001), Jääskeläisen (2000) ja Blomin (2000) esittämät 
päätelmät. Hanssonin ja Lindin (1993, 140) ja Blomin (2000, 35 – 37) tutki-
musten mukaan tilaaja-tuottajamallin käyttöönotosta huolimatta kunnat eivät 
suinkaan kilpailuta kaikkia hankintoja ja jopa kieltävät palvelujen hankinnan 
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yksityisiltä palvelutuottajilta.27 Vagstadin (1994, 1 – 3) mukaan ehkä merkit-
tävimpänä kilpailuneutraliteettiongelmana on se, että kunnat harjoittavat vali-
koidusti joidenkin palvelutuottajien implisiittistä tai eksplisiittistä suosimista. 
Tieto poliittisen yhteisön johtaman järjestelmän harjoittamasta suosimisesta ei 
vielä sinänsä tee havainnosta merkittävää, vaan merkittävyys syntyy siitä, että 
suosimista tapahtuu julkisia hankintoja koskevien sääntöjen kiristymisestä ja 
harmonisoinnista huolimatta.28 Se, mistä syystä suosimista on vaikea havai-
ta tai todistaa, johtuu tutkijan mukaan asymmetrisen informaation ongelmas-
ta. Useimmissa toimitussopimuksissa hankintahinta on vain yksi parametri, 
mutta ulkopuolisten on vaikea tehdä luotettavia arviointeja muista muuttujis-
ta. Syyksi suosimiseen Vagstad mainitsee sen, että kunnilla on taloudelliset 
kannustimet suosia kunnan alueella toimivia palvelutuottajia muissa kunnissa 
sijaitsevien tuottajien kustannuksella. Yksittäisen kunnan näkökulmasta oman 
kunnan tuottajien suosiminen on pelkästään optimaalista palvelujen hankin-
tapolitiikkaa. Myös Kalima (2001, 85 – 86) on päätynyt samaan johtopäätök-
seen kuin Vagstad, vaikkakin hieman varovaisemmin sanakääntein.  Hänen 
mukaansa on mahdollista, että esimerkiksi paikallisuuteen ja henkilökohtaisiin 
suhteisiin perustuvien intressien vuoksi kunnat toimivat hankintasäännösten 
vastaisesti ja suosivat jotakin palvelutuottajaa muiden kustannuksella. Jääske-
läinen (2000, 45, 49 – 53, 57, 95 – 99 ja 105) on tutkinut tilaaja-tuottajamallin 
ja kilpailuttamisen kokemuksia ja asenneympäristöä, ja hänen teesinsä mukaan 
kuntatilaajien ensisijaisena intressinä on kunnan omien työntekijöiden työl-
listäminen ja kunnan omistamien toimitilojen täyttäminen. Vähemmälle huo-
miolle jäävät tarkoituksenmukaisten tai tehokkaiden ratkaisujen tekeminen.29 

27 Lammertzin (1992, 40 – 41) mukaan kuntien epäonnistumisia tilaaja-tuottajamallin sovellu-
tuksissa voidaan selittää mallia kohtaan asetetuilla väärillä odotuksilla. Sen on uskottu tuo-
van välittömästi esimerkiksi kustannussäästöjä eikä ole ymmärretty markkinoiden luomisen 
vaativan aikaa, pitkäjänteisyyttä ja poliittista sitoutuneisuutta.

28 Kilpailuneutraliteetin näyttäytyminen tilaaja-tuottajamallin kilpailutussuhteissa ei kuitenkaan 
rajoitu yksin siihen kysymykseen, missä määrin kunnat noudattavat hankintalainsäädäntöä. 
Neutraalien kilpailutusten luominen on yhtäältä osin hankintanormeja laajempi ja toisaalta 
syvällisempi asiakokonaisuus.

29 Yksityiskohtaisemmin Jääskeläisen tutkimuksessa tuotiin esiin sosiaalialan palveluyrittäjien 
näkemyksiä, joiden mukaan kuntien päätöksenteko ja päätösten perustelut eivät ole avoimia. 
Lisäksi todettiin, että kunnan ja yrittäjien välisessä vuorovaikutuksessa tulee esiin julkisen ja 
yksityisen palvelutuotannon välinen ideologinen jännite. Yrittäjien positiivisten mielipitei-
den mukaan kunnat ovat laatutietoisia ostajia ja täsmällisiä maksajia. Kilpailua rajoittavina 
tekijöinä sosiaalialan yrittäjät pitivät kuntalaisten valinnanmahdollisuuksien puuttumista, 
alihinnoittelua, julkisen ja yksityisen epätasapuolista asemaa, julkisia tukiaisia, kolmatta sek-
toria, laadun määrittelyn ongelmia, palveluiden tuotteistamattomuutta, vähäistä tiedottamista 
ja toimialakulttuurin puutteita. Samassa tutkimuksessa luodattiin myös kunnanjohtajien käsi-
tyksiä kilpailuttamisesta. Tulosten mukaan kunnanjohtajat kokivat kilpailuttamisen vaikeak-
si. He ilmaisivat myös huolensa kunnan henkilöstön asemasta kilpailuttamisten yhteydessä 
ja kertoivat, että kunnat haluavat ylläpitää solidaarista työllistämistä. Kilpailuneutraliteetin 
osalta kunnanjohtajat nostivat esiin kuntien työllistämisvelvoitteet. Heidän mukaansa kil-
pailuttaminen ei haittaa työllistämisvelvoitetta, mutta he eivät pohtineet sitä, voisiko vaiku-
tussuhde olla päinvastainen. Työllistämistuesta kunnanjohtajat totesivat, että jos se kuntien 
 sijasta kanavoitaisiin yrityksiin, mahdollisuudet pysyvään työllistymiseen olisivat suurem-



35

Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto ei Andersson ja Hanssonin (1989, 89 ja 
92 – 96) mukaan näytä poistavan työllistämispolitiikan hallitsevuutta kunnal-
lisessa päätöksenteossa.

Syntetisoituna vouchereita koskeva tutkimuskirjallisuus voidaan ryhmi-
tellä neljään tutkimustyyppiin, jotka ovat normatiiviset voucher-tutkimuk-
set, vouchereita käsitteellistävät tutkimukset, vouchereiden toimeenpanon 
seurantatutkimukset ja taloustieteelliset voucher-tutkimukset (ks. tarkemmin 
Valkama 2000a, 246 – 250). Normatiiviset tutkimukset eivät tiukasti ottaen 
ole varsinaisia tutkimuksia, vaan enemmän selvitysluonteisia raportteja, joi-
ta selvitysmiehet, etujärjestöt, ministeriöt ja kansalaisjärjestöt ovat laatineet 
vouchereiden käyttöönottamiseksi jossakin tietyssä palvelussa. Normatiiviset 
tutkimukset (ks. esim. Nursery Vouchers Explained 1996 ja Suomen Lääkä-
riliitto 1999) ovat kuitenkin voucher-tutkimuksen kannalta hyödyllisiä siinä 
mielessä, että ne jäsentävät sitä oletusten ja odotusten joukkoa, joka kohdistuu 
vouchereihin ja jota vasten vouchereiden reaalisia vaikutuksia voidaan tut-
kia. Käsitteelliset tutkimukset (ks. esim. Seldon 1986 ja 1991, Harisalo 1993, 
 Managing with Market-Type Mechanisms 1993 ja Lasten päivähoitopalvelut… 
1995) ovat tavallisesti pienimuotoisia tutkimuskirjoituksia tai artikkeleita, jot-
ka ovat tuottaneet luonteeltaan kuvailevaa tai ymmärtävää tietoa voucherei-
den ominaispiirteistä ja niitä koskevasta puolesta ja vastaan argumentaatios-
ta. Voucher-järjestelmien seurantatutkimukset (ks. esim. Heikkilä, Törmä ja 
Mattila 1997, Vaarama, Törmä, Laaksonen ja Voutilainen 1999, The Use of 
Service Vouchers… 1997 ja vrt. Kauppi ja Ignatius 1995) ovat kohdistuneet 
yleensä yhteen tai muutamaan voucher-kokeiluun tai -järjestelmään. Seuranta-
tutkimuksissa on kartoitettu lähinnä kysely- ja haastattelumetodilla eri sidos-
ryhmien vouchereista saamia käyttökokemuksia. Taloustieteellisissä voucher-
tutkimuksissa (ks. esim. Bradford ja Shaviro 2000) on rakennettu kysyntä- ja 
tarjontatekijöiden pohjalta matemaattisia estimointimalleja, joiden avulla on 
tarkasteltu erilaisten vouchereiden taloustieteellisesti rajattuja vaikutuksia ja 
kykyä edistää Pareto-optimia.30 Voucher-tutkimukseen ei ole syntynyt omaa 
oikeustieteellisesti suuntautunutta tutkimuksen traditiota. 

Aikaisemmissa voucher-tutkimuksissa ei eksplisiittisesti ole sovellettu kil-
pailuneutraliteetin ideaa tai lähestymistapaa. Siinä mielessä tämän tutkimuk-
sen näkökulma on laatuaan uraa uurtava.

mat. Kunnanjohtajien vastausten perusteella oli pääteltävissä, etteivät kunnanjohtajat osan-
neet nähdä yksipuolisesti jakautuvia työllistämisvelvoitteita ja -tukia millään muotoa ongel-
mana. Kysyessään kuntien luottamushenkilöiden käsityksiä kilpailuttamisesta Jääskeläinen 
havaitsi, että moni luottamushenkilö joutui ensimmäistä kertaa miettimään omia mielipitei-
tään. Tällä perusteella tutkija päätyi tekemään sellaisen päätelmän, ettei kunnissa ole kovin 
syvää kuntapalvelujen kilpailuttamisen tietämystä tai osaamista. (Jääskeläinen 2000, 45, 49 
– 53, 57, 95 – 99 ja 105.)

30 Yhdysvalloissa suhteellisen runsas taloustieteellinen vouchertutkimus on kohdistunut pääasi-
assa asunto- ja kouluvouchereihin (ks. esim. Coleman, Hoffer ja Kilgore 1983, Levin 1998, 
Nechyba 1996, Cordes, Kirby ja Buddin 1995, Friedman ja Weinberg 1982 ja Rouse 1997). 
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2 TUTKIMUKSEN TEORIAT JA

 AVAINKÄSITE

2.1 Päämies-agenttiteorian avaamat näköalat

2.1.1 Päämies-agenttiteorian pääkohdat

Omistajuuden ja liikkeenjohdon välisestä eriytymisestä seuranneita ongelmia 
yhtiössä on pyritty tarkastelemaan erityisesti päämies-agenttiteorian avulla.31 
Modernissa yhtiössä omistaja eli päämies on etäällä yhtiön päivittäisestä toi-
minnasta, mistä syntyy tarve hoitaa yhtiön johtamistehtävät ilman omistajaa. 
Liikkeenjohdon markkinoilta on saatavilla erikoistuneita ammattijohtajia, 
 jotka tarjoavat ratkaisun yhtiön johtamistarpeeseen. Omistaja eli päämies rek-
rytoi yhtiöön ammattijohtajan, josta tulee päämiehen agentti. Päämies delegoi 
yhtiön johtamisen agentille, jonka tehtäväksi ei tule ainoastaan tuoton hank-
kiminen omistajan yhtiöön sijoittamalle pääomalle vaan nimenomaan mark-
kinaolosuhteiden sallimissa rajoissa voiton maksimointi. Järjestelyn seurauk-
sena yhtiöiden omistajat kantavat yhtiön toimintaan sitoutuneen yrittäjäriskin, 
 mutta johtajat rekrytoinnin valtuuttamina tekevät kaikki päätökset, jotka vai-
kuttavat yhtiön riskeihin ja tuottoihin. Omistaja yrittää saada agentin suorit-
tamaan tehtävänsä ja käyttäytymään päämiehen etujen suuntaisesti tekemällä 
agentin kanssa rekrytoinnin yhteydessä erillisen toimeksiantosopimuksen.32 

31 Berlen ja Meansin mukaan omistajilla oli yhtiössä alun perin kolme funktiota: pääoman jär-
jestäminen, vallan käyttäminen ja yhtiön etujen edistäminen. Ennen teollistumisen aikakautta 
yksi ja sama ihminen piti yrityksessä huolen näistä kaikista tehtävistä. 1800-luvun lopulta 
alkaen omistajuus ja johto alkoivat loitota toisistaan, minkä myötä omistajien tehtäväksi tuli 
lähinnä vain pääoman järjestäminen. Yhtiöiden omistajuus on kaventunut, sillä yhtiöihin 
on palkattu johto huolehtimaan kahdesta jälkimmäisestä funktiosta. Kehitystä on kuvattu 
omistajuuden ja liikkeenjohtovallan eriytymiseksi (separation of ownership and control). 
Keskeisellä sijalla toimivan johdon valta-asemien vahvistumisessa olivat suuret yhtiöt, joissa 
omistajakunta kasvoi niin suureksi ja hajanaiseksi, ettei se kyennyt keskinäiseen keskuste-
luun ja osallistuminen yhtiöiden asioista päättämiseenkin kävi lähes mahdottomaksi. (Berle 
ja Means 1968, 78 – 84, Gower 1992, 9, Munzer 1990, 320, Koski 1977, 254 ja Estrin 1998, 
12.) 

32  Agenttiteoria yrittää kuvailla päämiehen ja agentin välistä suhdetta käyttäen sopimusta meta-
forana. Toisin sanoen teorian analysointiyksikkönä on päämiehen ja agentin välistä toimeksi-
antosuhdetta koskeva sopimus. Tästä seuraa se, että teorian fokusaluetta on mahdollisimman 
tehokkaan sopimuksen määrittely annettujen, ihmisiä koskevien oletusten varassa, joita ovat 
yksilön oman edun tavoittelu, rajoitettu rationaalisuus, riskin välttäminen ja organisaation 
jäsenten tavoitekonfl iktit. (Eisenhard 1989, 58.)
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Sopimus on agenttisuhteen perusta, sillä sopimuksessa päämies ja agentti sopi-
vat tavoitteista, joita päämies odottaa agentin saavan aikaan. Keinoista tavoit-
teen saavuttamiseksi ei voida sopia, koska agentin tehtävien yksityiskohtainen 
määrittely olisi liian vaikeaa. Se, ettei täydellistä sopimusta osata kirjoittaa, on 
agenttiongelmien keskeinen lähtökohta. (Villa 2001, 25 – 26, Eisenhard 1989, 
58, Mayston 1993, 68, Broadbent, Dietrich ja Laughlin 1996, 266 ja Rosen 
1999, 74 – 75.) 

Vaikka päämies-agenttiteorian ydinaluetta ovat agenttisuhteen informaatio-
 ongelma ja osapuolten riskinjaon problematiikka, agenttiteorian ydinkysymyk-
sestä tai tärkeimmistä ongelmista tutkijat ovat esittäneet erilaisia käsityksiä.33 
Tuomalan (1997, 111) mukaan teorian ytimessä on kysymys: millainen on opti-
maalisin kannustinjärjestelmä, jonka päämies voi agentille järjestää. Seldenin, 
Brewerin ja Brudneyn (1999, 125) mukaan teoria nivoutuu sen kysymyksen 
ympärille, kuinka päämies voi kontrolloida agentin tehokkuutta. Kontrolloin-
nista aiheutuu päämiehelle vaivaa ja kustannuksia, ja kontrolloinnin synnyt-
tämiä tehokkuusmenetyksiä tai tehottomuutta kutsutaan agenttimenetyksiksi 
tai -tappioiksi. Eisenhardtin (1989, 58) näkemyksen mukaan teoriassa ollaan 
kiinnostuneita kahdesta ydinongelmasta, joista ensimmäinen liittyy tilantei-
siin, joissa päämiehen ja agentin halut ja tavoitteet ovat ristiriidassa ja pää-
miehen on vaikeata tai kallista selvittää, mitä agentti itse asiassa on tehnyt. 
Agentti saattaa olla työnteon sijasta kiinnostuneempi helposta elämästä ja 
korkeasta palk kiosta, jotka todennäköisesti ovat ristiriidassa päämiehen tavoit-
teena olevan pääoman tuoton maksimointitavoitteen kanssa. Agenttiteorian 
yksinkertaistetun käsityksen mukaan agentti on taipuvainen pinnaamiseen ja 
omien etujensa ajamiseen aina silloin, kun päämiehen silmä välttää. Tämän 
vuoksi agentti pyrkii edistämään päämiehen tavoitteita vain siinä määrin, kuin 
päämiehen ja agentin välisessä sopimuksessa on luvattu agentille insentiivejä. 
(Ks. esim. Mayston 1993, 68 ja Oulasvirta 1994, 151.) Tässä suhteessa Eisen-
hardtin (1989, 58) mukaan ongelma on se, miten päämies voisi todistaa agentin 
toimineen tarkoituksenmukaisesti. Toinen ydinongelma hänen mukaan liittyy 
osapuolten intressikonfl iktiin ja riskin jakoon, joka syntyy siitä, että päämies 
ja agentti suhtautuvat eri tavalla riskiin. Erilaisten suhtautumistapojen taustalla 
on se, että päämiehen ja agentin riskipreferenssit ovat erilaiset. Päämies voi 
hajauttaa riskiä ja tulla siten riskineutraaliksi, mikä puolestaan ei ole mahdol-
lista agentille. Siinä missä päämies arvostaa tuoton saamista sijoittamalleen 
pääomalle, agentti arvostaa omaa henkistä pääomaansa ja omia ansioitaan sekä 
vapaa-aikaansa. (Bowlin 1997, 206 ja Kanniainen 1996, 106 – 108.) Eisen-
hardtin (1989, 58) näkemyksen mukaan agenttiteorian toinen kiinnostuksen 
kohde on se, missä määrin agentti ja päämies erilaisten riskipreferenssien joh-
dosta preferoivat erilaisia toimenpiteitä. 

33  Päämies-agenttiteorian käsitteen käyttö on jonkin verran horjuvaa. Puhutaan päämies-agent-
tiongelmasta (ks. esim. Bannock, Baxter ja Davis 1998, 329), päämies-agenttiteoriasta (ks. 
esim. Oulasvirta 1994, 150), päämies-agenttimallista (Mayston 1993, 68) ja pelkästä agentti-
teoriasta (ks. esim. Eisenhardt 1989, 59).
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Agenttiteorian informaatio-ongelma liittyy agenttisuhteessa ilmenevään 
tiedon vajavuuteen ja epäkuranttisuuteen. Agentti tietää päämiestä enemmän 
omasta osaamisestaan, antamastaan panoksesta ja saavuttamastaan tuloksesta. 
Tämän tiedon haltijana agentti voi pyrkiä hyötymään asemastaan joko salaa-
malla tietoa, toimittamalla päämiehelle harhaanjohtavaa tietoa tai hyötymällä 
tiedosta muulla tavoin. Päämies tietää agenttia enemmän niistä tavoitteista, 
joihin sopimussuhteella pyritään. Vääristynyt valikoituminen agenttisuhteessa 
tarkoittaa sitä, ettei päämies voi tietää agentin oikeita motiiveja ja ominaisuuk-
sia, minkä seurauksena päämies on epävarma valitessaan agentin potentiaa-
listen agenttien joukosta. Agentin valinnan ja sopimuksen solmimisen jälkeen 
kuvailtu riski ilmenee moraalisena vahingonvaarana tai eettisenä uhkapelinä. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että päämiehellä ja agentilla on ainakin osittain toisis-
taan poikkeavat tavoitteet, eikä päämies pysty selkeästi havaitsemaan agentin 
toimintaolosuhteita. Agentti voi siis joko salata tietoa tai omia tekemisiään 
päämieheltä. Agentilla voi olla pyrkimys pinnaamiseen, ja agentti voi keskit-
tyä tuottamaan ja esittelemään niitä seikkoja, joita valvontajärjestelmässä 
mita taan, ja unohtaa ne tavoitteet, jotka ovat päämiehen varsinaisia tavoitteita. 
Tämän vuoksi päämiehen keinoiksi paimentaa agenttia jäävät sopimuskannus-
timet ja valvonta. (Villa 2001, 26 – 27, Bowlin 1997, 206, Oulasvirta 1994, 
152 ja ks. myös Lane 1997, 187 ja Kanniainen 1996, 101 – 102.)

Agenttiteorialle päämiehen valvonta on aksiooma, sillä teoria pohtii vain 
sitä, kuinka valvonta pitää järjestää ja kuinka paljon valvontaa pitäisi olla. 
Valvonnan tavoitteena on kontrolloida agentin antaman panoksen määrää ja 
laatua. Oikeaoppisesti toteutettu valvonta kohdistuu niihin seikkoihin, joihin 
agentti voi työssään itse vaikuttaa (Kanniainen 1996, 112). Valvonnan järjestä-
minen ei kuitenkaan ole ilmaista, vaan siitäkin aiheutuu kustannuksia, minkä 
vuoksi päämiehen tulisi järjestää valvontaa vain siinä laajuudessa, kuin sen 
kustannukset eivät ylitä valvonnan tuomia hyötyjä. Valvontaan liittyy agent-
titeorian tärkeä oivallus siitä, että informaatiota voidaan pitää myös hyödyk-
keenä. Tämän ansiosta päämies voi pienentää informaatio-ongelmaansa ja 
omaa valvontavelvollisuuttaan ostamalla esimerkiksi tilintarkastajilta tietoa 
siitä, miten agentti on menestynyt. Niin ikään sitä henkilöä, jolle annettaan 
valvonta- tai tarkastustehtävä, kannustetaan tehokkaaseen valvontaan erilaisin 
valvontapalkkioin eli insentiivein. Valvonnan tehostamiseksi päämiehen int-
ressissä on myös kehittää erilaisia johdon työn arviointijärjestelmiä ja -mene-
telmiä.  ( Oulasvirta 1994, 151 ja 159 ja Douma ja Schreuder 2002, 135.)

Koska päämies ei voi täysin kontrolloida agentin tekemisiä, päämiehen ja 
agentin väliseen sopimukseen sisällytetään kannustimia, joiden uskotaan tehos-
tavan agentin ponnisteluja ja lisäävän agentin toiminnan vilpittömyyttä. Kan-
nustimien päämääränä on palvella päämiehen voiton saavuttamistavoitetta, 
mutta ne palvelevat agentinkin etua, koska agentti pääsee niiden avulla osallis-
tumaan yhtiön tekemän tuloksen jakoon. (Vrt. Bailey 1999, 42 ja Kanniainen 
1996, 107.) Eisenhard (1989, 58) edustaa sitä käsitystä, että kannusteiden  osalta 
teoria pohtii erityisesti sitä kysymystä, missä määrin käyttäytymis orien toitunut 
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sopimus (esim. kuukausipalkat ja hierarkkinen hallinta) on tehokkaampi kuin 
tulosorientoitunut sopimus (esim. osakeoptiot, omistusoikeuksien siirrot ja 
provisiopalkat). Kanniaisen (1996, 110) käsityksen mukaan ainoa keino saada 
agentti toteuttamaan suurempi työpanos on se, että toimeksiantosopimukseen 
kirjattavan palkkausehdon avulla agentti pakotetaan kantamaan osa yhtiön 
 tuloksen saavuttamiseen liittyvästä riskistä.

Sopivassa ja tehokkaassa sopimuksessa on mukana myös uhka sopimuk-
sen päättymisestä, jollei agenttisuhteen ongelmia voida mitenkään muutoin 
ratkaista päämiehen eduksi. (Vrt. Bailey 1999, 42.) Sopimuksessa määritellyt 
insentiivit pyrkivät kannustamaan agenttia maksimaalisen tuloksen aikaansaa-
miseen, mutta kannusteilla on myös se tehtävä, että niillä tuetaan agenttisuh-
teen jatkuvuutta. Pitkän agenttisuhteen suosiminen perustuu siihen, että pitem-
mässä agenttisuhteessa agentista kertyy päämiehelle enemmän informaatiota, 
mikä vähentää päämiehen informaatio-ongelmaa. (Kanniainen 1996, 112 ja Le 
Grand 2003, 59.) 

Päämies-agenttiteoria ei ole hyödynnettävissä vain liikkeenjohdollisissa 
omistajuussuhteissa vaan kaikenlaisissa toimeksiantosuhteissa, joissa yksi 
osapuoli eli päämies delegoi työn toiselle eli agentille. Toimeksiantosuhteen 
vähimmäisedellytyksenä pidetään yleensä päämiehen ja agentin keskenään te-
kemää sopimusta. (Vrt. Meklin 2002 ja Douma ja Schreuder 2002, 109.)

Agenttiteoriaa, jonka alkuperä on matemaattisessa taloustieteessä, on sovel-
lettu useilla tieteenaloilla,34 ja sillä on erityisen selkeät liittymäkohdat sekä 
organisaatiotutkimukseen että poliittisen taloustieteen tutkimukseen.35 Agentti-
teoria ja poliittisen taloustieteen orientaatio olettavat yksilötason pyrkimysten 

34  Päämies-agenttiteoriaa on hyödynnetty esimerkiksi laskentatoimessa, taloustieteissä, rahoi-
tuksessa, politologiassa, organisaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa ja sosiologiassa. (Eisen-
hardt 1989, 57.) Kunnallistaloustieteessä päämies-agenttiteorian soveltaminen on jäänyt 
toistaiseksi vähäiseksi. Silti esimerkiksi Vuorinen (1995) sovelsi sitä tutkiessaan kunnallista 
tilintarkastusta uudessa kunnalliskulttuurissa. 

35  Informaation taloustieteessä, jossa päämies-agenttiteorian alkuperä on, agenttiteorialla on 
 ollut kaksi kehityslinjaa. Positivistisen suuntauksen pääkiinnostuksen alueena on  ollut sel-
laisten hallitsemismekanismien tutkimus, joilla voidaan rajoittaa agentin itsekästä käyttäy-
tymistä ja sitä kautta ratkaista agenttiongelma. Positivistisen suutauksen väitteen mukaan, 
silloin kun päämiehen ja agentin välinen sopimus on tulossidonnainen, agentti käyttäytyy 
todennäköisemmin päämiehen etujen mukaisesti. Toisen väitteen mukaan, silloin kun 
päämiehellä on informaatiota agentin käyttäytymisen arviointia varten, agentti käyttäy-
tyy todennäköisemmin päämiehen etujen mukaisesti. Agentin opportunismi vähenee, kun 
hän tietää informaatiojärjestelmän tuottavan monipuolista tietoa päämiehen käyttöön. 
Agenttitutkimuksen suuntauksessa on oltu kiinnostuneita yleisestä päämies-agenttisuhteen 
teoriasta, jota voitaisiin soveltaa myös vaikkapa tehtaan ja myyntiagentin, asianajajan ja asiak-
kaan, työnantajan ja työntekijän välisiin agenttisuhteisiin. Tämän suuntauksen pääalueena 
on ollut optimaalisen sopimuksen määrittely, ja sen lähestymistapa on ollut matemaattinen 
ja abstrakti. Matemaattisen luonteensa vuoksi päämies-agenttitutkimussuuntaus on monille, 
kuten esimerkiksi organisaatiotutkijoille, etäinen ja vaikeasti tavoitettavissa oleva kehitte-
lyjen alue. Päämies-agenttitutkimuksen piirissä kehitetyt väittämät liittyvät sopimustyypin 
ja informaatiojärjestelmän, lopputuloksen, riskin karttamisen, tavoiteristiriidan, tehtävän 
määrittelyn, tulosten mitattavuuden ja agenttisuhteen pituuden suhteeseen. (Eisenhardt 1989, 
59 – 63.)
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olevan oman edun tavoittelun leimaamia, mistä seuraa tavoitekonfl ikti orga-
nisaatiossa. Politiikan tutkimuksen perinnettä korostavan lähestymistavan ja 
agenttiteorian näkökulman välinen ero on oletuksissa, miten tavoitekonfl ikti 
ratkaistaan tai tulisi ratkaista. Politiikan tutkimusta leimaavassa viitekehyk-
sessä tavoitekonfl iktit ratkaistaan valtamekanismien eli neuvottelujen ja ryh-
mittymisten avulla. Talousteoreettinen agenttiteoria ratkaisee ongelman hinta-
mekanismiin pohjaavilla insentiiviratkaisuilla. (Eisenhardt 1989, 63 ja vrt. 
Kanniainen 1996, 106.)

Eisenhardin (1989, 70 – 72) mukaan agenttiteoriaa on kritisoitu triviaaliksi. 
Wibergin ja Salosen (1991, 160 ja vrt. Douma ja Schreuder 2002, 135) mukaan 
teoriaa on pidetty liian yksinkertaisena, sillä se jättää liian vähälle huomiolle 
agenttisuhteen toimintaympäristön. Yhtäältä agenttiteoria on siis kiistanalai-
nen, kun toisaalta sitä on pidetty vallankumouksellisena ja perustaltaan vah-
vana. Eisenhardt (1989, 70 – 72) on suositellut, että agenttiteoriaa kannattai-
si pyrkiä laajentamaan myös erilaisiin ja monimutkaisempiin konteksteihin. 
Hänen mukaansa agenttiteorian yhteydessä olisi suositeltavaa käyttää myös 
täydentäviä teorioita, kuten vaikka institutionaalista tai transaktiokustannus-
ten teoriaa. Edelleen hänen mukaansa on suositeltavaa tunnistaa taloustieteen 
rajoitteet ja integroida taloustiedettä muihin lähestymistapoihin. Jäsentymät-
tömät, erilaisia palvelujen järjestämistapoja sisältävät kuntapalveluiden näen-
näismarkkinat tarjoavat selkeästi monimutkaisemman sovellusalueen teorialle. 
Näennäismarkkinateoria näyttelee tässä tutkimuksessa ikään kuin täydentävän 
teorian roolia.

2.1.2 Corporate governance klassisen päämies-agenttiteorian
 laajennuksena

Corporate governance -teeman tausta on sama kuin päämies-agenttiteorian 
tausta eli johdon ja omistuksen eriytyminen toisistaan. Perustaltaan osakkeen-
omistajan ja yhtiön välinen suhde on omistussuhde36, jossa omistajalla on tarve 
kaikin keinoin varmistua siitä, että agentin toiminta maksimoi omistaja-arvon 

36  Esineitä koskevan omistussuhteen kohdalla omistajan oikeudet tehdä esinettä koskevia 
päätöksiä on paljon selkeämmin jäsennettävissä ja ymmärrettävissä kuin tilanteessa, jossa 
omistussuhteen objekti on organisaatio tai yhtiö. Yhtiön omistaja on osakkeenomistaja eli 
sellainen osakas, joka on sijoittanut oman pääoman ehtoisia varojaan yhtiöön, eikä hän  pysty 
sanomaan irti tekemäänsä sijoitusta. Omistajat voivat harjoittaa yhtiöllä lakien ja hyvien 
 tapojen mukaisia toimintoja, mutta he voivat myös lopettaa tai lakkauttaa toiminnot tai koko 
yhtiön. Yhtiön omaisuusluonnetta korostavassa käsityksessä keskeistä on se, että yhtiötä 
pidetään yhdistettyinä sopimuksina, joiden avulla eri osapuolet luovat vaihtojärjestelmän 
raamit keskinäisiä transaktioita varten. Tämän käsityksen nojalla yhtiön varat ovat osakkeen-
omistajien varallisuutta, ja johtajia ja yhtiön hallitusta pidetään osakkeenomistajien agent-
teina agenttisuhteen ongelmallisuudesta huolimatta. Saman ajattelun mukaan luotottajien, 
työntekijöiden ja muiden oikeudet ovat tiukasti ja ainoastaan lakisidonnaisia ja sopimus- ja 
asemaperusteisia. (Raninen 1959, 19, Milgrom ja Roberts 1992, 289 – 291 ja Blair 1995, 
210.)
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ja aktivoi osinkotuoton37. Corporate governance liittyy päämiesomistajan ja 
agenttiyhtiön välisen suhteen kehittämiseen ja johdon vastuullisuuden, aseman 
ja valvonnan järjestämiseen. Suppean määritelmän mukaan corporate gover-
nance tarkoittaa yhtiön hallituksen rakennetta ja tehtäviä tai osakkeenomista-
jien valtaoikeuksia suhteessa toimivan johdon päätöksentekovaltaan. Laajan 
määritelmän mukaan corporate governance38 tarkoittaa niiden juridisten, kult-
tuuristen ja institutionaalisten järjestelyjen joukkoa, joka määrittelee sitä, mitä 
yhtiö voi tehdä, kuka kontrolloi yhtiötä, kuinka yhtiön kontrollointi suorite-
taan ja kuinka yhtiön toiminnasta aiheutuvat riskit ja tuotot allokoidaan. (Blair 
1995, 3 ja 19, Estrin 1998, 11, OECD 1998, 3 ja Leppämäki 1998, 3.) Tässä 
tutkimuksessa nojaudutaan kuitenkin Timosen (2000, 5) määritelmän pohjalta 
tarkennettuun määritelmään, jonka mukaan corporate governance tarkoittaa 
osakeyhtiön organisoitumiseen liittyviä päätöksenteko- ja valvontamekanis-
meja ja osakeyhtiön erilaisten etutahojen aseman ja oikeuksien määrittelyä. 

Valvonnan näkökulmasta corporate governance voidaan jakaa karkeasti 
kahteen elementtiin eli yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen kontrolliin. Ensisijai-
nen toimintavastuu on yrityksen sisäisellä kontrollijärjestelmällä ja vasta jos 
siinä ilmenee puutteita, ulkoisen kontrollijärjestelmän tulee aktivoitua. Omis-
tajan ollessa tyytyväinen yhtiön tilanteeseen ja kehitykseen ulkoisen kontrolli-
järjestelmän tehtävät ovat vähäiset. Sisäisestä kontrollista on vastuussa yhtiön 
hallitus, jonka tulee valvoa yrityksen johtoa ja johdon toimia suhteessa  yhtiön 
tarkoitukseen. Ulkoinen kontrollijärjestelmä, jota tarvitaan täydentämään si-
säistä kontrollijärjestelmää, koostuu omistuksen hajaantuneisuudesta, pää-
omamarkkinoiden pankki- tai arvopaperimarkkinakeskeisyydestä, strategisis-
ta omistusalliansseista ja vähemmistöosakkaiden asemasta. (Leppämäki 1998, 
5 – 7.)

Kussakin maassa voimassa olevat hallinnan tavat heijastavat maan lain-
säädännöllistä ja institutionaalista tilannetta, historiallisia käytäntöjä, intressi-
piirien edunvalvontatyötä ja rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja funktioita. 
Kehityseroihin ja ratkaisemistapoihin ovat vaikuttaneet erilaiset historialliset, 
poliittiset ja juridiset tekijät. Tunnettuja esimerkkejä tällaisista eroista ovat 
yhdysvaltalaisen, japanilaisen ja saksalaisen corporate governance -järjestel-
män erityispiirteet. Yhdysvaltalaista järjestelmää on usein luonnehdittu siten, 
että gorporate governancen tavoitteena on yksinomaan osakkeen arvon mak-
simoiminen. Tyypillisissä japanilaisissa ja saksalaisissa corporate governance 
-järjestelmissä otetaan huomioon myös ne muiden sidosryhmien odotukset, 

37  Yksityisissä yhtiöissä johtajille maksetaan omistajien voittojen maksimoinnista, mutta johdon 
oletetaan myös pyrkivän henkilökohtaiseen maineeseen ja valtaan. Johto yrittää esimerkiksi 
lisätä etujaan ja tukea yhtiön kasvua voittojen kustannuksella. Johtajien omat riskisijoitukset 
ovat yleensä suhteellisen vaatimattomat verrattuna omistajiin ja osakkeenomistajat kantavat 
suurimman osan riskistä, vaikka he eivät voi suoraan seurata johtajien toimia. (Estrin 1998, 
13.)

38  Toistaiseksi corporate governancesta ei ole vakiintunutta käännöstä suomen kielelle. Vapaasti 
käännettynä voitaisiin puhua yhtiöiden hallintojärjestelmästä tai hallinnasta, joista jälkim-
mäistä käytetään myös tämän esityksen rinnakkaisterminä.
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jotka kohdistuvat yritysjohdon toimiin. Esimerkiksi Saksassa työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuudet ovat laajemmat kuin Yhdysvalloissa. Japanissa tärkeä 
arvo myös yritysjohdon toimissa on ollut elinikäisten työsuhteiden säilyttä-
minen, mikä tosin on osittain murenemassa maan talouden pitkään jatkuneen 
stagnaation myötä.39 Suomessa pankkien keskeinen rooli on supistunut ja 
pankkien aikaisemmin hoitamia tehtäviä on siirtynyt kansainvälistyville rahoi-
tusmarkkinoille ja sen uusille instituutioille. Toisin sanoen pääomamarkkinat 
ovat ottaneet entistä suuremman vastuun corporate governance -järjestelmässä. 
Tämän seurauksena myös Suomessa osakkeen arvon kasvattamisesta on tullut 
yhä tärkeämpi tavoite. Käyttöön ovat tulleet myös johdon optiojärjestelmät, 
joiden insentiiviehto liittyy osakkeen arvon kasvattamiseen40. (Cadbury 1995, 
32, Leppämäki 1998, 1 – 4, Estrin 1998, 11 ja OECD 1998.)

Julkisen sektorin corporate govenance -järjestelmiä on kritisoitu (ks. esim. 
OECD 1998, 3) suhteellisen kehittymättömiksi. Corporate governance -järjes-
telmien kehittämisehdotuksissa on painotettu oikeudenmukaisuuden, läpinä-
kyvyyden, tilintekovelvollisuuden ja vastuullisuuden periaatteiden huomioon 
ottamista.41 Julkisen omistuksen toimintaympäristö ei kuitenkaan ole yhtenevä 
39 Esimerkiksi yhdysvaltalaisen ulkoisen kontrollin tärkeitä osatekijöitä ovat yritysvaltaukset, 

kamppailut yrityksen hallituksen vaihtamiseksi, institutionaalisten sijoittajien keskeinen ase-
ma ja yrityksen hallituksen kontrollointi. Japanissa ulkoinen kontrolli on heikompaa, sillä 
yritysvaltauksia ei juuri esiinny. Japanissa pankkien asema on tärkeä, osakkeiden omistus on 
keskittynyttä, ja yritysryhmien (keiratsu) välillä on ristiinomistuksia. Vähemmistöomistajien 
oikeudet ovat vaatimattomat, ja yhtiön hallituksen asema on vaatimaton suhteessa yhtiön 
johtoon. Myös Saksassa omistus on keskittynyttä ja ristiinomistukset ovat yleisiä. Pankit 
omistavat osakkeita ja niillä on paljon äänivaltaa. Ulkoisen kontrollin heikkoutta kuvaa myös 
se, että yritysvaltauksia ei esiinny. Yhdysvaltalainen järjestelmä on joustava ja sen etuna ovat 
jatkuvat ja nopeat yritysjärjestelyt. Sen vastakohtana stabiili japanilainen järjestelmä mah-
dollistaa investoinnit inhimilliseen pääomaan. Japanissa elinikäiset työsuhteet ovat kannus-
taneet työntekijöitä sijoittamaan sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan, jolle ei välttämättä 
löytyisi mitään käyttöä yrityksen ulkopuolella. (Leppämäki 1998, 5 – 7.) 

40  Optiokannusteet ovat sillä tavalla vinoutuneita, että osakkeen hinnan noustessa ne tarjoavat 
lähes rajattomat tienausmahdollisuudet johdolle, mutta eivät aiheuta mitään rangaistuksia, 
jos tavoitteesta jäädään. Joissain optio-ohjelmissa yhtiön johto pystyy tosin tienaamaan sii-
näkin tapauksessa, että osakkeen hinta laskee. (Blair 1995, 89 – 90.)

41 OECD:n piirissä kehiteltyjen Good Corporate Governancen johtavat periaatteet voidaan tii-
vistää seuraavasti (Corporate governance… 1998, 20 – 24): 

 1. Vaatimus oikeudenmukaisuudesta. Sijoitusten synnyttämiseksi ja omistajuuden rohkaise-
miseksi yhtiöiden hallinjärjestelmien odotetaan toteuttavan oikeudenmukaisuutta. Omistajat 
vaativat, että heidän sijoituksiaan hallitaan siten, että ne ovat turvassa petoksilta ja muilta 
väärinkäytöksiltä. Lainsäätäjän odotetaan huolehtivan korruption ehkäisemisestä ja sopimus-
ten toteuttamisen varmistamisesta.

 2. Vaatimus tilintekovelvollisuudesta. Tilintekovastuun järjestämiseksi eri osapuolten, kuten 
osakkeenomistajien, yhtiön hallituksen ja yhtiön toimivan johdon roolit, oikeudet ja vastuut 
pitää olla selkiytetyt. Lainsäätäjän täytyy omalta osaltaan huolehtia eri osapuolten työnjaon 
määrittelystä mutta pitää sääntely kuitenkin riittävän joustavana. Tilintekovelvollisuutta to-
teutetaan sisäisellä valvonnalla ja tarkastuksilla, joista jälkimmäinen perustuu puolueettomi-
en asiantuntijoiden käyttämiseen.

 3. Vaatimus läpinäkyvyydestä. Omistajien luottamus ja markkinoiden tehokkuus edellyttävät 
täsmällisen ja oikein ajoitetun yhtiön suoriutumistietojen julkistamista. Pääomamarkkinoiden 
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yksityisen omistuksen kanssa, ja julkisesti omistetuissa yhtiöissä vallitsevat 
corporate governance -käytännöt eroavat yksityisestä sektorista. 

2.1.3 Päämies-agenttiteorian soveltaminen kunnallishallintoon

Useiden tutkijoiden, kuten Bowlin (1997), Seldenin, Brewerein ja Brudneyn 
(1999), Oulasvirran (1994, 157), Meklinin (2002) ja Maystonin (1993) mu-
kaan päämies-agenttimallia voidaan soveltaa myös julkisella sektorilla ja 
kunnallishallinnossa.42 Seldenin, Brewerin ja Brudneyn (1999, 124) mukaan 
kunnallishallinnossa vaaleilla valitut luottamushenkilöt kontrolloivat hallin-
tovirkailijoita samaan tapaan kuin päämies agenttia, vaikkakaan agenttiteoria 
ei täysin selitä esimerkiksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginjohtajan suhteen 
kaikkia piirteitä. Mayston (1993, 69) katsoo tiukasti, että agenttiteoriaa voi-
daan soveltaa hallinnossa sillä edellytyksellä, että rahoituksellisen raportoin-
nin rinnalla käytetään myös taloudelliseen voittoon liittymättömiä suoritteiden 
tai palvelujen käyttäjille koituneiden hyötyjen mittareita. Nämä ehdot täyttyvät 
kunnallishallinnossa ainakin lähtökohtaisesti, sillä kunnanvaltuustot seuraavat 
asettamiensa kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumis-
ta. Kunnallishallinnon kannustinjärjestelmät ovat suhteellisen kehittymättö-
miä, sillä palkkiojärjestelmät perustuvat hyvin suurelta osin kiinteään aika-
palkkaukseen.

Baileyn (1999, 42) mukaan julkisella sektorilla päämies viittaa kansalai-
seen ja äänestäjään tai heidän edustajaansa, ja agentilla tarkoitetaan hallinto-
virkailijaa. Hänen mukaansa sopimusperusta saa ehkä turhan korostuneenkin 
aseman agenttiteoriassa, ja jos sopimus käsitteenä voidaan ymmärtää väljästi, 
teorian sovellettavuus kunnallishallintoon paranee. Oulasvirran (1994, 157) 
mukaan hierarkkisessa hallinnossa toimeksiantojen väline on sopimusten si-
jasta talousarvio. 

toimivuuden kannalta edellytetään myös, että tieto on vertailukelpoista, minkä ansiosta si-
joittajat voivat tehdä tehokkaita päätöksiä kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla. Hyvin suo-
riutuville yhtiöille se merkitsee myös alhaisempia pääoman tuottovaatimuksia.

 4. Vaatimus vastuunalaisuudesta. Yhtiöiden tulee toimia vastuullisesti ja kunnioittaa glo-
baalin, kansallisen ja paikallisen poliittisen vallan asettamia normeja ja standardeja erityisesti 
sellaisten kysymysten kuin tasa-arvon, ympäristöarvojen ja turvallisen ja kannustavan työ-
ympäristön edistämiseksi. 

42 Bowlin (1997, 205) mukaan agenttiteorian näkökulmaa on pääasiallisimmin hyödynnetty 
elinkeinoelämän organisaatioissa, mutta se on saanut jossain määrin jalansijaa myös hallin-
nollisissa organisaatioissa.



47

PÄÄMIEHET AGENTIT

Yksityinen 
sektori

Osakkeenomistajat Johtajat

Kunta-
sektori

Äänestäjät Valtuusto Kunnalliset 
organisaatiot ja 

hallintovirkailijatKunnanhallitus

KUVIO 3. Tulkinta päämies-agenttiasetelman eroista yksityisellä ja julkisella sekto-
rilla (OECD 1998, 17 ja Estrin 1998, 17).

Siinä missä agenttiteorian liiketaloustieteelliset soveltajat näkevät agentin joh-
tajana, agenttiteoriaa hallintoon soveltavat tutkijat pitävät virastoja ja hallinto-
virkailijoita agentteina (Selden, Brewer ja Brudney 1999, 125). Monitasoinen 
kunnallinen organisaatio koostuu itse asiassa kokonaisesta ketjusta päämies-
agenttisuhteita43 alkaen äänestäjän tai kuntalaisen suhteesta kunnallispoliitik-
koon ja päätyen alimpien työnjohtajien ja työntekijöiden välisiin suhteisiin.44 
Jos ei oteta huomioon ketjun ääripäitä, kaikilla muilla toimijoilla on kaksois-
luonne, eli he ovat yhtä aikaa sekä päämiehiä että agentteja. (Wiber ja Salo-
nen 1991, 152 – 153, Oulasvirta 1994, 157 ja Puttonen 2002, 97.) Moninaiset 

43  Dunleavy (1991, 183 ref Cope 1997, 135) on jakanut kunnalliset agentit viiteen ryhmään. 
Toimitusagentteja ovat sellaiset yksiköt, jotka toimittavat palveluja. Regulaatioagentit 
suo  rit tavat jonkun alan tai asian valvontaa ja käyttävät tässä tehtävässään viranomais-
valtaa. Siirtoagentit välittävät verovaroista tulonsiirtoja yksilöille, perheille ja fi rmoille. 
Sopimusagentit vastaavat palvelujen spesifi oinneista ja kehittelevät projekteja. Kontrolli-
agentit kontrolloivat toisten agenttien toimintaa. 

44 Kunnallishallinnon on sanottu perustuvan ns. dualistiselle periaatteelle. Dualismin perus-
ajatuksen mukaan kunnallispoliittinen järjestelmä tekee päätökset ja kunnallinen hallinto eli 
lähinnä virastot panevat päätökset täytäntöön. Tämän periaatteen ansiosta kuntia on pidetty 
esimerkkeinä kansanvaltaisesta paikallishallinnosta. Periaate on antanut statuksen ja merki-
tyksen kunnallispolitiikan harjoittamiselle, koska kuntalaisten valitsemat kunnallispoliitikot 
ovat käyttäneet päätöksentekovaltaa laajalla palvelusektorilla. Dualismin periaate on sikäli 
naiivin yksinkertainen, ettei se näe mitään ongelmaa poliitikoiden ja viranhaltijakunnan työn-
jaon välillä. Sen vuoksi on kysytty, vastaako dualismin periaatteen varaan rakentuva kun-
nallishallinto enää muuttuneen yhteiskunnan vaatimuksia. Toisaalta muutamat tutkijat ovat 
väittäneet, ettei kunnallispolitiikan ja hallintokoneiston työjako ole selkeä. Poliittiset virka-
nimitykset ovat politisoineet hallinnon ja poliitikot ovat välillä olleet innokkaita puuttumaan 
täytäntöönpanoon tai ammattialakysymyksiin. (Ryynänen 2000, 177 – 181, Sinisalmi 1999, 
21 ja vrt. Lane 1997, 287.) Heinonen ja Paasio (1994, 27) puhuvat myös ns. kaksitasoisesta 
kunnallishallinnon hierarkiasta. Poliittinen hierarkia toimii poliittisen prosessin puitteissa, 
ja virasto-organisaatio toteuttaa hallinnollisia prosesseja. Duaalihierarkiat ja -prosessit lin-
kittyvät toisiinsa poliittisen päätöksenteon ja valvonnan kautta. Poliittinen prosessi tapahtuu 
poliittisilla markkinoilla ja neljän vuoden pääsykleissä. Hallinnollinen prosessi sovittautuu 
poliittiseen prosessiin poliittisen päätöksenteon, talousarvion ja valvonnan kautta.
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 hallintotasot ja monien agenttien kaksoisrooli yhtä aikaa agenttina ja päämie-
henä tekevät kunnallisten agenttisuhteiden mieltämisen, agenttien kontrollin 
ja informaation jakelun vaikeammaksi kuin yksityisissä organisaatioissa. (Vrt. 
Estrin 1998, 17, Selden, Brewer ja Brudney 1999, 125 ja Oulasvirta 1994, 
158.) Brown ja Jackson (1995, 203 – 204) ovat huomauttaneet kunnallisten 
professioiden ja alakohtaisten standardien lisäävän hallinnon sisäisiä asymmet-
risen informaation ongelmia. Selden, Brewer ja Brudney (1999, 126 – 127.) 
ovat huomauttaneet, että koska kunta on poliittinen organisaatio, organisaation 
johdon eli poliittisen yhteisön kannanmuodostuksen epäselvyys, häilyvyys ja 
ristiriitaisuus lisäävät informaation välittämisen ongelmia. 

Oulasvirran (1994, 155 – 160) mukaan agenttiteoria kiinnittää huomiota 
oleellisiin seikkoihin, mutta sen soveltamisessa kuntatutkimukseen tulee olla 
huolellinen useastakin eri syystä. Kuntasektorilla päämiehen tavoitteissa on 
eroa. Poliitikkopäämiehen motivaatiolähtökohdat ovat erilaiset kuin yksityi-
sen sektorin päämiehellä. Oulasvirran mukaan poliitikkopäämiehen motiivina 
on poliittinen tehokkuus. Hän ei kuitenkaan tarkemmin määrittele poliittisen 
tehokkuuden käsitettä ja tyytyy ainoastaan toteamaan, että se eroaa  omistajana 
toimivan päämiehen tehokkuuskäsitteestä. Olettama poliitikkopäämiehen 
tehok kuustavoitteesta on kuitenkin jossain määrin yksinkertaistus. Poliitikoi-
den motiivit voivat olla myös henkilökohtaisia ja moniaineksisia. Tähän viit-
taavat Oulasvirran (1994, 155 – 160) ja Healdin (1997, 593) huomautukset, 
joiden mukaan poliitikkopäämies tavoittelee kannatusta seuraavissa vaaleissa 
ja valituksi tulemista uuteen valtuustoon, minkä vuoksi hänellä on kannusti-
met järjestää veronmaksajien varoilla palkkioita tukijoilleen, etuja kannattaja-
ryhmilleen ja investointeja omaan kaupunginosaansa. 

Baileyn ja Oulasvirran käsitysten vertailussa tulee mielenkiintoisella  tavalla 
esiin epävarmuus siitä, ketä on pidettävä kunnallisen sektorin päämiehenä. 
 Oulasvirta (1994, 150 ja 158) määrittelee kunnallishallinnon päämieheksi 
 ensisijaisesti äänestäjät ja toissijaisesti luottamushenkilöt, mutta Baileyn mu-
kaan päämiehiä ovat kansalaiset. Bailey ei viittaa mitenkään kuntalaisiin. Tä-
hän on ilmeisesti ainakin osittain syynä se, ettei englannin kielessä ole oikein 
sopivaa sanaa kuvaamaan kuntalaisuutta. Kunnallishallinnon päämiehestä ei 
tutkijoiden keskuudessa olla lainkaan yksimielisiä, ja jopa yksittäisetkin tutki-
jat horjuvat usein asetelmassa, onko päämies kansalainen, kuntalainen, äänes-
täjä, kunnallispoliitikko, suuri yleisö, veronmaksaja vai jokin muu taho.45 

Päätelmänä voidaan todeta, että sisältämänsä toimeksiannon idean johdos-
ta päämies-agenttiteoriaa voidaan harkiten soveltaa myös kunnallishallinnon 
ja varsinkin kunnallisten palvelujen järjestämisen analysoinnissa. Ongelmia 
aiheutuu kuitenkin siitä, ketä on pidettävä kunnallishallinnon primaarina pää-
miehenä. Tässä tutkimuksessa päämiehen identifi ointiongelma tiedostetaan, 
mutta päämiehenä pidetään – ellei tosin mainita – kunnallispoliittisia päätök-

45 Systemaattisemmin päämiehen identifi ointiongelmaa ovat artikkeleissaan käsitelleet Selden, 
Brewer ja Brudney (1999, 124 – 125) sekä erityisesti Mayston (1993, 76 – 77).
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sentekijöitä. Agentteja ovat palvelutuottajat, joille kunnan poliittinen yhteisö 
antaa tavalla tai toisella palvelutuotannon toimeksiantoja.

2.2 Näennäismarkkinateoria kuntapalvelujen 
 kilpailuteoriana

2.2.1 Julkisen valinnan teorian kilpailuteesi

Julkisen valinnan teoria soveltaa taloustieteellisiä käsitteitä, näkökulmia ja 
viite kehyksiä politiikan ja hallinnon tutkimukseen, eli se on kansantaloustie-
teellinen tapa tutkia puhtaaseen kansantalouteen kuulumattomia asioita. Julki-
sen valinnan teorian mukaan hierarkkinen julkinen sektori on tehoton ja tuh-
laavainen resurssien käytössä, koska poliitikoilta ja viranhaltijoilta puuttuvat 
riittävät insentiivit kustannusten valvontaan. Teorian mukaan ei voida olettaa, 
että poliitikot kykenisivät määrittelemään sellaiset tuotantotavoitteet julkiselle 
hallinnolle, että ne edustaisivat yhteisön parasta. Arrown mahdottomuusteoree-
man mukaan on loogisesti mahdotonta laatia sellaisia poliittisen yhteisön pää-
töksentekosääntöjä, joiden avulla poliittinen yhteisö voisi päätöksiä teke mällä 
muodostaa preferenssien kokonaisuuden, joka olisi yhdenmukainen yhteisön 
kaikkien jäsenten preferenssien kanssa (Mayston 1993, 77, Stiglitz 1988, 161, 
Bailey 2002, 117 ja ks. tarkemmin Arrow 1963). Toiseksi byrokraatit eivät 
välttämättä tuota niitä palveluja, joita poliitikot ovat edellyttäneet. Kolman-
neksi on todennäköistä, että byrokraatit toimivat tehottomasti. Kunnat eivät 
myöskään dynaamisesti kehitä palveluteknologiaa ja työmenetelmiä, koska 
kunnallistaloudesta puuttuvat tällaiseen toimintaan pakottavat imperatiivit ja 
kannusteet. (Walsh 1995, 16 – 18.) 

Ehkä parhaiten tunnettu kriittinen, julkisen valinnan näkökulmaan perus-
tuva tarkastelu julkishallinnon tehottomuudesta on Niskasen (1994, 36 – 40, 
114, 127 ja ks. esim. Walsh 1995, 18) analyysi, jonka mukaan byrokraateilla on 
taipumus kasvattaa tuotantoa yli sosiaalisesti optimaalisen tason. Niskasen väi-
te perustuu klassiseen taloustieteen oletukseen, jonka mukaan sekä byrokraatit 
että poliitikot ovat rationaalisia ja noudattavat itseintressiä (ks. myös Harding 
ja Preker 2003, 29)46. Yksinkertaistetun teesin mukaan byrokraatit yrittävät 

46 Itseintressin käsite on julkisen valinnan teoriassa olennaisessa asemassa. Yksilön motivoitu-
misen perusta on itsekkyys eli oman edun tavoittelu, opportunistinen käyttäytyminen, pyrki-
mys onneen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Laajemmin ymmärrettynä oman edun ohella 
opportunistinen käyttäytyminen voi tarkoittaa myös professionaalista kunnianhimoa, ideolo-
gisia aspiraatioita ja taipumusta henkiseen laiskuuteen. Julkisen valinnan teorian suoravii-
vaisen ajattelun mukaan hallinnosta ei voida löytää tasapainoa henkilökohtaisen motivaation 
ja yhteisön kokonaishyvän kanssa. Perinteinen kunnallishallinto on tehoton sen toimijoiden 
oman edun tavoittelun vuoksi, mutta markkinaohjautuva julkishallinto on tehokas oman 
edun tavoittelun ansiosta.  Jos organisaatiomuoto mahdollistaa oman edun tavoittelun, organi-
saatio on tällöin ihmiselle luonnollisin ja vaistonvaraisin. Itseintressin yhteydessä julkisen 
valinnan kannattajat käyttävät käsitteitä organisatorinen löysyys, lehmänkaupat, jaloillaan 
äänestäminen, poliittiset lehmänkaupat, economic man, vapaamatkustaja ja hyödyntavoit-
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maksimoida viraston menomäärärahat oman etunsa nimissä tavoitellessaan 
enemmän statusta, valtaa ja lisäkorvauksia.47 Byrokratian pullataikinateorian 
tai -selityksen mukaan poliitikot eivät pysty estämään byrokraattien määrä-
rahamaksimointiin johtavaa käyttäytymistä, sillä virastot ovat fragmentoitu-
neita, ne on suojattu johtosäännöillä nopeilta interventioilta ja samaan  tapaan 
kuin omistajat myös poliitikot kärsivät asymmetrisen informaation ongel mista. 
Virasto voi käyttää hyödykseen hallussaan olevaa parempaa informaatiota ja 
sen turvin edistää omia etujaan kunnallispoliittisessa päätöksenteossa.48  Lisäksi 
julkisen valinnan teorian väitteiden mukaan poliittisten puolueiden itseintressi 
johtaa siihen, että puolueet vartioivat enemmän puolueiden omaa kuin yleistä 
etua (Bailey 2002, 116). 

Kärkevien, mutta joiltakin osin myös varsin perusteltujen havaintojen ohel-
la julkisen valinnan teoria on tuottanut kehittämisajatuksia, joiden avulla jul-
kinen sektori voisi tarttua hallinnossa esiintyviin ongelmiin. Julkisen valinnan 
teoriassa julkisen palvelutuotannon monien ongelmien keskeisimpänä syynä 
pidetään kilpailun puutetta. (Ks. esim. Andersson ja Hansson 1989, 7 ja Boyne 
1996, 703 – 704.) Kunnalliset palvelutuottajat ovat yleensä paikallisia mono-
poleja, jotka eivät joudu kilpailemaan urakoista ja toimeksiannoista muiden 
palvelutuottajien kanssa. Kilpailun puute on johtanut alhaiseen tuottavuuteen 
ja säästäväisyyden laiminlyöntiin. Kunnalliset yksiköt ovat myös jäykkiä sopeu-
tumaan ympäristönmuutoksiin, koska niiden toiminnan ehdot eivät määräydy 
kysynnän kautta vaan hallinnollisten päätösten perusteella. Julkisen valinnan 
teorian tuottaman teesin mukaan julkiseen palvelutuotantoon on saatava enem-
män kilpailua. Kilpailu on mekanismi, joka karsii tehottomuutta pakottamal-
la eri tuottajat kilpailemaan oikeudesta tuottaa julkisia palveluja. Kilpailussa 
pärjäämiseksi organisaatiot joutuvat pitämään kustannukset kurissa ja kehittä-
mään tuotantoteknologiaa sekä ylläpitämään hyvää laatua. Julkisen valinnan 

telu. Johtavaan asemaan ja kunnallispoliittiseen valtaan pääsevät ihmiset, jotka katsovat hyö-
tyvänsä vallasta. Kollektiivisesta yksiköstä on hyötyä joillekin sen jäsenille enemmän kuin 
toisille. Kollektivismista hyötyvien ei tarvitse maksaa itse niin paljon kuin yksityisesti hyö-
dykkeitä hankittaessa pitäisi. Julkisen valinnan teorian ajatusten mukaan kollektiivisuudesta 
vastaavan hallinnon päätöksillä tulisi olla enemmän markkinaperusteita, joihin kytkeytyisi 
omistajan vastuuta. (Salminen ja Niskanen 1996, 32 – 36 ja ks. myös Mayston 1993, 68.)

47 Dunleavy (1997, 34) on täsmentänyt ja nykyaikaistanut byrokraattien harjoittaman budjetin 
maksimoinnin teesiä väittämällä, että nykyään byrokraatit yrittävät maksimoida työhön liitty-
viä etuja. Byrokraatit voivat pyrkiä välttelemään julkiseen hallintoon kohdistuvaa kritiikkiä, 
vähentämään riippuvaisuuttaan viraston kokonaisbudjetista vaikkapa hankkimalla ulkoista 
rahoitusta, tekemään työtehtävistään helpompia ja enemmän omaa urakehitystä tukevia ja 
keskittymään palkitseviin ja korkean statuksen askareisiin omissa viroissaan. 

48 Niskasen virastojen pullataikinateoria on ehkä parhaiten tunnettu julkisen valinnan teorian 
esittämä virastokritiikki. Kritiikin kritisoijat ovat tosin huomauttaneet, että byrokraattien hal-
lussa oleva tieto ei ole aina etu. Poliitikoiden voi olla helpompi leikata viraston budjetista, jos 
heillä on vain vähäiset tiedot leikkausten seurauksista. (Walsh 1995, 18.) Mm. Boyne (1998a, 
698) on tuonut esiin kritiikkiä, jonka mukaan byrokraattien intressit liittyvät lähinnä vain 
heidän omaan palkkaukseensa, eivätkä byrokraatit ole kiinnostuneita budjetin niistä osista, 
jotka liittyvät esimerkiksi tulonsiirtoihin ja verotuskysymyksiin.
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teorian mukaan kunta on siis eräänlainen kollektiivinen kulutusyksikkö, joka 
kulutustarpeidensa tyydyttämiseksi voi hyödyntää kilpailumekanismia. (Ks. 
esim. Harisalo 1986, 22 – 26, Salminen ja Niskanen 1996, 40, Boyne 1996, 
703 – 704 ja Boyne 1998a, 696 – 697.)

Baileyn (1999, 261) mukaan julkisen valinnan teoria antaa teoreettisen vii-
tekehyksen analysoida kunnallishallinnossa esiintyvää kilpailua49 ja monien 
maiden kunnallishallinnossa viime vuosina suoritettuja reformeja. Vaikka mo-
net käynnistetyt uudistustoimenpiteet ovat teoreettisesti perusteltavissa, niitä 
kaikkia ei kuitenkaan ole johdettu ainoastaan julkisen valinnan teoriasta, ja sen 
rinnalla on myös muita lähestymistapoja50. 

49 Julkisen valinnan teorian viitoittamana Bailey (1999, 283 – 287) ja Boyne (1998b, 6 – 9 ja 
ks. myös Fisher 1991, 261 – 262) ovat jakaneet kunnallishallinnossa esiintyvän kilpailun 
kolmeen kategoriaan: 1) poliittiseen kilpailuun, 2) kuntien väliseen kilpailuun ja 3) kuntien 
sisäiseen kilpailuun. Poliittisen kilpailun ydintä on poliittisten puolueiden välinen kilpailu 
vallasta, ja sen areenana ovat poliittiset markkinat eli kuntalaisten tuki ja äänestyskäyttäy-
tyminen. Poliittisen kilpailun on ajateltu vaikuttavan kunnassa harjoitettavaan palvelujen 
tuotantoon ja kunnan verotuksen tasoon, mutta tutkimusten mukaan näillä tekijöillä on vain 
vähän tekemistä keskenään. Menojen ja verotuksen tason on todettu selittyvän enemmän so-
sioekonomisista tekijöistä, aikaisemmista sitoumuksista ja kansallisen politiikan linjauksista 
käsin. Keskenään kunnat käyvät kilpailua kotikuntaa vaihtavista kuntalaisista ja yrityksistä 
tarjoamalla heille erilaista palvelutasoa eritasoisella verorasituksella. Tällä tavoin nähtynä 
kilpailu luo asetelman, jossa poliitikot ja hallinto muodostavat myyjätahon ja kuntalaisku-
luttajat, kotitaloudet ja fi rmat ovat asiakkaita. Kuntien välisen kilpailun aste määräytyy kol-
mesta tekijästä, jotka ovat kuntarakenne, kunnallinen itsehallinto ja valtionosuusrahoituksen 
laajuus. Kuntarakenne vaikuttaa sekä horisontaaliseen eli samalla tasolla olevien kuntien 
että vertikaaliseen eli eri tasoilla olevien kuntien väliseen kilpailuun. Suuret, monopolistiset 
kunnat voivat käyttää kuntalaisia hyväkseen, mutta kun kuntia on paljon, kunnat joutuvat 
käymään kilpailua kuntalaisista. Samaan aikaan pienet kunnat voivat kuitenkin kärsiä suur-
tuotannon etujen puuttumisesta. Tämä nostaa yksikkökustannuksia ja sitä kautta toiminnan 
kokonaiskustannuksia. Myös kunnallinen itsehallinto ylläpitää ja stimuloi kuntien välistä 
kilpailua, koska itsehallinto jättää liikkumavaraa paikalliselle kekseliäisyydelle ja luovuu-
delle. Tunnetuin kuntien välisen kilpailun teoria on Tieboutin malli, jonka ydinteesin mukaan 
muuttavat kuntalaiset yhdessä kilpailevien kuntien kanssa tuottavat lopputuloksena kunnal-
lishallinnon resurssien tehokkaan allokaation (ks. esim. Kenyon ja Kincaid 1991, 10). Yhden 
kunnan sisällä erilaiset virastot ja muut organisaatiot käyvät kilpailua kunnan määrärahoista, 
tukiaisista ja muusta tuesta.

50 Edistyksellisiä markkinoistamisen ja markkinamekanismin muotoja on otettu käyttöön 
Australiassa, Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja jopa kehitysmaissa. Näitä muutoksia on 
analysoitu lukuisten erilaisten analyyttisten näkökulmien avulla. Esimerkkeinä tällaisista 
viitekehyksistä voidaan mainita hyvinvoinnin jälkeisen ajan malli, jälkibyrokraattinen mal-
li, jälkifordismi, valtion rajojen takaisin vyöryttäminen, valtion vallan murtamisen malli ja 
uusi julkisjohtaminen. (Ks. tarkemmin Bennet 1990, Bailey 1998, Hoggett 1996, Burrows ja 
Loader 1994, Rhodes 1994 ja Bailey 1993a ref Bailey 1999, 262.) Tällaiset viitekehykset tai 
lähestymistavat eivät ole toinen toisensa poissulkevia vaan osin päällekkäisiä. Esimerkiksi 
kaikki mainitut viitekehykset sisältävät kuvausta muutoksesta, joka kulkee pois monoliitti-
sista, hierarkkisista, pitkälle standardisoiduista ja byrokratisoituneista tuotantojärjestelmistä 
kohti yhtiötyyppisiä ja verkostomaisia organisaatioita, joiden lähtökohtana ei ole enää tuo-
tannon itseintressi vaan kuntalaiskuluttajien tarpeiden tyydytys. Syyt ja tausta käynnistettyi-
hin kokeiluihin ja toteutettuihin uudistuksiin ovat kirjavat. Taustalta löytyy niin kulttuurisia, 
poliittisia, taloudellisia kuin pragmaattisiakin tekijöitä, jotka liittyvät eri toimijoiden väliseen 
työnjakoon, innovaatioihin ja teknologian kehittymiseen. (Bailey 1999, 262.)
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Julkisen valinnan teorian esittämästä kritiikistä huolimatta monet suun-
tauksen edustajat pitävät kunnallishallintoa tarpeellisena, ja julkisen valin-
nan teoria eksplisiittisesti myös puolustaa nimenomaan pienten kuntien ole-
massaoloa. 51 Vaikka julkisen valinnan teoria nostaa esiin monia näkökohtia, 
 jotka praktisesta näkökulmasta vaikuttavat varsin ymmärrettäviltä, on julkisen 
valin nan teoriaa myös monella tavalla kritisoitu. On sanottu, että  ideologisesti 
vivahtava52 julkisen valinnan teoria ylikorostaa byrokraattien halua budjetin 
maksimoimiseen ja aliarvioi niitä rajoitteita, joita hallinto on kehittänyt budje-
tin maksimoimisen varalle. Esimerkiksi Niskasen analyysia on kritisoitu siitä, 
että se aliarvioi kunnallispolitiikoiden merkityksen ja kyvykkyyden. Dualis-
min periaatteen mukaan kunnallispoliitikot tekevät kuitenkin lopullisen pää-
töksen budjetista riippumatta viraston budjettiesityksistä. Boynen (1998a, 
698 – 699) mukaan myös sillä, mikä puolue käyttää valtuustossa enemmistö-
valtaa, on ainakin brittiläisessä kontekstissa vaikutusta budjetin sisältöön ja 
 kokoon.

 

2.2.2 Näennäismarkkinateorian ydinsisältö

Julkisen valinnan teorian kilpailuteesin pohjalta on syntynyt erityinen näen-
näismarkkinateoria, joka konkretisoi julkisen valinnan teorian esittämiä  teesejä 

51 Julkisen valinnan teorian mukaan paikallisyhteisöjä eli kuntia on hyödynnettävä, koska kun-
nat muistuttavat päätöksentekojärjestelmänä enemmän yksilön tavoitteista lähtevää valin-
tamallia kuin suuret keskitetyt pakko-organisaatiot. Käytettäessä itsehallinnollisia malleja 
kunnallishallinnon järjestysmuotojen perustana, mahdollisimman moni pääsee osallistumaan 
julkisten asioiden hoitoon. Kunnat ovat taloudestaan omavastuisia, ja erityisesti pienessä 
kunnassa on helpompi valvoa menoja. (Salminen ja Niskanen 1996, 40 – 41.) 

  Kunnallishallinnon legitimiteetin perustan keskeinen osa on sen kansanvaltaisuus. 
Toisaalta julkisen valinnan teoria on pyrkinyt kyseenalaistamaan juuri tätä perustaa väit-
tämällä, että poliitikoiden ja virkailijoiden oman edun tavoittelu hämärtää yleisen edun si-
sältöä ja varsinkin toteuttamista. Poliitikot ja virkailijat saattavat preferoida omaa etuaan 
kuntalaisten edun sijasta, mikä johtaa tehottomuuteen, joka ilmenee asiakkaiden suurempana 
tuotoksena tai korkeina yksikkökustannuksina. Samaan aikaan perinteinen kunnallishallinto 
antaa varsin niukanlaisesti sisältöä osallistuvalle demokratialle, puhumattakaan suorasta de-
mokratiasta. (Bailey 1999, 263.)

52 Esimerkiksi Boyne (1996, 703 – 704) on katsonut, että julkisen valinnan teoriaan on suhtau-
duttu epäilevästi sen vuoksi, että sen on katsottu sisältävän ideologisia vivahteita. Self (1994, 
ix) on ihmetellyt sitä, että vaikka julkisen valinnan teoria ei ole muuta kuin työkalu talouden 
näkökulmaa soveltavien analyysien tekemiseen, siitä on käytännössä tullut kuitenkin jopa 
varsinainen ideologia. Buchanan, joka on julkisen valinnan keskeisiä kehittäjiä, on antanut 
ymmärtää, että hänen ajatteluunsa on vaikuttanut varttuminen Yhdysvaltain etelävaltioissa, 
joissa ihmisten maailmankuvaa on leimannut hävityn sisällissodan jälkeen epäluulo liitto-
valtiota ja keskushallintoa kohtaan. (Buchanan ja Musgrave 2001, 14 – 16.) Buchanan kiis-
tää silti sen, että julkisen valinnan teoria edustaisi hallinnon tai valtion vastaista ideologiaa. 
Hänen mukaansa julkisen valinnan teoria selittää hallinnon ja politiikan epäonnistumisia, 
ja tässä tehtävässä julkinen valinta on vastavoima hyvinvoinnin taloustieteen korostamille 
markkinoiden epäonnistumisille. (Buchanan 2003, 13 – 18.) Jos jälkimmäisen suuntauksen 
katsottaisiin edustavan optimistista käsitystä hallinnosta, voidaan Buchananin ja julkisen 
valinnan ajattelun katsoa heijastavan pessimististä tulkintavaihtoehtoa. (Vrt. Samuels 2000, 
499.) 
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ja pyrkii osoittamaan keinoja ratkaista kilpailun puute julkisessa hallinnossa. 
Ehkä käytännöllisesti katsoen innovatiivisin ja teoreettisesti merkittävin nä-
ennäismarkkinateorian innovaatio on ollut palvelujen järjestämisvastuun ja 
tuotannon eriyttäminen toisistaan. Näennäismarkkinateorian mukaan kunta 
kollektiivisena kulutusyksikkönä vastaisi palvelujen järjestämistehtävästä. 
Järjestämistehtävä voi sisältää myös rahoitusvastuun, mutta esimerkiksi kunta-
palveluissa rahoitus voidaan myös jakaa valtion ja kuntalaisten itsensä kanssa. 
Näennäismarkkinateorian normatiivisen käsityksen mukaan palvelujen tuo-
tantovastuut jaettaisiin erilaisille palvelutuottajille, joiden tulisi olla vähintään 
puoli-itsenäisiä. Budjetin maksimointiin ja itseintressin edistämiseen taipuvai-
sista hallintobyrokraateista muodostettaisiin tällaisia vähintään puoli-itsenäisiä 
palvelutuottajia, jotka yhtäältä pakotettaisiin ja toisaalta vapautettaisiin kilpai-
lemaan palvelutoimeksiantoja itselleen. Näennäismarkkinateorian mukainen 
idea palvelujen järjestämisestä tuotannon sijasta mahdollistaa ennen kaikkea 
kilpailun käyttöönoton kunnallishallinnossa.  Kilpailuttamisen on puolestaan 
katsottu tukevan pyrkimyksiä vahvistaa hallinnon desentralisaatiokehitystä ja 
parantaa julkisten palvelujen laatua. (Le Grand ja Bartlett 1994 1 – 12, Boyne 
1998b, 13 ja 6 – 7, Lowery 1999, 35 ja ks. myös Blom 2000, 35.) 

Julkisten palvelujen tuotanto-oikeuksista kilpailevien palvelutuottajien ja 
palveluja tarvitsevien kollektiivisten kulutusyksiköiden välille muodostuvaa 
markkinatilannetta on alettu kutsua näennäismarkkinoiksi (Kähkönen 2001, 
11). Kollektiivisia kulutusyksiköitä ovat julkisen hallinnon yksiköt, kuten 
esimerkiksi kunnat, maakunnat, osavaltiot ja valtiot. Tässä tutkimuksessa tar-
kastellaan ainoastaan kunnallishallinnon eli kuntien ja kuntayhtymien järjes-
tämisvastuulla olevien palvelujen näennäismarkkinoita. Meerabeaun (2001, 
95) määritelmän mukaan näennäismarkkinat syntyvät siitä, että kunnan mono-
polistiset palvelutuottajat korvataan puoli-itsenäisillä palvelutuottajilla, jot-
ka kilpailevat keskenään. Aronen ym. (2001, 41) edustavat sellaista kantaa, 
jonka mukaan näennäismarkkinat toimivat useimmissa – joskaan ei kaikissa 
– tapauk sissa kunnan tai kuntayhtymän sisäpuolella. Muissa tapauksissa ja 
tämän tutkimuksen kannalta nimenomaan kiinnostavissa tapauksissa kunnat 
kilpailuttavat omia palvelutuottajia muiden palvelutuottajien kanssa. Tällaisia 
muita palvelutuottajia voivat olla esimerkiksi yksityisoikeudelliset yhtiöt, sää-
tiöt ja yhdistykset. Näennäismarkkinat eivät ole mikään pysyvä olotila, vaan 
kunta voi halutessaan lopettaa kilpailuttamisen ja siirtyä takaisin hierarkkiseen 
toimintatapaan. Näennäismarkkinat voidaan myös korvata vapailla markki-
noilla siinä tapauk sessa, että kunta lopettaa palvelujen hankinnan ja kunnan 
yhteiskunnalliset tehtävät yksityistetään. Toisaalta taas näennäismarkkinat on 
koska  tahansa  perustettavissa uudelleen kunnallispoliittisin päätöksin. 

Näennäismarkkinoiden ensimmäinen tunnuspiirteen pidetään kirjallisuu-
dessa yleensä sitä, että julkinen valta tavalla tai toisella sääntelee näennäis-
markkinoita. Toisen tunnuspiirteen mukaan yksittäisten ja vapaiden kansa-
laisten, perheiden ja yritysten sijasta kunta kollektiivisena kulutusyksikkönä 
on näennäismarkkinoiden tavanmukaisin palvelujen hankkija tai ostettavien 
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palvelujen määrittäjä. Kuntalaiset ilmaisevat tarpeensa kunnan poliittisessa 
prosessissa, missä ne poliittisen yhteisön toimesta jalostuvat kunnan hankin-
tapäätöksiksi. (Vrt. Kähkönen 2002, 286). Näennäismarkkinoiden kolmantena 
tunnuspiirteenä on se, ettei palvelujen käyttäjän eli kuntalaisen tarvitse kulu-
tushetkellä itse kustantaa nauttimaansa palvelua, sillä kunta järjestää rahoi-
tuksen joko maksamalla suoraan palvelutuottajalle tai antamalla asiakkaalle 
voucherin. (Bailey 1993, 288, Ellwood 1996, 26 ja Le Grand ja Bartlett 1994, 
3.) Näennäismarkkinoiden neljännen tunnuspiirteen mukaan näennäismarkki-
noilla toimeksiannoista kilpailevat keskenään erilaiset palvelutuottajat, joista 
osa tavoittelee voittoa ja osa on voittoa tavoittelemattomia (ks. esim. Jonsson 
1993, 14). Näennäismarkkinoilla on vielä viides tunnuspiirre, jonka mukaan 
näennäismarkkinoilla toimivat erilaiset palvelutuottajat ovat joko julkisesti 
tai yksityisesti omistettuja. (Meerabeau 2001, 95 – 96 ja Ranerup 2003, 92.) 
Näennäismarkkinoiden tunnuspiirteet ovat tekijöitä, jotka erottavat näennäis-
markkinat vapaista markkinoista. Markkinat eivät ole enää vapaat, jos niitä 
säädellään, mutta vielä pelkkä sääntely ei riitä tekemään markkinoista näen-
näismarkkinoita. Täydelliset näennäismarkkinat edellyttävät kaikkien viiden 
tunnuspiirteen realisoitumista. 

Eksplikoiduista näennäismarkkinoiden tunnuspiirteistä huolimatta Kähkö-
nen (2002, 284 ja 286 – 287) on huomauttanut näennäismarkkinoiden käsit-
teen häilyvyydestä tai epätäsmällisyydestä. Hänen mukaan näennäismarkkinat 
ovat yleisellä tasolla hierarkkisen tuotantotavan vastakohta. Näennäismarkki-
nat ovat kunnan luomat markkinat, joilla erilaiset vaihtoehtoiset palvelutuot-
tajat operoivat julkisen vallan suostumuksen varassa. Näennäismarkkinoilla 
tuotettavat hyödykkeet liittyvät yhteiskunnallisiin hyvinvointitavoitteisiin, ja 
markkinoilla ostajana toimii yleensä kunta. Vakiintuneen käsityksen mukaan 
näennäismarkkinoita edeltää yleensä julkishallinnon toteuttama hierarkkinen 
palvelutuotanto, mutta empiiriset kokemukset ovat vielä olemattomat sen suh-
teen, mitä tulee näennäismarkkinoiden jälkeen. 

Kiinnitettynä täydellisen kilpailun ehtoihin, joita käsitellään tässä tutki-
muksessa jäljempänä, toimivien näennäismarkkinoiden on sanottu edellyt-
tävän esimerkiksi markkinoiden kilpailullisuuden ja riittävän informaation 
täyttymistä. Kuntalaisten tarpeiden tyydytyksen kannalta on tärkeätä, että 
näennäismarkkinoilla toimivien kollektiivisten kulutusyksiköiden käyttäyty-
mistä tilaajaelimenä ohjaavat päämiesten eli kuntalaisten tarpeet. Tältä osin 
näennäismarkkinateoria korostaa sitä, että kollektiivisen kulutusyksikön  pitää 
 tilaustoiminnallaan edistää palvelun loppukäyttäjien hyvinvoinnin lisään-
tymistä. Hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteet edellyttävät sitä, ettei tilaaja 
 eivätkä tuottajat saa näennäismarkkinoilla suosia mitään erityisiä kuntalais- tai 
asiakasryhmiä. (Kähkönen 2001, 11 ja Kähkönen 2002, 288.)

Bartlett ja Le Grand (1994, 13 – 14) ovat kehittäneet kriteerit, joiden  nojalla 
voidaan arvioida näennäismarkkinoiden menestyksellisyyttä. He korostavat 
sitä, että näennäismarkkinoiden käyttöönotosta on kuluttava useita vuosia, 
ennen kuin voidaan sanoa jotakin siitä, miten näennäismarkkinat ovat vaikut-
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taneet todellisuudessa ja miten ne ovat toimineet. Heidän mielestään on tär-
keää, että ennen näennäismarkkinoiden laajamittaista käyttöönottoa näennäis-
markkinoita tutkitaan teoreettisesti ja kehitetään kriteereitä menestyksellisille 
näennäismarkkinoille. Kriteereiden kehittäminen on osa näennäismarkkinoita 
koskevan teorian luomista, jossa lähtökohtanaon on heidän mukaansa tarve 
määritellä, mitä tarkoittaa menestykselliset näennäismarkkinat. Tutkijoiden 
mukaansa menestyksellisten näennäismarkkinoiden tulee täyttää neljä ehtoa: 
tehokkuus, responsiivisuus, valinnan vapaus ja kohtuullisuus. Tehokkuudesta 
on olemassa useita määritelmiä, ja sillä on useita rinnakkaistermejä, joista yksi 
tunnettu on sanapariksi käännetty rahalle arvoa -ajattelu. Tuotantoyksikköä 
pidetään teknisesti tehokkaana, jos määriteltyjen palvelujen määrä- ja laatu-
vaatimukset saavutetaan minimoiden kustannukset. Responsiivisuus tarkoittaa 
kykyä reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Valinnanvapauden käsite on 
problemaattinen sen vuoksi, ettei tiedetä, kenen valinnanvapautta tulisi priori-
soida. Toinen problematisointi koskee sitä havaintoa, että palvelun valinta on 
eri asia kuin palvelutuottajan valinta. Molemmat valinnat saattavat olla polii-
tikoiden näkökulmasta tärkeitä poliittisia valintoja, minkä vuoksi osa heistä 
saattaa olla halukkaita pitämään yksityiset yhtiöt poissa julkisten palvelujen 
tuotannosta. Kolmas valinnanvapauden problematisointi liittyy siihen, että si-
nänsä vapautta valita voidaan pitää tärkeänä tai se voidaan nähdä ainoastaan 
välineenä saavuttaa joitakin primäärimpiä lopputuloksia. 

Yleensä valinnanvapaus liitetään näennäismarkkinakeskusteluissa mahdol-
lisuuteen poistua kunnallisista palveluista (exit), millä voidaan korvata äänen 
(voice) käyttö. Ajatuskonstruktio poistumisesta ja äänen käytöstä on alun perin 
Hirchmanilta (1970, 4 ja 15 – 16), jota sitten mm. Bailey (1999) on sovelta-
nut kunnallishallintoon. Poistuminen ja äänen käyttö eivät ehkä kuitenkaan ole 
keskenään toisiaan poissulkevia optioita, vaan niiden eroja korostaa pikem-
minkin niiden kehittelijöiden tausta. Poistuminen lukeutuu taloustieteen alaan 
ja äänen käyttäminen politiikan puolelle. Asiakas, joka alkaa tuntea tyytymät-
tömyyttä organisaation palveluja kohtaan, kääntyy toisen organisaation puo-
leen eli käyttää markkinoita etujensa puolustamiseen. Äänen käyttäminen on 
käsitteenä moniulotteisempi, koska se voidaan jakaa erilaisiin asteisiin alkaen 
vaimeasta nurinasta päätyen väkivaltaiseen protestointiin. Äänen käyttäminen 
kuvaa enemmän kriittisen mielipiteen artikuloimista kuin anonyymiä markki-
nakäyttäytymistä. Äänen käyttäminen on kansalaisosallistumista. 

Kohtuullisuus menestyksellisten näennäismarkkinoiden kriteerinä tiivistyy 
kysymykseen, missä määrin näennäismarkkinat parantavat kuntalaisten tar-
peiden ja hyvinvointipalvelujen yhteensopivuutta. Näennäismarkkinateorian 
ei Bartlettin ja Le Grandin formuloiman eettisen käsityksen mukaan pidä antaa 
romuttaa niitä julkisten palvelujen periaatteita, joiden mukaan kuntalaisten tu-
lot tai tulojen puuttuminen eivät saa olla esteinä palvelujen saamiselle, kunta-
laisten tarveperustaisuus on toiminnan lähtökohta ja hädänalaisimmat ja suuri-
tarpeisimmat kuntalaiset sijoitetaan palvelupriorisoinneissa kärkeen. (Bartlett 
ja Le Grand 1994, 15 – 19.)
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Taloudellinen tehokkuus, responsiivisuus, valinnanvapaus ja kohtuullisuus 
ovat päämääriä, joita näennäismarkkinoiden tulisi edistää. Jotta näennäismark-
kinat palvelisivat näiden päämäärien saavuttamista, niiden tulisi täyttää ehdot, 
jotka liittyvät markkinoiden rakenteeseen, informaatioon, transaktiokustan-
nuksiin, epävarmuuteen, motivaatioon ja kermankuorintaan53 (Bartlett ja Le 
Grand 1994, 19 ja 33 – 34):

• Markkinoiden rakennekriteeri. Markkinoiden pitäisi olla kilpailulliset 
siten, että siellä on useita hankkijoita ja toimittajia.

• Informaation saatavuuskriteeri. Sekä hankkijoilla että toimittajilla tulee 
olla käytettävissään adekvaattia ja edullista informaatiota. 

• Transaktiokustannusten minimointikriteeri. Transaktiokustannukset ja 
etenkin sellaiset kustannukset, joihin liittyy epävarmuuskomponentti, 
tulee pitää minimissään. 

• Motivointikriteeri. Toimittajien tulee kyetä motivoitumaan taloudellisista 
aspekteista ja hankkijoiden kuntalaiskuluttajien tarpeista. 

• Kermankuorintakriteeri. Insentiivit kermankuorintaan eli siihen, että 
palvelutuottajat tuottaisivat palveluja vain helpoille asiakkaille ja laimin-
löisivät vaikeat tapaukset, tulee kyetä eliminoimaan.

Baileyn (1993b, 141 – 142) mukaan näennäismarkkinateoria, joka koskettaa 
koko julkista sektoria, on tuottanut kunnallistieteissä mahdollistavan valtuus-
ton (enabling council) idean. Tavanmukaisesti valtuuston on kuulunut vastata 
kaikesta päätöksenteosta ja pitää kunnalla kokonaisvastuu palvelujen tuotan-
nosta. Kokonaisvastuun kantamisen sijasta mahdollistavan valtuuston idean 
mukaan valtuusto ryhtyy suosimaan moninaisuutta ja kilpailua palveluntuo-
tannossa tavoitteenaan tehokkuuden, innovatiivisuuden ja valinnanvapauden 
kasvattaminen. Termi ”mahdollistava” viittaa siihen, että valtuusto sallii eri-
laisten toimijoiden, myös yksityisten, ryhtyä tuottamaan kuntapalveluja. Salli-
minen ei tapahdu kuitenkaan miten tahansa, vaan yksityisten palvelutuottajien 
kelvollisuus selvitetään kilpailutusten avulla. Toiseksi mahdollistava-sanan 
voidaan pidemmälle vietynä tulkita tarkoittavan sitä, että kuntalaisten sallitaan 
valita itselleen sopivimmat palvelut. Keinona, jolla kuntalaisten valintasfääriä 
voidaan laajentaa, on voucher-järjestelmän käyttöönotto.  

Mahdollistavan valtuuston ohella näennäismarkkinoiden kehitystä ja pal-
velujen määrittelyn ja tuotannon eriytymistä toisistaan on yleisemmällä tasolla 

53 Kähkönen (2000, 287) on esittänyt näennäismarkkinoille kaikkiaan kymmenen ehtoa: 1) 
näennäismarkkinoilla tulee olla kilpailua, 2) tilaajalla ja tuottajalla tulee olla riittävä infor-
maatio, 3) markkinoille tulon ja niiltä poistumisen on oltava ilmaista, 4) hintojen tulee 
määräytyä tilaajien ja tuottajien välisissä neuvotteluissa, 5) transaktiokustannukset eivät saa 
ylittää hierarkiakustannusten alenemista, 6) tilaajan käyttäytymistä ohjaavat asiakaskunta-
laisten hyvinvointi ja tuottajia taloudelliset kannusteet, 7) tilaajat ja tuottajat eivät saa jaella 
perusteettomia etuja millekään asiakasryhmälle, 8) palvelujen responsiivisuuden on lisään-
nyttävä, 9) sopivan tuottajan valintaa koskevien mahdollisuuksien on lisäännyttävä ja 10) itse 
palvelun on oltava oikeudenmukaista. 
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kuvattu siirtymisenä hallinnosta hallintaan (from government to governance). 
Siinä missä termi kunnallinen hallinto viittaa standardisoituun, hierarkkiseen 
ja rooliorientoituneeseen hallinto-organisaatioon, kunnallisella hallinnalla 
ymmärretään palveluverkostojen kehittelyä, palvelujen toimitusketjujen luo-
mista, palvelutuottajien kilpailuttamista ja sopimussuhteiden hoitamista. Hal-
linnon korvautuminen hallinnalla merkitsee yhdenmukaisen ja standardoidun 
rakenteen ja toimintatavan vaihtumista kuntakohtaiseksi ja monimuotoiseksi 
rakenteiden sekä verkostojen muodostamien palvelujärjestelmien koordinoin-
niksi. Hallinnan kehittyminen merkitsee syvällistä muutosta palvelujen tuotan-
nossa ja kunnallispoliitikoiden roolissa sekä haastetta kunnallistaloudellisten 
ominaispiirteiden mukautuvuudelle ja kunnallistalouden ohjausjärjestelmien 
sovit tautumiskyvylle. Muutoksesta huolimatta kunnallishallinto säilyttää kan-
sanvaltaisen vastuunsa, mutta demokraattisen vastuun rinnalle tulevat sopi-
mukselliset vastuut ja näennäismarkkinoiden imperatiivit. Se, missä määrin 
hallinnan, mahdollistavan valtuuston ja näennäismarkkinoiden kehittyminen 
parantavat kuntapalveluja ja lisäävät valinnanvapautta, jää riippumaan siitä, 
pystyvätkö vaihtoehtoiset palvelutuottajat parempaan taloudelliseen tehok-
kuuteen kuin monopolistiset kunnalliset virastot, onko palveluverkostojen 
koordinointi ja transaktioiden hallinta tehokasta ja miten menestyksellisesti 
hierarkkisen hallinnon vähenemistä korvataan kasvattamalla regulaatiokapasi-
teettia. Baileyn mukaan näennäismarkkinoita on arvioitava sillä  perusteella, 
missä määrin ne lisäävät kuntalaisen valinnan mahdollisuuksia, parantavat 
kustannustehokkuutta, tuottavat kaikille sosiaaliryhmille kohtuullisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta ja auttavat julkisten menojen kontrolloinnissa.  (Bailey 
1993b, 146 – 150 ja vrt. Pierre ja Peters 2000.)

2.3 Tutkimuksen avainkäsite

2.3.1 Kilpailuneutraliteetin käsitteen johtaminen ja määrittely

Kilpailu tarkoittaa sosiaalista tilannetta, jossa useampi kuin yksi ihminen tai 
ihmisryhmä haluaa samanaikaisesti jotakin, joka ei ole jaettavissa tai  jonka 
 jaosta ei päästä sopimukseen. Taloudellisessa kilpailussa, jonka Ormsby 
(2000, 369) on määritellyt jatkuvaksi niiden parempien tapojen etsinnäksi, 
joilla voidaan tyydyttää kuluttajien tarpeet, tärkeänä välittävänä tekijänä on 
hintajärjestelmä, jonka avulla kysyntä ja tarjonta kommunikoivat keskenään. 
Vapaassa kilpailussa hinnat määräytyvät markkinoilla, joilla operoivien mark-
kinatoimijoiden vapautta julkinen valta ei kahlitse.54 (Ks. esim. Kettunen 1979, 
54 Idealisoitu vapaa kilpailu pohjautuu elinkeinovapauteen, yksityiseen omistusoikeuteen, so-

pimusvapauteen ja sopimusten täytäntöönpanon kannalta tarpeelliseen velvoite- ja maksu-
kyvyttömyysoikeuteen. Vapaan kilpailun taustalla on olettama lisääntyvästä taloudellisesta 
tehokkuudesta, mutta sääntelemätön kilpailu tuottaa taloudellisen tehokkuuden ohella vinou-
tuvaa tulonjakoa ja ympäristön pilaantumista, eikä kilpailun katsota vaikuttavan myönteisesti 
myöskään tasa-arvon kehittymiseen. Käsitys vapaasta kilpailusta on vain idealisaatio, sillä 
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248, Burke, Genn-Bass ja Haines 1988, 1 – 2, SOU 2000:17 ja Kuoppamäki 
2000, 18 – 19.) 

Uusklassinen taloustiede operoi täydellisten markkinoiden konstruktiolla, 
joka ei kuitenkaan reaalimaailmassa toteudu sellaisenaan useastakin syystä. 
Täydellisillä markkinoilla jokaisen myyjän tai ostajan markkinaosuuden tu-
lisi olla niin pieni, ettei yhden markkinatoimijan päätöksellä olisi vaikutusta 
markkinahintaan. Markkinoilla vaihdettavien hyödykkeiden pitäisi olla homo-
geenisia, minkä johdosta ostajien ei tarvitsisi välittää siitä, keneltä hyödyk-
keensä hankkivat. Markkinoille tulon ja markkinoilta poistumisen tulisi olla 
vapaata. Täydellisillä markkinoilla pitäisi olla myös täydellinen informaation 
saatavuus. Jokaisen markkinatoimijan tulisi lisäksi olla tietoinen saatavilla ole-
vista hyödykkeistä ja niiden hinnoista. Käytännössä markkinoille tuloa ja siel-
tä poistumista estävät monet  taloudelliset ja tekniset tekijät. Markkinat voivat 
jäädä toteutumatta kilpailijoiden vähyyden vuoksi.55 Informaation tuotanto voi 
olla puutteellista, ja informaation jakelu voi jäädä vaillinaiseksi. Täydellisen 
kilpailun konstruktio on problemaattinen julkisten palvelujen alalla erityisesti 
sen vuoksi, että siellä törmätään hyödyketeorian mukaisiin rajoitteisiin ja ju-
ridisiin sekä hallinnollisiin monopoleihin. (Ks. esim. Baumol ja Blinder 1985, 
468, Kuoppamäki 2000, 21 – 22 ja Stiglitz 1988, 74 – 80.) Juridisten ja hallin-
nollisten monopolien olemassa oloon ja muiden toimijoiden toimintaedelly-
tyksiin voidaan kuitenkin vaikuttaa harjoitettavalla politiikalla. 

Yritykset käyvät markkinoilla kilpailua käyttämällä erilaisia kilpailukeino-
ja, kuten mainontaa, strategisia investointeja ja solmimalla pitkäaikaisia sopi-
muksia asiakkaiden kanssa (ks. esim. Kanniainen 2001, 10 – 13). Päättäessään 
kilpailutoimista yritykset joutuvat ottamaan huomioon kilpailijoiden mahdol-
liset vastatoimet. Perinteinen talousteoria on katsonut, että odotettavissa ole-
vien vastatoimien voimakkuus riippuu ennen kaikkea muiden kilpailijoiden 
määrästä ja jossain määrin myös niiden koosta. Kilpailijoiden määrän perus-
teella taloustiede on typologisoinut kilpailutilanteet kaksipuolisesta monopo-
lista aina kaksipuoliseen polypoliin. (Ks. esim. Kettunen 1979, 90.) Markki-
natoimijoiden määrä on sinänsä merkityksellinen seikka ja tärkeä lähtökohta, 
mutta typologisoinnin viitoittamat analyysiresurssit eivät riitä yritysten omi-
naisuuksien ja markkinatilanteiden sisältöjen kuvaamiseen ja selittämiseen. 
Todellisuudessa markkinatoimijat eivät ole samanlaisia, vaan toimijoissa ja 
toimintaolosuhteissa on paljon erilaisia eroja.

Porterin (1991, 19 ja 25 – 29) mukaan toimialan kilpailuun vaikuttavat 
alalla olevien kilpailijoiden määrä, hankkijoiden neuvotteluvoima, uusien 
kilpailijoiden alalle tulo, asiakkaiden neuvotteluvoima ja korvaavien hyödyk-

poliittinen järjestelmä säätelee talouspolitiikalla, kuten veroilla, maapolitiikalla ja kaavoituk-
sella kilpailun ehtoja. (Rissanen, Tiili ja Mäkinen 1999, 108 ja vrt. Burke ym. 1988, 1 – 2 ja 
Kuoppamäki 2000, 18 – 19.)

55 Useiden taloustieteilijöiden keskuudessa vallitsee myös sellainen näkemys, että eri toimi-
aloilla toimivat yritykset eivät ole kilpailusuhteessa toisiinsa (ks. esim. Rissanen, Tiili ja 
Mäkinen 1990, 107).
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keiden uhka. Eri toimialoilla kunkin tekijän kilpailuun vaikuttava painoarvo 
vaihtelee, mutta niiden kokonaisvaikutus määrää sen, millaisen pääoman tuot-
toasteen toimialalla oleva yritys voi keskimäärin saavuttaa. Pitkällä aikavälillä 
keskimääräistä parempi kilpailussa menestyminen edellyttää pysyvää kilpailu-
etua. Porterin mukaan kilpailuetua voi syntyä joko alhaisista kustannuksista tai 
differoinnista. Jos nämä kaksi tekijää yhdistetään siihen toimintakenttään, jolla 
yritys pyrkii kilpailuetuaan hyödyntämään, syntyy kolme vaihtoehtoista perus-
strategiaa, jotka voivat tuottaa enemmän tai vähemmän pysyvän kilpailuedun. 
Strategiat ovat kustannusjohtajuus, differointi ja keskittyminen. Keskittymis-
strategian Porter jakaa vielä kustannuspainotteiseen keskittymisstrategiaan ja 
differointipainotteiseen strategiaan. Porterin käsityksestä toimialan kilpailuun 
vaikuttavista tekijöistä voidaan huomauttaa, ettei se ole aivan kattava, sillä se 
unohtaa esimerkiksi sääntelyn. Myös hänen käsityksensä kilpailuedun perus-
teista on liian kapea-alainen, sillä se kuvaa vain itse hankittuja, dynaamisia 
kilpailuetuja56. Porterin koulukunnan ajattelu nojaa vahvasti vapaan kilpailun 
täydellisten markkinoiden idealisointeihin, eikä se kykene tavoittamaan sitä, 
että kilpailuetuja voivat generoida myös institutionaaliset tekijät. Institutionaa-
lisilla tekijöillä viitataan lainsäädäntöön, sääntelyyn, asemaperusteisiin teki-
jöihin ja hallinnon ja talouden vakiintuneisiin käytäntöihin.57 Institutionaaliset 
tekijät liittyvät ja kietoutuvat julkiseen hallintoon, mikä johdattelee tarkastele-
maan julkisen vallan toimenpiteiden ja organisaatioiden luomia ja jakamia kil-
pailuetuja. Oivallus institutionaalisiin tekijöihin perustuvista palvelutuottajien 
kilpailueduista on tuottanut ns. kilpailuneutraliteetin näkökulman tai lähesty-
mistavan näennäismarkkinoiden kilpailuolosuhteisiin.

Kilpailuneutraliteettikehittelyjen taustat liittyvät pyrkimyksiin avata jul-
kisia monopoleja kilpailulle, parantaa näennäismarkkinoiden vaikuttavuutta, 
kilpailuttamisen edellytyksiä ja kilpailuttamisprosesseja (ks. esim. Charles 
2001).  Kuntien palveluhankintojen, markkinaehtoistamisen ja kilpailuttamis-
ten yhteydessä on yhä enemmän alettu kysyä eri palvelutuottajien kilpailu-
neutraliteetin perään. Rimmerin (1998, 76) mukaan palvelutuottajat odottavat 
oikeudenmukaista kilpailuympäristöä.58 

Kilpailuneutraliteetin käsite ja idea on niin tuore, että käsitteen sisältö ja 
ala on vielä osittain täsmentymätön ja ennen kaikkea vakiintumaton.59 Kirjalli-
suudesta siitä on vaikea löytää selkeätä ja kattavaa määritelmää, ja jopa monet 

56 Dynaamiset kilpailuedut voivat perustua esimerkiksi hankittuihin tavaramerkkioikeuksiin, 
ahkeriin työtiimeihin, asiakkaiden tarpeiden hyvään ymmärtämiseen tai tuoteinnovaatioihin. 
(Karlöf 1995, 124 ja 125.) Dynaamisia kilpailuetuja luovat yhtiön omat toiminnalliset valin-
nat ja taloudellisesti relevantti luovuus. 

57 Myös Virtanen ja Pääkkönen (2003, 63) ovat huomauttaneet, että kilpailuedun lähteitä ovat 
yrityksen itsensä ja toimialan lisäksi lainsäädäntö ja sääntely.

58 Kilpailuneutraliteetti on mahdollista nähdä ikään kuin vapaan elinkeinonharjoittamisen ja 
vaihdannan vapauden eräänlaisena tukipilarina. Tässä mielessä kilpailuneutraliteetin idea saa 
jopa moraalisia piirteitä.

59 Tammisen (1993) mukaan käsitteellisessä tutkimuksessa myös ns. liukkaat käsitteet, joille ei 
ole olemassa täysin riidatonta määritelmää, voivat olla hyödyllisiä. 
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kilpailupoliittiset työryhmätkin ovat laiminlyöneet kilpailuneutraliteetin käsit-
teen tarkan analysoinnin. Määtän, Frankin ja Pääkkösen (2001, 74) esittämän 
määritelmän mukaan kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan sitä, ettei yhtäkään 
palvelutuottajaa syrjitä markkinoilla. Määritelmäänsä he täsmentävät sano-
malla, ettei ketään palvelutuottajaa saa suosia eikä kenellekään saa asettaa yli-
määräisiä velvoitteita muihin verrattuna. Deighton-Smithin (2001, 30) mukaan 
kilpailuneutraliteetti tarkoittaa julkisen ja yksityisen sektorin välisen kilpailun 
oikeudenmukaisuutta. Trembathin (2002, 5) mukaan kilpailuneutraliteetti viit-
taa markkinatilanteeseen, jossa aktuaalisten tai potentiaalisten, keskinäisessä 
kilpailutilanteessa olevien yksityisten ja julkisten palvelutuottajien kilpailu-
edellytykset ovat oikeudenmukaiset erityisesti siten, ettei kenellekään palve-
lutuottajalle anneta muita enemmän verovapauksia, runsaammin insentiivejä 
eikä kenenkään toimia säännellä enempää kuin muidenkaan toimia. Verrattuna 
Määtän, Frankin ja Pääkkösen määritelmään Trembathin määritelmä laajentaa 
kilpailuneutraliteetin soveltamisalan kattamaan aktuaalisten palvelutuottajien 
ohella myös potentiaaliset palvelutuottajat. Kokoavasti kilpailuneutraliteetista 
esitettyjä määritelmiä voidaan tulkita niin, että käsite viittaa kilpailun puolu-
eettomuuteen, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

Käsitteellisessä mielessä neutraliteetti kuvaa karkeasti myös tasapuolisuu-
den ideaa, minkä nostaa esiin hyvän hallinnon näkökulman. Hallinto-oikeu-
dessa on kehitetty oppia viranomaisen harkintavallan rajoitusperiaatteista, joi-
hin kuuluu yhdenvertaisuusperiaate. Yhdenvertaisuusperiaatteen tulkinnoissa 
on eroja, mutta jotkut tutkijat ovat tulkinneet sen tarkoittavan vaatimusta jär-
jestää tasapuolinen kohtelu ja ylläpitää johdonmukaista viranomaistoimin-
taa. Peri aatetta on tulkittu myös siten, ettei ketään kuntalaista, kansalaista tai 
kansalaisten ryhmää saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa toisia edulli-
sempaan tai epäedullisempaan asemaan.  (Ryynänen 1991, 55 – 56.) Näiden 
näkökohtien varassa kilpailuneutraliteettia olisi mahdollista pitää eräänlaisena 
yhdenvertaisuusperiaatteen ekstensiona, jos tulkittaisiin, että erilaiset palve-
lutuottajat ovat erilaisia kansalaisten muodostamia ryhmiä. Julkisten palvelu-
jen markkina ehtoistumisen mahdollisuuksia ja merkitystä pohtineen työryh-
män (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001, 19 – 20) mukaan tasapuolisuuden 
toteut taminen merkitsisi näennäismarkkinoilla sitä, että kaikille toimijoille 
pyrit täisiin luomaan yhtäläiset edellytykset aikaansaada kilpailuetuja ja kehit-
tää kilpailu kykyä.

Käsitteellisesti kilpailun epäneutraliteetti eroaa epäterveen kilpailun käsit-
teestä siinä, että epäterve viittaa suurelta osin vilpilliseen tai liian intensiiviseen 
kilpailuun. Perinteisessä kilpailupoliittisessa tutkimuksessa puhutaan myös 
julkisista kilpailunrajoituksista, joilla tarkoitetaan rakenteellista, toiminnallis-
ta ja välillistä sääntelyä. Rakenteellinen sääntely viittaa esimerkiksi toimilu-
piin, toiminnallinen sääntely julkiseen maksupolitiikkaan ja välillinen sääntely 
on liitetty yleensä verotukseen ja julkisiin tukiaisiin. (Vittaniemi 1994, 48.) 
Sen sijaan julkisia kilpailunrajoituksia analysoinut kilpailupoliittinen tutki-
mus ei ole ottanut huomioon esimerkiksi sellaisia tekijöitä kuin omistajuuden 
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 merkitys, yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot, tilaaja-tuottajamallin toteu-
tustavat, kustannuslaskennan yhteys hinnoitteluun ja vouchereiden määrittely-
vaihtoehdot. Nämä teemat ovat kilpailuneutraliteettinäkökohtien synnyttämiä 
uusia avauksia perinteisen kilpailupoliittisen tutkimuksen täydennykseksi. 
Kilpailuneutraliteetti liittyy siihen, millaisista institutionaalisista lähtökoh dista 
käsin eri osapuolet voivat käydä kilpailua ja harjoittaa markkinatransaktioita. 
Silloin perätään tasapuolisia mahdollisuuksia aloittaa palvelutuotanto ja yhtä-
läisiä edellytyksiä ylläpitää toimintaa sekä yhdenvertaisia karsiutumisen sään-
töjä. Kilpailuneutraliteettivaatimuksen mukaan palvelutuottajilla tulee olla 
myös yhtäläiset mahdollisuudet supistaa ja laajentaa palvelujen tuotantoa ja 
tarjontaa. 

Kilpailuolosuhteiltaan epäneutraalit kuntapalvelujen näennäismarkkinat ra-
joittavat vapaan ja täydellisen kilpailun toteutumisedellytyksiä. Kirjallisuudes-
sa kilpailuneutraliteetin arvoa tai tavoiteltavuutta kuntapalvelujen näennäis-
markkinoilla on perusteltu kahdella argumentilla. On sanottu, ettei ole oikeu-
denmukaista, että kunnallishallinnon palvelujen tuotanto nauttisi mistään insti-
tutionaalisista kilpailueduista silloin, kun ne ovat kilpailutilanteessa yksityisen 
sektorin kanssa. Toisen argumentin mukaan kunnallisten tuottajien tukeminen 
voi olla kunnallistaloudellisten resurssien väärinkäyttöä, jos tukitoimenpitein 
rajoitetaan tehokkaan palvelutuotannon syntymistä näennäismarkkinoille. Kil-
pailuneutraliteetin kehittäjät perustelevat kilpailuneutraliteetin yhteiskunnal-
lista tarvetta niillä tehottomuuksilla, joita markkinoille syntyy sellaisesta regu-
laatiosta tai toimintakäytännöistä, jotka koskevat vain joitakin toimijoita mui-
den alalla toimivien saadessa toimia vapaammin. Mitä ilmeisimmin tällaisia 
eroja on löydettävissä nimenomaan julkisen ja yksityisen toiminnan välisistä 
eroista. Jos esimerkiksi kunnan liiketoiminta nauttii merkittävää institutio-
naalista kilpailuetua, se voi olla kykeneväinen hinnoittelemaan suoritteensa 
edullisemmin kuin tehokkaampi tai yhtä tehokas yksityinen yksikkö. Tämä 
on omiaan heikentämään taloudellista tehokkuutta ja alueyhteisön taloudellis-
ta hyvinvointia vääristämällä resurssien allokointihyötyjen arviointimahdolli-
suuksia. Mikäli vähemmän tehokas kunnan toimintayksikkö pystyy kilpailu-
etunsa ansiosta pitämään palvelutuotannon itsellään yksityisen tehokkaamman 
tuotannon sijasta, paikallisyhteisön resurssien käyttöön syntyy tehottomuutta. 
(Maguire ja Young 1999, 150, Commonwealth Competitive Neutrality Policy 
Statement 1996, 4, Government of Western Australia 1996, 20, Prductivity 
Comission 1999, 225 – 226 ja Competition Complaints 2001.)

Mortonin (1999, 56) mukaan vaatimus kilpailuneutraliteetin toteuttamises-
ta on tärkeä, joskin radikaali talouspolitiikan reformi.  Ilman kilpailuneutrali-
teettia kilpailun avulla näennäismarkkinoilta saatavia tehokkuushyötyjä ei ole 
kovin perusteltua odottaa. Kilpailun käymisen edellytyksissä olevien erojen 
eliminointiin pyrkivä kilpailuneutraliteettipolitiikka tähtää siihen lopputulok-
seen, ettei lainsäädäntö, regulaatiotoimet eivätkä julkisen fi nanssipolitiikan 
piirteet tai toimet antaisi kuntaorganisaation sisältä tai sen ulkopuolelta han-
kitulle tuotannolle mitään merkittäviä kilpailuetuja tai -haittoja. (Ks. myös 
 Preker, Harding ja Travis 2000, 784.)
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2.3.2 Kilpailuneutraliteetin saavuttamisen keinot

Yksityisen ja kunnallisen sektorin kilpailuneutraliteetti voidaan saavuttaa tai 
kilpailuneutraliteettiongelmat voidaan eliminoida sopimalla sektoreiden väli-
sestä työnjaosta. Käytännössä kilpailuneutraliteetin toteuttaminen tällä tavalla 
merkitsisi myös luopumista sektoreiden välisestä kilpailusta. Toinen periaat-
teellinen strategia kilpailuneutraliteettiongelmien torjumiseksi on julkisten ja 
yksityisten palvelutuottajien toiminta- ja kilpailuehtojen yhdenmukaistaminen 
ja puolueettomien kilpailuttamiskäytäntöjen käyttöönotto. (SOU 2000:117, 
135 ja 145.) Jos mainitut strategiset vaihtoehdot ristiintaulukoidaan vaihto-
ehtoisten toteuttajatahojen kanssa, saadaan aikaiseksi kuvion neljä nelikenttä 
kilpailuneutraliteetin toteuttamisstrategioista. 

Strategian toteuttajataho

Valtio Kunnat

K
il

p
ai

lu
n

eu
tr

al
it

ee
ti

n
 s

aa
-

vu
tt

am
is

st
ra

te
gi

at

Sektorijaon 
toteuttaminen

Laki yhteiskunnallisesta 
sektori- ja työnjaosta.

Osapuolet sopivat mark-
kinoiden jaosta tai kunnat 
 sopeutuvat yksityisen sekto-
rin toimialan muutoksiin.

Kilpailuneutra-
li teettierojen 
poistaminen tai 
neutralointi

Lainsäädännön yksityis-
kohtainen uudistaminen 
ja yhteisten pelisääntö-
jen laatiminen.

Valistuneet käytännöt 
kilpailuttamisessa ja erillis-
toimenpiteinä yhtiöittäminen 
ja kustannuksia vastaavan 
hinnoittelun toimeenpano.

KUVIO 4. Kilpailuneutraliteetin toteuttamisstrategiat.

Jos valtio haluaa poistaa yksityisen ja kunnallisen palvelutuotannon välisen 
kilpailutilanteen, valtio voi säätää yhteiskunnallisesta sektori- ja työnjaosta 
esimerkiksi lain, joka määrittelee kummallekin sektorille sallitut toiminta-
alueet. Tällainen ajatus kuulostaa avoimessa ja verkostoituvassa taloudessa 
vanhahtavalta toimintamallilta, ja joka tapauksessa se olisi vastoin vapaan 
kilpailun ideaalia. Mikäli kuntien ja yksityisen sektorin keskinäisen kilpailun 
lopettaminen jätettäisiin kuntien omalle vastuulle, kunnat joutuisivat seuraa-
maan elinkeinoelämän kehitystä ja sovittautumaan yksityisten palvelutuot-
tajien toimialojen evoluutioon. Vaihtoehtoisesti kunnat voisivat myös pyrkiä 
sopimaan markkinoiden jaosta yksityisten kanssa. Kuntien vastuu sektorijaon 
toteuttamisesta johtaisi todennäköisesti kuntien roolin supistumiseen, kuntien 
toimialan hektisyyteen ja kunnallisen palvelutuotannon paikkakuntakohtaisten 



63

erojen kasvuun. Strategia avaisi uusia näkymiä yrityksille, mikä lisäisi poten-
tiaalia yksityisen sektorin kermankuorintakäytöksen vahvistumisesta.

Vaihtoehtoisista strategioista kilpailuneutraliteettierojen poistaminen vai-
kuttaa ajanmukaisemmalta. Ainakin Haratsisin (1992, 2) mukaan kuntien yh-
teiskunnallisen roolin ei tarvitsisi olla enää perinteisen ahdas. Hänen mukaan-
sa kuntien toimialalla on paljon laajentumisen potentiaalia sillä edellytyksellä, 
että kunnat omaksuvat toiminnassaan yrittäjämäisemmän toimintatavan. Jos 
kuntien yrittäjämäisempi ja kilpailullinen käyttäytyminen hyväksytään ja jos 
valtio ottaa vetovastuun kilpailuneutraliteettierojen poistamisesta, valtio voi 
eliminoida eri palvelutuottajien kilpailutoiminnan ehtoihin vaikuttavat lain-
säädännölliset ehdot ja laatia pelisäännöt, jotka kohtelevat samalla tavalla kun-
nallisia ja yksityisiä palvelutuottajia60. 

Jos kunnat itse päättävät ottaa tai ne pakotetaan ottamaan vastuu kilpai-
luneutraliteettierojen poistamisesta, kunnat voivat kehittää omista kilpailutta-
miskäytännöistään sillä tavalla valistuneita, että niissä otetaan huomioon pal-
velutuottajien puolueeton, yhdenvertainen ja oikeudenmukainen asema ja koh-
telu. Käytännössä kuntien liikkumavara sen suhteen, miten ne voivat edistää 
kilpailuneutraliteettia valistuneilla käytännöillä, on keskeisesti riippuvainen 
siitä, miten kuntien kilpailuttaminen on säännelty, millainen itsehallinto kun-
nilla on hallinto-organisaation järjestämisessä ja millaisia vouchereita kunnilla 
on mahdollisuus käyttää. Valistuneiden kilpailuttamiskäytäntöjen lisäksi kun-
nat voivat toteuttaa kilpailuneutraliteettia tietyin erillistoimenpitein. Col lierin 
(1999, 404) ja Deighton-Smithin (2001, 33) mukaan kilpailuneutraliteetin 
 toteuttamiseen tarvittavat erillistoimenpiteet ovat toimintojen yhtiöittäminen 
ja kustannuksia vastaavan hinnoittelun toteuttaminen. Tämän tutkimuksen tar-
kastelut nostavat esiin yhtäältä valistuneiden kilpailuttamiskäytäntöjen esteitä 
ja mahdollisuuksia ja toisaalta erillistoimenpiteiden eli yhtiöittämiseen ja kus-
tannuksia vastaavan hinnoittelun toteuttamiseen liittyviä kriittisiä tai proble-
maattisia näkökohtia. 

60 Esimerkiksi kilpailupoliittinen ohjelmatyöryhmä (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001, 67) 
on peräänkuuluttanut pelisääntöjä, joilla kilpailuneutraliteettia voidaan työryhmän käsityk-
sen mukaan saada aikaiseksi ilman lainsäädännön muutoksia.
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3 TUTKIMUSASETELMA

3.1 Päämies-agenttiteoriasta ja näennäismarkkina-
 teoriasta johdettavan näkökulman täsmentäminen

Päämies-agenttiteorian lähtökohta on päämiehen agentille antama toimeksi-
anto. Hallintohierarkiassa toimeksianto annetaan valtuuston päätöksellä ja 
myöntämällä agentille määräraha. Varsinainen agenttiteoria keskittyy kuiten-
kin sopimuksellisiin toimeksiantoihin. Teoria yrittää kuvailla sellaista toimek-
siantosopimusta, joka olisi käytännössä hyvin kannustava mutta ei kuitenkaan 
päämiehelle liian kallis.61 Sopimuksen teon jälkeen agentti toimittaa päämie-
helle tietoa toimintansa tuloksista. Informaatio jää kuitenkin asymmetriseksi, 
sillä päämies tuntee huonosti agentin osaamisalueet ja aikaansaannokset. Kos-
ka tämän lisäksi agentilla on mahdollisuus eettiseen onnenkauppaan ja etujen 
saalistukseen, päämies joutuu valvomaan agentin toimintaa ja tarkastuttamaan 
agentin toimittaman informaation.62 

Päämies-agenttiteoria on fokusoitunut siis päämiehen ja agentin välisen so-
pimuksen kannustavuuteen ja päämiehen harjoittamaan valvonnan optimoin-
tiin. Toimeksiantosopimuksen insentiivit ja päämiehen valvonta ovat agentti-
teorian osoittamat tekijät, joiden avulla saavutetaan taloudellinen tehokkuus. 
Teorian ydinsisältöjen valossa päämies on agentin yläpuolella, sillä päämies 
muotoilee insentiivit ja valvoo agentin toimintaa. Teoria sisältää olettaman, että 
päämiehen tulee suhtautua agenttiin skeptisesti tai kriittisesti, koska agentilla 
on taipumus huilaamiseen, vaikka samaan aikaan päämies silti lujasti toivoo 
agentin onnistuvan tehtävässään. Sen sijaan agenttiteoria ei edellytä mitään sen 
suuntaista, että päämiehen pitäisi suhtautumisessaan ja suhteessaan agenttiin 
ottaa huomioon muut mahdolliset agentit jollakin tietyllä tavalla. Muut agentit 

61 Päämies-agenttiteorian käsitys agentin motivoinnista on sikälikin ahdas, että se tarkastelee 
vain sitä, miten päämies ja agentti voivat kirjoittaa sopimuksia. Joissain konteksteissa sopi-
muksen rooli on vähäinen. Erityisesti kunnallishallinnossa päämies ja agentti löytävät toisen-
sa toimeksiantosuhteesta, vaikka nimenomaan heidän välillään ei ole mitään sopimusta. Kun 
esimerkiksi uusi valtuusto tulee valtaan ja asettuu muun kuntaorganisaation päämieheksi, se 
ei tee sopimusta muun organisaation kanssa, vaan valtuusto joutuu aloittamaan toimeksian-
tojen jakelun edellisten kunnanvaltuustojen joskus valitsemille agenteille. 

62 Viraston budjetin määrärahat perustuvat viraston talousarvioesityksiin ja kunnallispoliitikoi-
den arvioihin siitä, paljonko virasto tarvitsee tuotannontekijöitä vaadittavien toimeksiantojen 
suorittamiseksi. Suojellakseen itsensä määrärahaesitysten karsinnalta virastoilla on tapana 
tehdä määrärahaesitykset varman päälle. Poliitikkopäämiehet ovat puolestaan kehitelleet 
erilaisia valvontatekniikoita, turvautuneet sisäisiin tarkastajiin, perustaneet tarkastuslauta-
kunnan ja uudistaneet tilintarkastusta, jotta he saisivat tolkkua virastojen määrärahatarpeista, 
tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Valvonnan monimutkaisuuden vuoksi päämies-agentti-
suhteen pitämistä hierarkkisena on alettu epäillä ja tilalle on tarjottu kilpailuttamiseen perus-
tuvaa suhdetta. (Lane 1997, 289 – 290.)
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ovat päämiehelle indifferenttejä. Kannusteiden avulla agentti halutaan sitout-
taa toimeksiantoon ja estää agenttia etsimästä itselleen toista tai paremminkin 
sanottuna korvaavaa päämiestä. Agenttiteoria sisältää siis olettaman, että läh-
tökohtaisesti on päämiehen etujen mukaista pyrkiä pitämään kiinni juuri siitä 
nimenomaisesta agentista, jonka kanssa sopimussuhde on solmittu (ks. esim. 
Le Grand 2003, 59). Ainoastaan valvonnassa havaitut puutteet, agenttisopi-
muksen epätaloudellisuus tai agentin heikot tulokset voivat olla päämiehelle 
aiheellisia syitä agentin vaihtoon. 

63 Agenttiteoriassa sopimus ja määrärahat ovat vaihtoehtoiset tavat antaa toimeksianto, eli siinä 
mielessä agenttiteoreettista lähestymistapaa voidaan käyttää sekä hierarkiassa että markkina-
perusteissa järjestelmässä.

KUVIO 5. Vertaileva tulkinta agentti- ja näennäismarkkinateorioiden käsityksistä sii-
tä, miten taloudellinen tehokkuus saadaan aikaiseksi. Kuviossa AS tarkoit-
taa asymmetrisen informaation ongelman ilmenemistä.63

  PÄÄMIES-AGENTTITEORIA    NÄENNÄISMARKKINATEORIA
        Epätietoisuus päämiehestä  Kunta kollektiivisena
       kulutusyksikkönä tai
   Valtuusto   kuntalainen tämän 
       valtuuttamana ja rahoittamana.

  Valtio Päämies Kuntalainen  

Taloudellisen
tehokkuuden
toteuttamisen
lähtökohta on
kannusteista
sopiminen.

Taloudellinen 
tehokkuus 
pyritään 
varmistamaan 
agentin antaman 
informaation ja 
agentin toiminnan
tarkastuksella ja
valvonnalla.

Toimituksen Kilpailutetaan
sopimuksen- agentteja ja valitaan
mukaisuuden  valitaan kustannuk-
valvonta. siltaan edullisin
  palveluntuottaja-
  agentti

Agentti
(virasto)

(Toimeksi-
annot)

Infor-
maatio

Sopimus sis.
kannusteet

Valvonta sis.
tarkastuksen

(Määrä-
rahat)

AS

AS

Palvelusuoritteet

Palvelusuoritteiden
toimitus

Valvonta

Sopimus

AS

Kilpailuttaminen

Tarjous

Agentti D

Agentti BAgentti A

Agentti C

Kilpailu
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Näennäismarkkinateoria etsii ratkaisua aivan samaan perusongelmaan kuin 
päämies-agenttiteoria eli siihen, miten toimeksiannot tulisi järjestää, jotta 
kuntapalvelut tuotettaisiin taloudellisesti tehokkaalla tavalla. Näennäismark-
kinateoria rikkoo hallintohierarkiatehokkuuteen liitetyt oletukset, sillä  teorian 
 mukaan toimeksiantojen taloudellinen tehokkuus katsotaan saavutettavan 
agenttien kilpailuttamisella.64 Näennäismarkkinateorian mukaan kunnan pitää 
vain kilpailuttaa vähintään puoli-itsenäisiä, julkisia ja yksityisiä agentteja ylei-
sessä kilpailussa, mikä generoi päämiehelle taloudellisen hyödyn, joka ilmenee 
teknisenä tehokkuutena65. Kilpailuttaminen on keino alentaa kustannustasoa 
ja löytää juuri se oikea palvelutuottaja, jolle kuntapalvelujen tuotanto-oikeus 
voidaan ja pitää antaa. Näennäismarkkinateorian oletusten mukaan ei ole enää 
niin merkityksellistä, miten tai millainen sopimus päämiehen ja agentin välillä 
kilpailuttamisen jälkeen solmitaan. Tärkeämpää on sopimuskumppanin valin-
nan mekanismi. Agenttiteoria jää puolestaan jotenkin hämäräksi sen suhteen, 
mikä on sopivin menetelmä löytää paras agentti. Mekanismieroista huolimat-
ta näennäismarkkinateoriankin mukaan tilaajapäämiehen ja tuottaja-agentin 
 välinen suhde pitää perustaa toimeksiantosopimukseen (ks. esim. Bailey 2002, 
150). Näennäismarkkinateoria ei eksplikoi, voiko solmittavaan sopimukseen 
sisällyttää sopimuskannusteita, mutta näennäismarkkinateorian suhde sopimus-
insentiiveihin on suhteellisen indifferentti. Ainakaan näennäismarkkinateoria 
ei agenttiteorian tapaan korosta sopimuskannusteiden merkitystä.66 

Valvonnan merkitystä ja tarvetta ei pidetä näennäismarkkinateoriassa yhtä 
oleellisena asiana kuin itse kilpailuttamista. Näennäismarkkinateoria ei ekspli-
siittisesti pohdi sitä, mikä rooli päämiehen harjoittamalle valvonnalle pitäisi 
antaa. Näennäismarkkinateoria edustaa jonkinlaista kritiikkiä hierarkkiselle ja 
etenkin monopolistiselle järjestelmälle, ja se korostaa sitä, että agenttien tulisi 
olla vähintään puoli-itsenäisiä. Puoli-itsenäisyys vähentää valvonnan tarvetta. 
Lisäksi näennäismarkkinoilla lähdetään siitä, että palvelutuottaja-agentti voi 
olla yksityinen tai julkinen organisaatio, mikä johtaa siihen, ettei päämies voi 

64 Esim. Bowlin (1997) on ollut sitä mieltä, että Niskasen, Buchananin ja muiden julkisen valin-
nan talousteoreetikoiden teesi siitä, että virkamiehistön budjetin maksimointi-insentiivi pitää 
eliminoida kilpailumekanismin avulla, on itse asiassa ilmaus ratkaisusta agenttiongelmaan.

65 Näennäismarkkinateoriassa katsotaan, että agenttien keskinäinen kilpailu siitä, kuka pääsee 
palvelujen toimitussuhteeseen päämiehen kanssa, ei ole vain keino parantaa taloudellista tehok-
kuutta vaan jopa optio taloudellisen tehokkuuden maksimointiin. Näennäismarkkinateorian 
sisältämien oletusten mukaan agentin oma halukkuus osallistua kilpailuun on osoitus siitä, 
että päämiehen tarjoamat urakat ovat kiinnostavia ja siksi kannustavia itsessään. 

66 Kähkösen (2000, 285 – 288) väitteen tai tulkinnan mukaan markkinoita pidetään hierarkiaa 
allokatiivisesti tehokkaampana tapana järjestää palvelujen tuotanto. Hän edustaa sitä käsi-
tystä, että näennäismarkkinoilla pyritään allokatiivisen tehokkuuden parantamiseen, ja aino-
astaan vaatimus siitä, etteivät transaktiokustannukset saa ylittää kilpailuttamisesta syntyviä 
kustannussäästöjä, liittyy näennäismarkkinoiden ja teknisen tehokkuuden väliseen yhtey-
teen. Boyne (1998a, 697) on päinvastaista mieltä, kun hän toteaa kilpailuttamisen edistävän 
palvelutuotannon teknistä tehokkuutta. Vaikka palveluja saataisiin kilpailuttamisen ansiosta 
hankittua halvemmilla kustannuksilla, sillä ei välttämättä ole vaikutusta kuntatilaajan alloka-
tiiviseen  tehokkuuteen.  
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olla kovin kiinnostunut agentin sisäisestä toiminnasta ja organisoitumisesta. 
Solmittu sopimus velvoittaa palvelutuottaja-agenttia, minkä vuoksi päämie-
hen tarvitsee valvoa vain sitä, että agentti täyttää sopimusvelvoitteensa.67 Näin 
muodoin näennäismarkkinateorian mukaisen valvontafunktion voidaan katsoa 
kohdistavan huomionsa yksin siihen, miten agentin toimittamat palvelusuo-
ritteet vastaavat sovittua. Näennäismarkkinateoria ei myöskään näe mitään 
erityistä tarvetta siihen, että agentin pitäisi toimittaa päämiehelle jotakin infor-
maatiota toiminnastaan tai ajankäytöstään. 

Päämiehen asymmetrisen informaation ongelma ilmenee näennäismark-
kinateorian mukaan siinä, ettei päämies tiedä riittävästi tarjolla olevista hyö-
dykkeistä eikä palvelutuottajista. Tämä ongelma liittyy kaikkiin markkina-
perusteisiin ostamistoiminnan vaikeuksiin. Jossain määrin näennäismarkkina-
teoria ainakin implisiittisesti sisältää myös sellaisen asymmetrisen informaa-
tion ongelman, että tilaajapäämies tietää vähemmän agentin toimittamista 
palvelusuoritteista kuin agentti. Päämiehellä on kuitenkin tarve ratkoa tätä 
 informaatio-ongelmaa, koska päämiehen pitää valvoa toimitettujen suorittei-
den sopimuksenmukaisuutta. 

Koska molemmilla teorioilla on eri käsitykset valvonnasta ja varsinkin 
kannusteista, voidaan niitä siitä syystä pitää huomionarvoisina kilpailuneut-
raliteetin toteutumisen kiintopisteinä. Kun agenttiteoria on oivaltanut infor-
maation merkityksen hyödykkeenä ja näennäismarkkinateoria korostaa mark-
kinainformaation merkitystä, ovat myös informaatio ja erityisesti sen jakelu 
ja asymmetrisyys huomionarvoisia tarkastelukohteita sen suhteen, miten nä-
ennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehdot vaikuttavat kilpailuneutraliteetin 
toteutumiseen.

   

3.2 Tutkimuksen osatehtävät

Tutkimus jakautuu johdannon jälkeen neljään osaan. Tutkimuksen viitekehys-
osuutta (OSA I) seuraa tutkimuksen ydinosuus, joka jakautuu kahteen osaan 
(OSAT II ja III). Tutkimuksen viitekehyksellä tarkoitetaan yleensä tutkijan 
 tutkimuksellisten valintojen ja tutkimuksen teorian muodostamaa kokonai-
suutta. (Ks. esim. Smith 2003, 10 ja Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2002, 130.) 
Tässä tutkimuksessa viitekehykseen sisältyvät tutkimuksen teoriat ja niistä 
johdettavan näkökulman täsmentäminen, tutkimuksen avainkäsitteen määrit-
tely, tutkimuksen osatehtävien asettaminen, tutkimusotteen kuvailu ja valinnat 
tutkimusmenetelmästä ja -aineistosta. Tutkimuksen toinen osa, joka sisältää 
kolme päälukua, nivoutuu organisaatioulottuvuudella organisaatiomuoto-
erojen kilpailuneutraliteettivaikutukseen. Tutkimuksen kolmannessa osassa 
operoidaan päämiehen ja agentin suhdeulottuvuudella ja keskitytään kilpailut-

67 Boyne (1998a, 700) on ilmaissut asian niin, ettei päämies-agenttiteoria oleta kilpailun tai 
kilpailumekanismin olevan mikään ratkaisu päämiehen valvontatarpeeseen. 
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tamissuhteen ja kilpailuneutraliteetin väliseen riippuvuuteen. Koko tutkimuk-
sen päättää synopsis (OSA IV), joka sisältää tutkimuksen keskeiset tulokset, 
tutkimuksen teoreettiset implikaatiot ja diskurssin sekä pohdinnan tutkimuk-
sen metodologisista rajoitteista ja jatkotutkimustarpeista. 

Tutkimuksen toisessa osassa tutkimustehtävää tarkastellaan kolmen osa-
tehtävän avulla. Kaikki tutkimuksen toisen osan osatehtävät asemoituvat or-
ganisaatioulottuvuudelle, mikä on illustroitu kuviossa kuusi. Ensimmäisenä 
osatehtävänä tutkimuksen pääluvussa neljä analysoidaan sitä, miten palvelu-
tuottajien organisaatiomuotojen väliset erot vaikuttavat kilpailuneutraliteetin 
toteutumiseen. Organisaatiomuotojen vaikutusta kilpailuneutraliteettiin ana-
lysoidaan vertailuasetelman avulla.68 Vertailu aloitetaan yleiskatsauksellisel-
la tarkastelulla, jossa arvioidaan organisaatiomuotojen tarkoitus-, toimiala- ja 
rahoituserojen vaikutusta kilpailuneutraliteettiin. Tätä tarkastelua täydenne-
tään myös pienellä organisaatiomuotoja selittävien teorioiden vertailulla. Sen 
jälkeen siirrytään yksityiskohtaisempaan organisaatiomuotoerojen vaikutusten 
vertailuun. Kuntapalveluista esimerkkitoimialaksi yksityiskohtaiseen vertai-
luun valitaan ammattikorkeakoulutoiminta, koska sisällöllisesti aivan saman-
laisia ammattikorkeakoulupalveluja tuottavat erilaiset organisaatiot eli kunnat, 
kuntayhtymät, osakeyhtiöt ja säätiöt. 

68 Mennola (2002, 65) on huomauttanut, että kunnallista liikelaitosta ja osakeyhtiötä voi olla 
mahdotonta verrata yksityisen yrityksen asemaan. Kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhti-
öiden käytettävissä olevat kiinteistöt, lainat, vakuudet, henkilöresurssit ja henkilökohtaiset 
suhteet voivat muodostaa aivan liian monimutkaisen järjestelykokonaisuuden. Vaikka täs-
mällistä vertailua ei voidakaan suorittaa, Mennola on kuitenkin sitä mieltä, että kunnan lii-
kelaitos tai osakeyhtiö voi olla kunnalta saamiensa etujen ansiosta ylivoimainen kilpailija 
alueen muihin yrityksiin nähden. Mennolan huomautus on varsin aiheellinen etenkin, mitä 
tulee ihmisten välisiin henkilökohtaisiin suhteisiin ja verkostoihin pienissä kunnissa. Sen 
vuoksi tässä organisaatiomuotojen vertailu rajataan koskemaan organisaatiomuotojen kes-
keisiä hallinnollisia ja taloudellisia aspekteja.
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KUVIO 6. Tutkimuksen organisaatioperusteisen tarkastelun osatehtävät.

Pääluvussa viisi tutkimuksen toisena osatehtävänä on kysymys, miten ja 
 millä ehdoilla yhtiöittäminen toteuttaa kilpailuneutraliteettia kuntapalvelujen 
näennäismarkkinoilla. Tähän osatehtävään vastattaessa yhtiöittäminen näh-
dään aktina tai prosessina, jolla organisaatiomuoto muutetaan toiseksi. Tut-
kimustehtävän ratkaiseminen aloitetaan yhtiöittämisen käsitteen määrittelyl-
lä,  minkä jälkeen johdetaan postulaatit yhtiöittämisen kilpailuneutraliteettia 
lisäävistä vaikutuksista. Sen jälkeen pohditaan yhtiöittämisen kykyä muuttaa 
kunnallistaloudellisen yksikön kilpailuedellytyksiä, problematisoidaan sopi-
vista yh tiöittämiskohteista aikaisemmassa tutkimuksessa esitettyjä käsityksiä 
ja arvioidaan yhtiöittämisen prosessin kilpailuneutraliteettimerkitystä. Yhti-
öittämisen kilpailuneutraliteettivaikutusta testataan arvioimalla yhtiöittämi-
sen substituuttien kilpailuneutraliteettivaikusta.  Käsittelyn edetessä tuotetaan 
eksplisiittisiä ehtoja ja edellytyksiä, joiden varassa yhtiöittäminen voidaan 
tulkita nimenomaan kilpailuneutraliteettitoimenpiteeksi erotuksena muista 
mahdollisista yhtiöittämisen tulkintavaihtoehdoista. Lopuksi tarkastelu vielä 
tiivistetään arviointimalliin, jonka avulla voidaan eritellä yhtiöittämisen poten-
tiaalisia kilpailuneutraliteettivaikutuksia.
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Tutkimuksen pääluku kuusi keskittyy kilpailuneutraliteetin toteutumiseen 
kunnallisessa osakeyhtiössä. Tällöin osatehtävänä on tunnistaa kunnallisen 
osakeyhtiön poliittiseen kontrolliin liittyviä kilpailuneutraliteettiongelmia ja 
pohtia sitä, miten kunnallisen osakeyhtiön poliittisen kontrollin vaikutusta kil-
pailuneutraliteettiin voitaisiin neutraloida. Yhtiöittäminen on esitetty keinok-
si saavuttaa organisaatioperusteinen kilpailuneutraliteetti, mutta tässä luvus-
sa problematisoidaan yhtiöittämisen lopputuotos eli kunnallisen osakeyhtiön 
kilpailuneutraalisuus. Luvussa ollaan kiinnostuneita yhtiöittämisen jälkeen 
syntyvän kunnallisesti omistetun osakeyhtiön omistajuustaustan vaikutukses-
ta kilpailuneutraliteetin toteutumiseen. Tarkastelussa kunnallisen osakeyhtiön 
kilpailuneutraliteetin toteutumisen arvioinnissa käytetään hyväksi poliittisen 
kontrollin käsitettä. Luvussa perehdytään kunnallisen osakeyhtiön poliittisen 
kontrollin muotoihin, systematisoidaan poliittisen kontrollin vahvistamispyr-
kimyksiä ja tarkastellaan kontrollipyrkimysten vakiintumista osana omistaja-
institutionaalista ohjausjärjestelmää. Tältä osin kotimaisen kehityksen vertai-
lukohtana käytetään ruotsalaista kuntayhtiöiden kontrollijärjestelmää. Poliit-
tista kontrollia koskevan tarkastelun jälkeen tunnistetaan keinoja kuntayhtiön 
poliittisen ohjauksen neutraloimiseksi ja pohditaan niiden kykyä ja rationali-
teettia edistää kilpailuneutraliteetin toteutumista. Tältä osin ollaan kiinnostu-
neita erityisesti toimenpiteistä, joilla vaikutetaan kuntayhtiön hallitukseen. 

Tutkimuksen kolmas osuus jakautuu kolmeen lukuun, joista ensimmäi-
sessä (luvussa seitsemän) keskitytään kilpailuneutraliteetin toteutumiseen 
tilaaja-tuottajamallin mukaisessa kilpailutussuhteessa. Kilpailutussuhde on 
luonteeltaan dynaaminen prosessi, johon kuitenkin vaikutetaan kilpailutusten 
pelisäännöillä, sääntelyllä ja sääntelemättä jättämisellä. Kilpailutussuhteessa 
kunta ostaa palveluja, minkä vuoksi voidaan puhua myös hankintaneutralitee-
tista. Tutkimuksen neljännessä osatehtävässä eli luvussa seitsemän kysytään, 
miten tilaaja-tuottajamallin teoreettiset toteutusvaihtoehdot ja aktuaalinen 
sääntely vaikuttavat palvelujen hankintaneutraliteetin toteutumiseen. Luku 
seitsemän alkaa tilaaja-tuottajamallin käsitteen agenttiteoreettisella määrit-
telyllä ja  tilaaja-tuottajasuhteen kokonaisprosessin yleiskuvauksella. Näiden 
jälkeen kilpailutussuhde eritellään prosessinäkökulmasta valintatilanteiksi, 
jotka tulevat eteen tilaaja-tuottajamallin mukaisessa hankintatoimessa. Valinta-
tilanteiden jäsentämisen yhteydessä tehdään myös dikotominen valinta kartta ja 
pohditaan potentiaalisten valintojen vaikutusta kilpailuneutraliteettiin.  Luvun 
loppuosuudessa voimassa olevaa hankintatoimen sääntelyä arvioidaan suh-
teessa valintakartan esiin nostamiin aspekteihin. 
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KUVIO 7. Tilaaja-tuottajamallin hankintaneutraliteettia (luku 7) ja hinnoittelun 
myynti neutraliteettia (luku 8) koskevat osatehtävät.  

Tutkimuksen viides osatehtävä liittyy edelleen kilpailutukseen perustuvaan 
hankintasuhteeseen, mutta siinä näkökulmaksi valitaan myyntineutraliteetti. 
Kunnan omat palvelutuottajat voivat myös osallistua kilpailutuksiin, jolloin 
ne toimivat palvelujensa myyjinä. Viidentenä osatehtävänä tarkastellaan sitä, 
mitä ongelmia liittyy omakustannusperiaatteen ja ristisubvention käsitteellistä-
miseen tai määrittelyyn ja vaatimuksiin toteuttaa myyntineutraliteetti omakus-
tannusperusteisella hinnoittelulla ja ristisubventioiden eliminoinnilla. Tämä 
osatehtävä johdattaa ensinnäkin niiden tekijöiden pohdintaan, jotka vaikeut-
tavat omakustannusperiaatteisen laskennan ohjeistamista ja jotka rajoittavat 
sekä hämärtävät omakustannusperiaatteen soveltamista kunnallistaloudessa. 
Toiseksi pohdinta kiinnittyy ristisubvention uudelleenjäsentämisen tarpeeseen, 
sen ilmenemiseen agenttisuhteessa, ristisubvention eliminoimisen mielekkyy-
teen ja ristisubventiota edistäviin kunnallishallinnon institutionaalisiin tekijöi-
hin. 

Tutkimuksen ydinosuus päättyy kilpailuneutraliteetin toteutumisen tarkas-
teluun voucher-järjestelmän kilpailutussuhteissa. Organisaatio-, hankinta- ja 
myyntineutraliteetin kaltaisia haasteita esiintyy myös vouchereiden avulla 
synnytettävässä kilpailutussuhteessa. Vouchereista voi kilpailla organisaa-
tiomuodoltaan erilaiset palvelutuottajat, kuntalaiset hankkivat kilpailutta-
malla palveluja, ja kunnalliset palvelutuottajat myyvät palveluja asiakkaille. 
Voucher-järjestelmä on kuitenkin niin omintakeinen palvelujen järjestämis-
tapa, ettei sen analysointi organisaatio-, hankinta- ja myyntineutraliteettiin 
liittyvillä aspekteilla tekisi oikeutta voucherin potentiaaliselle käytölle ja 
muista palvelujen järjestämistavoista poikkeaville piirteille. Tällä perusteella 

Palvelujen 
hankinta- 
neutraliteetin 
alue

Kunta
palvelujen
tilaajana.
Edeltävänä
toimenpiteenä
tilaajan ja
tuottajan
erottaminen
toisistaan.

   Palvelujen
   hankinta-
   prosessi

Kaikki agentit

                  Kunnan oma 
                      agentti

Kunta-agentin harjoittama 
palvelujen hinnoittelu
myyntineutraliteetin
kysymyksenä.
Problematisoinnin kohteet:
1) omakustannusperiaate ja
2) ristisubventio

Kilpailun voittanut
agentti



72

on  edistyksellisempää tunnistaa erityisesti vouchereiden käyttöön liittyvät spe-
sifi t tekijät, jotka vaikuttavat näennäismarkkinakilpailun puolueettomuuteen ja 
kilpailutussuhteen tasapainoisuuteen. Näihin erityistekijöihin päästään käsiksi 
vouchereiden sisältöihin ja käytön ehtoihin liittyvien tekijöiden avulla. 

Voucher-järjestelmän 
toimeenpanovalintojen vaikutukset

Voucherin ominaisuuksien 
kilpailuneutraliteetti

Kuntalainen 
kilpailuttajana eli 
asiakas voucherin 

saajana

Agentti palvelun 
tuottajana eli 

voucherin 
ansaitsijana

Voucherin oikeusvaikutusten 
kilpailuneutraliteetti

KUVIO 8. Vouchereita koskevan osuuden osatehtävä (tutkimuksen luku 9).

Tutkimuksen kolmannen osan viimeisen luvun (luvun 9) osatehtävänä on 
selvittää, miten vouchereiden eri toimeenpanovaihtoehdot ja vaihtoehtoiset 
ominaisuudet sekä oikeusvaikutukset vaikuttavat kuntapalvelujen näennäis-
markkinoiden kilpailuneutraliteetin toteutumiseen. Aluksi voucher määritel-
lään agenttiteoreettisin termein kuntapalvelujen kilpailutusinstrumenttina. 
Määrittelyn jälkeen siirrytään tarkastelemaan voucher-järjestelmän erilaisten 
toimeenpanovaihtoehtojen vaikutusta kilpailuneutraliteetin toteutumiseen. 
Vouchereiden ominaisuuksien vaikutussuhdetta kilpailuneutraliteetin toteu-
tumiseen tarkastellaan arvioimalla tärkeimpiä ja tyypillisimpiä määritystar-
peita, jotka joudutaan ottamaan huomioon voucherin sisällöstä päätettäessä.  
Voucherin oikeusvaikutusten merkitystä pohditaan erikseen kuntalaisen ja 
erikseen palvelutuottaja-agentin näkökulmasta. Tarkastelu päättyy kunnallis-
talouden raamittaman kilpailuneutraliteetin toteutumisedellytysten pohdintaan 
voucher-perusteisessa kilpailutusjärjestelmässä.

 

3.3 Tutkimusote

Tutkimus on luonteeltaan käsitteellinen työ. Tutkimusote on käsiteanalyytti-
nen, sillä tutkimus lähestyy tutkimuskohdettaan pääosin aikaisempien käsite-
analyysien pohjalta, tutkimuksen kohteen ydinalueena ovat kunnallis talouden 
reaalitodellisuutta säätelevät institutionaaliset pelisäännöt ja tutkimus tulokset 

Kunta
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ovat luonteeltaan toteavia ja suosittelevia (vrt. Neilimo ja Näsi 1987, 32). 
Kilpailuneutraliteetin toteutumisesta esitettävät perustellut käsitykset ja ha-
vainnot perustuvat statuutteihin ja niitä tarkentaviin ohjeisiin ja kommentaa-
reihin, aikaisempaan teoreettiseen tutkimukseen ja empiiristen tutkimusten 
tutkimustuloksiin. Valittua käsitteellistä tutkimusotetta voidaan perustella sil-
lä, että tutkimuskohde on käytännöllisistä yhteyksistään huolimatta abstrakti, 
suhteellisen monimutkainen ja oppihistoriallisesti vakiintumaton tematiikka.69 
Tutkimusote tuottaa tutkimusteemastaan uusia käsitteitä, käsitteellisiä malleja 
ja jäsennyksiä sekä näkökulmia.70 Yksityiskohtaisemmalla tasolla käsitteelliset 
jäsennykset merkitsevät sitä, että tutkimus luo, arvioi, kehittää ja terävöittää 
aihealueensa termistöä ja argumentaatiota sekä hahmottaa avainkäsitteiden 
 välisiä yhteyksiä. 

Tutkimustehtävänä oleva kysymys tavoittelee vastausta, joka selittää 
kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden järjestämisvaihtoehtojen ja kilpai-
luneutraliteetin toteutumisen välistä suhdetta. Asetettu tehtävä johdattaa tar-
kastelemaan siis sellaisten asiantilojen välistä suhdekokonaisuutta, jossa pal-
velujen järjestämisvaihtoehdot määrittävät kilpailuneutraliteetin toteutumista 
tai toteutumattomuutta. Tutkimus selittää kilpailuneutraliteetin toteutumista 
teleologisesti, ja tutkimuksessa vuorottelevat intentionaaliset ja funktionaali-
set selittämistavat. Intentionaaliset selitykset ovat lähinnä tulkintoja, ja niillä 
tehdään ymmärrettäviksi eli näkyväksi näennäismarkkinakilpailua rajoittavia 
tai vääristäviä politiikkalinjauksia, päätöksiä, käyttäytymismalleja, sääntelyn 
tahallisia tai tahattomia seurannaisvaikutuksia ja käsitteiden haltuunoton on-
gelmallisuuksia. Funktionaaliset selitykset perustuvat taloudellisen toiminnan 
imperatiiveista ja kunnallishallinnon tehtävistä ja yhteiskunnallisesta roolista 
johdettuihin päätelmiin. Koska tutkimusote on käsiteanalyyttinen, nojautuu 
tutkimus epistemologisilta sitoumuksiltaan lähtökohtaisesti rationalismiin. 
Rationalistisen ajattelun mukaan todellisuutta koskevaa tietoa voidaan tuottaa 
järjellä, ymmärryksellä ja intellektuaalisen intuition avulla. (Niiniluoto 1997, 
69 Tutkimuksen taustateorioiksi valituista agentti- ja näennäismarkkinateorioista Ormsby (2000, 

362 – 363) on todennut, että ne molemmat kärsivät testattavuuden ongelmasta, koska niiden 
hypoteesit ovat luonteeltaan epätäsmällisiä. Hänen mukaansa myös tilaaja-tuottajamallin si-
sältökuvaukset ovat karkeita, minkä vuoksi sitäkin on vaikea mitata ja testata empiirisesti. 
Myös kunnista saatavilla oleva data kärsii epätäsmällisyyden ongelmista.

  Empiirisenä todellisuutena näennäismarkkinat vallitsevat toistaiseksi ainoastaan rajatuis-
sa kuntapalveluissa ja niissäkin on suuria kuntakohtaisia eroja. Lisäksi kilpailuneutraliteetin 
näkökulma juuri kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden tutkimuksessa on suhteellisen uusi. 
Tässä tilanteessa ei olisi kovin mielekästä käyttää tutkimusmenetelmänä kysely- ja haastatte-
lumenetelmää, vaikka ne ovatkin yhteiskuntatieteissä niin yleisiä ja suosittuja. On todettava 
myös, että ne, jotka ovat empiirisesti tutkineet kuntien kilpailuolosuhteita, ovat sanoneet, että 
tiedon saaminen kunnista on osoittautunut erittäin vaikeaksi (ks. esim. Jääskeläinen 2000, 
15). 

70 Tammisen (1993, 149) mukaan käsiteanalyyttinen tutkimus voi operoida kahdella eri tasolla. 
Metatasolla operoiva käsitetutkimus pohtii käsitteenmuodostuksen ongelmia ja kysyy, miten 
käsitteitä voidaan muodostaa ja millaisia asioita voidaan pitää tietona. Tämän tutkimuksen 
tuottamat käsitteet ovat perustason käsitteitä, joiden avulla määritellään ja terävöitetään eri-
tyistieteen tutkimusongelmien käsittelyssä tarvittavia käsitteitä. 
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140.) Atomistinen rationalismi voi ajautua pian vakaviin vaikeuksiin niinkin 
käytännön läheisellä tieteenalalla, kuin mitä kuntatutkimus on. Tämän vuoksi 
rationalistista orientaatiota tutkimuksessa täydennetään hyödyntämällä käsit-
teellisten tarkastelujen tukena empiiriseen tutkimuksen tuottamia kuvailuja ja 
sen osoittamia säännönmukaisuuksia. 

Tieteenalajaottelujen näkökulmasta tutkimusta voidaan ainakin kahdesta 
eri systä pitää poikkitieteellisenä kuntatutkimuksena. Tutkimus on kunnal-
listieteellinen ensinnäkin siinä merkityksessä, että kuntainstituution ominais-
piirteillä, kuten esimerkiksi institutionaalisella kapasiteetilla ja hallinnollisilla 
rajoilla, on keskeinen asema tutkimuksen analyysien kohteena. Tutkimuksen 
analyyseissä otetaan huomioon varsinkin se, että palvelujen järjestämistä kun-
nassa ohjaa kunnallispoliittisen järjestelmän puitteissa toimiva kunnan poliit-
tinen yhteisö. Kunnallispoliittinen yhteisö koostuu kuntalaisten äänestämistä 
valtuutetuista, kunnan muista luottamushenkilöistä, puolueista ja valitsijayh-
distyksistä ja niiden jäsenistä. Toiseksi tutkimus on kunnallistieteellinen siinä 
merkityksessä, että siinä lähestytään palvelutuottajien institutionaalisia eroja ja 
yhtäläisyyksiä painokkaasti kunnallistaloudellisen sääntelyn ja kunnallistalou-
dellisten ohjausjärjestelmien näkökulmasta. Kunnallistalous paikallistalouden 
osa-alueena on tutkimuksen oppialanäkökulma, joka yhtäältä rajaa tutkimuk-
sen kohdetta ja toisaalta tarjoaa analyysivälineistöä, jolla kilpailuneutraliteetin 
toteutumista ja sen toteuttamisen edellytyksiä voidaan arvioida. Kunnallista-
lous on määritelty virallisen, institutionaalisen ja itsehallinnollisen alueyhdys-
kunnan hallinto- ja palvelutuotanto-organisaation raha- ja laskentaperustaisek-
si suunnitteluksi, päätöksenteoksi, toimeenpanoksi ja seurannaksi (Helin ja 
Valkama 1993, 74). Kunnallistalous ymmärretään tässä tutkimuksessa nimen-
omaan institutionaalisena taloutena, joka tarjoaa laskentapuitteiston ensisijai-
sesti kunnallispoliittisille päättäjille ja toissijaisesti myös muille sidosryhmil-
le. Institutionaalisena hallintotaloutena kunnallistalous on osa julkista taloutta, 
mikä merkitsee sitä, että sitä koskevalla tai siihen vaikuttavalla regulaatiolla 
ja ohjauksella on oleellista merkitystä kunnallistaloudellisten palvelutuottajien 
sovittautuessa kilpailumekanismeihin. Tällä perusteella tutkimuksen käsittely-
tapaa suunnataan kunnallistaloutta välittömästi ja välillisesti säätelevien nor-
mien ja kuntapalvelujen suunnittelua, päätöksentekoa, toimeenpanoa ja seu-
rantaa toteuttavan eli ns. substantiaalisen kunnallistalouden leikkauspintaan. 
Tällöin pohdinnan kohteeksi nousevat yhtäältä valtiopäämiehen harjoittaman 
regulaation ja toisaalta kunnallistalouden konventionaalisten suunnittelu- ja 
laskentakäytäntöjen seurannaisvaikutukset kilpailuneutraliteetin toteutumisen 
kannalta. 

Tutkimus tuottaa kilpailuneutraliteetin toteutumisesta sellaista tietoa, joka 
voi auttaa ymmärtämään harjoitettavan kunnallistalouden regulaatiopolitiikan 
yhteyksiä näennäismarkkinaolosuhteisiin ja joka voi palvella yhteiskunnalli-
sen päätöksenteon tietotarpeiden tyydyttämisessä. Tässä mielessä työ edustaa 
tutkimustyyppinä ns. policy research -tutkimussuuntausta. Majchrzakia (1986, 
12) ja Weimeria ja Viningiä (1992, 3 – 5 ja vrt. Lundquist 1993, 89) tulkiten 
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voidaan todeta, että policy research -tutkimus tarkoittaa merkittävien yhteis-
kunnallisten kysymysten tutkimista julkisen politiikan kehittämisedellytysten 
tukemiseksi. Kunnallistutkimuksen näkökulmana on perinteisesti, joskin naii-
vin ahtaasti, pidetty vain kunnallisen päätöksentekijän näkökulmaa (ks. erityi-
sesti Pystynen 1972, 93). Policy research -tutkimuksen näköalat ovat laajem-
mat, minkä vuoksi policy research -tutkimus voi tuottaa tietoa, joka hyödyttää 
kunnan päätöksentekijöiden lisäksi muitakin yhteiskuntapolitiikan tekijöitä 
ja kuntapalveluiden sidosryhmiä. Kilpailuneutraliteetin toteutumista tarkas-
tellaan tässä tutkimuksessa moniulotteisesti ottamalla huomioon sekä valta-
kunnantasolla tapahtuva hallinnon ohjaus että kunnille jäävä itsehallinnollinen 
päätöksenteon liikkumavara. Tutkimus osoittaa kuntapalvelujen näennäis-
markkinoiden ohjaukseen liittyviä epäkohtia, jotka syntyvien kilpailuneutrali-
teettiongelmien vuoksi rajoittavat taloudellisen tehokkuuden tavoittelua. Tältä 
osin tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää lainsäätäjät ja muut kuntien pal-
velujärjestelmien ohjausta harjoittavat tahot. Toiseksi tutkimus tuottaa vaihto-
ehtoisten palvelutuotantojärjestelmien vaikutuksesta kilpailuneutraliteetin to-
teutumiseen sellaista evidenssiä, joka voi palvella kuntien luottamushenkilöitä 
ja viranhaltijoita sekä kuntien ja yksityisten välisiä yhteistyöverkostoja. Kol-
manneksi tutkimus tuottaa teoreettisen tutkimusotteensa ansiosta käsitteellisiä 
malleja ja näkökulmia, jotka kontribuoivat myöhempää empiiristä tutkimusta 
sen tarvitsemilla käsitejärjestelmillä ja hypoteeseilla. 

Policy research -tutkimusotteen tutkimuksissa valitaan tutkimustehtäväksi 
tai -ongelmaksi sellainen kysymyksenasettelu, joka esiintyy myös poliittisil-
la areenoilla ja poliittisissa prosesseissa (Finsterbusch ja Hamilton 1978, 88). 
Kilpailuneutraliteetin toteutumisen probleema on aktualisoitumassa ja tiivis-
tymässä useiden kunnallispoliittisten kehityslinjojen myötä. Kunnille on tullut 
enemmän valtaa ja taloudellisia insentiivejä soveltaa uusia palvelujen vaihto-
ehtoisia järjestämistapoja, ja osittain sen myötä luottamushenkilöiden asen-
teelliset valmiudet ovat muuttuneet uteliaimmiksi mahdollistavan valtuuston, 
hallinta- ja verkostokehitelmien, markkinoistamisen ja ulkoistamisen ideoille. 
Samaan aikaan myös yhteiskunnan muut toimijat kokevat kuntien palvelu-
markkinat yhä tärkeämpinä. Siinä missä yksityisille ja jopa kansainvälisille 
palvelutuottajille on kasvanut palava halu taistella itselleen uusia markkinoita 
kunnallishallinnosta, ovat kunnallisvirkamiehet ja muut kunnalliset palvelu-
tuottajat ryhtyneet korostamaan omaa kilpailukykyään ja vaatimaan reilua kil-
pailuttamista (ks. esim. Suomen Kuntaliitto 2001c). Kilpailumahdollisuuksien 
ja -hyötyjen arvioiminen, ulkoistamisoperaatioiden toteutettavuuden punninta 
ja toimintojen yhtiöittämispolitiikan tarkoituksenmukaisuuden ja tavoiteratio-
naalisuuden selvittäminen ovat aktuaalisia teemoja yhä useamman kunnan po-
liittisella esityslistalla. Majchrzakin (1986, 24 ja 28) mukaan policy research 
-tutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia vahvistaa se, että tutkimus osaa 
sijoittaa tutkimuskohteensa hallitusti toimintaympäristöön. Tältä osin tutki-
muksen näköaloja voidaan tasapainottaa ottamalla huomioon tutkimuskohteen 
sidosryhmät. Tässä tutkimuksessa sidosryhmänäkökulmaa edustaa etenkin 
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kuntalaisen ja jossain määrin valtiovallan näkökulmat, mutta myös kunnal-
lisen yhtiön kilpailuneutraliteetin toteutumisen tarkastelussa sovellettava ns. 
stakeholder-näkökulma.

 

3.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto

Tutkimuksen kirjoittaja on lähtökohdissaan nähnyt oman roolinsa tiedon ke-
rääjänä, lajittelijana, syntetisoijana, analysoijana ja tulkitsijana. Ideana on 
käydä läpi tematiikkaan liittyvää aineistoa pyrkimyksenä yhtäältä koko aineis-
ton systematisointi ja toisaalta muutamien avainkohtien tarkempi analysointi. 
Tutkimuksen tekijä käy keskustelua keräämänsä ja lajittelemansa kirjallisuu-
den kanssa ja pyrkii täydentämään tai kyseenalaistamaan esitettyjä näkökohtia 
jatkoargumentaation avulla. Tämän tehtäväroolin pohjalta tutkimuksen mene-
telmäksi määräytyy ajattelun ja päättelyn metodi.71 Täsmällisemmin muotoil-
tuna voidaan sanoa, että tutkimusmenetelmä perustuu ajatuskonstruktioihin 
teesistä, antiteesistä ja synteesistä sekä problematisoinnista, eksplikoinnista 
ja argumentoinnista. Synnytettävien päätelmien ja tulkintojen osalta ei niin-
kään pyritä niiden verifi ointiin vaan lähinnä argumentointiin. Teknisempänä 
menetelmätyökaluna tutkimuksessa sovelletaan käsitteiden ristiintaulukointia, 
joiden avulla synnytetään käsitteellisiä nelikenttiä. Toisena teknisenä työka-
luna toimivat käsitteelliset typologisoinnit ja dikotomiat. Kolmantena aja-
tusteknisenä orientaatiovälineenä tutkimuksessa käytetään vertailuasetelmia. 
Asetettu tutkimustehtävä liittyy kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon 
kilpailuedellytysten selvittämiseen, mikä johdattaa tarkastelemaan eri palvelu-
tuottajien kilpailumahdollisuuksiin ja -esteisiin liittyviä yhtäläisyyksiä ja eroa-
vaisuuksia. Visualisoinnit ovat nekin ajattelun työkaluja tässä tutkimuksessa. 
Viidentenä ja viimeisenä menetelmätyökaluna joissain harvoissa tutkimuksen 
kohdissa hyödynnetään myös mallianalogian menetelmää. 

Tutkimuksen käsitteellistä analyysiä havainnollistetaan ja konkretisoidaan 
joillakin käytännön kunnallishallinnon esimerkeillä. Lähinnä kirjalliseen ai-
neistoon pohjautuvia esimerkkejä on valittu mukaan muutamista kaupunki-
kunnista. Tarkasteltaessa organisaatiomuotojen vaikutusta kilpailuneutrali-
teetin toteutumiseen esitystä havainnollistetaan ja tarkennetaan yhdellä kun-
tapalvelujen toimialalla eli ammattikorkeakoulutoiminnalla. Vertailua varten 
ammattikorkeakouluista kerättiin kyselyllä myös pieni empiirinen aineisto.

Kunnallistalouden substantiaalista näkökulmaa hyödyntävä aineisto pohjau-
tuu lähinnä taloushallintoa, kustannuslaskentaa ja palvelujärjestelmien uudis-
tumista koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja toisaalta kunnallistalouden sään-
telyä ja systeemitason ohjausta kuvaavaan primaari- ja sekundäärilähteistöön. 

71 Näsin ja Neilimon (1987, 32) mukaan käsiteanalyyttisen tutkimuksen metodi on ennen muu-
ta ajattelun metodi. Tammisen (1993, 149) mukaan käsiteanalyyttisellä tutkimuksella ei ole 
olemassa mitään varsinaista menetelmää, sillä hän väittää käsiteanalyyttisen tutkimuksen 
tekemisen perustuvan järjenkäyttöön. 
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Organisointia ja kilpailuttamista koskeva tutkimusaineisto koostuu lähinnä 
kotimaisista ja ulkomaisista talous- ja hallintotieteellisistä tutkimuksista ja 
joiltain osin myös tutkimustuloksia yhteen kokoavista oppikirjoista. Hyödyn-
nettävät tutkimukset ovat pääosin substantiaalisia tutkimuksia eli tyypillisim-
mällään seurantatutkimuksia, arviointitutkimuksia ja käsiteanalyyttisiä tutki-
muksia. Organisaatiomuotojen vertailuosuus perustuu keskeisesti kotimaisen 
lähdemateriaalin varaan, sillä kansallisilla erityispiirteillä on organisaatioero-
jen kannalta oleellinen merkitys. Yhtiöittämistä ja kilpailuneutraliteetin to-
teutumista kunnallisessa osakeyhtiössä käsittelevät luvut perustuvat pääosin 
kotimaiseen mutta osin myös ruotsalaiseen, anglosaksiseen ja australialaiseen 
lähdeaineistoon. Tilaaja-tuottajamallia koskevassa osuudessa ruotsalaisen läh-
demateriaalin painoarvo on suhteellisen korostunut, sillä erityisesti ruotsalai-
set kuntataloustutkijat ovat olleet tilaaja-tuottajamallin kehittämisessä aktii-
visia. Toisaalta ruotsalaisilla tutkijoilla on ollut tutkittavaa enemmän, koska 
sikäläiset kunnat ovat aikaisemmassa vaiheessa lähteneet soveltamaan mallia. 
Omakustannusperiaatteen toteuttamisen problematiikkaa koskevassa luvussa 
lähdemateriaali on pääosin kotimaista ja ruotsalaista. Ristisubventioproblema-
tiikan käsittelyssä kotimainen ja anglosaksinen aineisto vuorottelevat. Vouche-
reita koskeva lähdemateriaali on alkuperältään pääosin anglosaksista ja muilta 
osin kotimaista. Oikeudellisten arviointien tärkeintä lähdemateriaalia on varsi-
naisten normien lisäksi lainvalmisteluaineisto, joka koostuu keskeisimmin ko-
miteamietinnöistä ja hallituksen esityksistä. Näiden lisäksi tulkintanäkökohtia 
johdetaan oikeudellisista kommentaariteoksista ja julkisoikeudellisista tutki-
muksista. Tutkimuksen oikeudellisemmin painottuneissa osuuksissa keskei-
simmät oikeudenalat ovat kunnallisoikeus ja yhtiöoikeus. Kunnallistalouden 
itsesääntelyä kuvaavana lähdemateriaalina tutkimuksessa on käytetty kuntien 
keskusjärjestön ohjeistuksia ja suosituksia.
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4 ORGANISAATIOMUOTOEROJEN

 VAIKUTUS KILPAILU NEUTRALI-
 TEETIN TOTEUTUMISEEN

4.1 Eri organisaatiomuotojen peruserojen vaikutus
 kilpailuneutraliteetin toteutumiseen

Kunnan tarkoituksena on toimia poliittisena foorumina, suorittaa viranomais-
tehtäviä ja järjestää kuntapalveluja. Kunta on paikallisen kansanvallan yksik-
kö toteuttaessaan välillisen demokratian ideaa. Kunta tarjoaa foorumin, jonka 
puitteissa kuntalaiset voivat ilmaista yhteiskunnallisen mielipiteensä, joiden 
pohjalta kunnallispoliittinen prosessi suorittaa mielipiteiden aggregaation ja 
synnyttää koko kollektiivista kulutusyksikköä sitovat päätökset. Kunnan vi-
ranomaistoiminnan tarkoituksena on hoitaa tehtäviä, joissa lainsäädännön val-
tuuttamana puututaan kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kunnan vi-
ranomaistarkoituksen toteuttaminen muodostaa kunnan toimintavolyymeistä 
enää varsin pienen osan, sillä ehdottomasti suurin osa kunnan budjetista kuluu 
sellaisten kuntapalvelujen tuotantoon ja hankintaan, joihin ei liity viranomais-
kontrollia. Kuntayhtymän tarkoitusta voidaan tarkastella kahdella ulottuvuu-
della. Muodollisesti tarkasteltuna kuntayhtymän tarkoituksena on kuntien vä-
lisen yhteistoiminnan organisointi erilliseksi oikeushenkilöksi, jolla on oma 
taloutensa ja omat hallintoelimensä. Tarkasteltaessa kuntayhtymän toimintaa 
sisällölliseltä kannalta voidaan todeta, että kuntayhtymä toteuttaa samankaltai-
sia tehtäviä ja tarkoitusperiä – mutta oleellisesti rajoitetummilla aloilla – kuin 
peruskuntakin.72 

Kunnallistalouden termein määriteltynä kunnan tarkoituksena on toteuttaa 
tehtävänsä tasapainoperiaatteella, joka tarkoittaa kokonaismenojen ja koko-
naistulojen vastaavuutta73. Sen ohella tasapainoperiaatteen on ainakin joissain 
 72 Kuntayhtymien toiminnan kapea-alaisuus on voinut olla eduksi kuntayhtymien palvelutuo-

tannon erikoistumiselle, kun monet kuntayhtymät hoitavat sellaisia tehtäviä, jotka perus-
kunnat ovat kokonaan tai lähes kokonaan jättäneet kuntayhtymien vastuulle. Tämä koskee 
erityisesti erikoissairaanhoidon kuntayhtymiä.

 73 Vuoden 2001 alusta lukien tasapainoperiaatetta vielä selkiytettiin ja konkretisoitiin kuntalain 
65 ja 86 §:ien muutoksilla. Kunnan edellytetään hyväksyvän sellaisen talousarvion ja -suun-
nitelman, jossa tuloslaskelman tuotot kattavat vähintään tilikauden kulut. Jos talousarvio-
vuoden tase osoittaa kuitenkin alijäämää, valtuuston tulee talousarviossa ja -suunnitelmassa 
tai niiden hyväksymisen yhteydessä päättää toimenpiteet, joilla syntynyt alijäämä ja kerty-
väksi arvioitu alijäämä seuraavalla suunnitelmakaudella katetaan. Mikäli kunnan talous on 



82

lähteissä katsottu tarkoittavan myös sitä, etteivät kunnan sitoumukset74 ja niihin 
sisältyvät riskit saa ylittää kunnan voimavaroja (Myllyntaus 2002, 42 – 43).75 
Tasapainoperiaatteen vuoksi kunnallistaloudelta puuttuu voitontavoittelupyr-
kimys. (Ks. esim. Ikonen 1984, 21 – 26 ja vrt. Oulasvirta ja Meklin 2002, 8.) 
Kunnallistaloudessa ei tavoitella kunnan jäsenille jaettavaa taloudellista voit-
toa, minkä vuoksi voidaan väittää, että kunnallistalouden insentiivi potentiaali 
on rajallisempi kuin voittoa tavoittelevassa yhtiötaloudessa. Martikaisen ja 
Meklinin (2003, 79) mukaan jopa erilaisiin palkitsemisjärjestelmiin on suhtau-
duttu kuntasektorilla kriittisesti. 

TAULUKKO 3. Eri organisaatiomuotojen toiminnan tarkoitus, toimiala, 
toiminta-alue ja toiminnan rahoituslähteet.

Kunta Kuntayhtymä Osakeyhtiö Säätiö

Toiminnan 
tarkoitus

Palvelujen järjestämi-
nen, viranomaisena toi-
miminen ja poliittinen 
tehtävä

Palvelujen järjestäminen 
kuntien yhteistyöelimenä

OYL:n olettaman 
mukaan voiton 
tuottaminen osakkeen-
omistajille

Hyödyllisen toimin-
nan harjoittaminen

Toimiala Yleistoimialan ja eri-
tyistoimialan mukaiset 
tehtävät

Kuntayhtymän perussopi-
muksessa ja laissa mahdol-
lisesti määritellyt tehtävät, 
joiden täytyy sopia kunnan 
toimialan puitteisiin

Joku tai jotkut 
osakeyhtiön itsensä 
määrittelemät liike- tai 
muun toiminnan lajit

Säätiön säännöissä 
määriteltävä 
tarkoituksen toteutta-
mistapa

Toiminta-alue Pääsääntöisesti kunnan 
rajojen määrittämä alue

Pääsääntöisesti jäsenkun-
tien rajojen määrittämä 
alue

Ei ole erityisesti 
rajattu

Ei ole erityisesti 
rajattu

Toiminnan 
rahoituslähteet

Kunnallisvero, 
kiinteistövero, osuus 
yhteisöveron tuotosta, 
koiravero, valtionosuu-
det, asiakasmaksutulot 
ja lainarahoitus

Asiakasmaksutulot 
(kunnilta ja asiakkailta), jä-
senkuntien maksuosuudet, 
lainarahoitus

Tulorahoitus (myynti-
tulot), pääomarahoitus 
omistajilta, vieras 
pääoma lainanantajilta 
ja ns. välirahoitus

Tulorahoitus (myynti-
tulot), oma pääoma 
omistajilta ja vieras 
pääoma

Osakeyhtiö on taloudellisen toiminnan perusorganisaatiomuoto, jolla on sitä 
varten omistajilta kerätty pääomasijoitus, omat toimielimet, rekisteröity toimi-
nimi ja mahdollisesti myös vierasta pääomaa lainassa. Osakeyhtiön omista-
jat ovat osakkeenomistajia, jotka ovat panneet yhtiöön yhden tai useamman 

epätasapainossa, kunnanhallitus on velvollinen valmistelemaan talouden vakauttamisohjel-
man. (Ks. von Martens 2000, 40 – 41, Kuntataloustiedote 6/2000, Meklin ja Oulasvirta 2001, 
73 ja Myllyntaus 2002, 108.)

 74 Tällaisia riskejä ovat mm. lainatakaukset ja kunnan määräämisvallan ulkopuolella oleville 
yhteisöille annetut vakuudet. 

 75 Eräissä yhteyksissä tasapainoon viitattaessa käytetään nimitystä kustannusvastaavuus, 
vaik ka sen merkitys on rahoituksellista tasapainoperiaatetta paljon syvällisempi (Valkama, 
Kohta mäki ja Meklin 2000, 43 – 44 ja Meklin 2001, 142 – 143). Tasapainoperiaate turvaa 
taloudellisen oikeudenmukaisuuden toteutumista eri sukupolvien välillä, vähentää likvidi-
teettikriisin mahdollisuutta ja ylläpitää tietoisuutta taloudellisista realiteeteista (Oulasvirta ja 
Meklin 2002, 8).
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 keskenään yhtä suuren panoksen ja jossa vain siten kertynyt pääoma ja yhtiön 
itse itselleen hankkima muu varallisuus on vastaamassa yhtiön  sitoumuksista. 
(Raninen 1959, 2 ja 8 – 9.) Osakeyhtiölain sisältämän olettaman mukaan 
osake yhtiön tarkoituksena on voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Voiton 
tuottaminen yleistarkoituksena on osakeyhtiöissä tavanmukaista ja käytännön 
yhtiötoiminnassa laajasti sisäistetty toimintaorientoitumisen tapa. Tyypillinen 
riidanaihe osakeyhtiön tarkoituksen soveltamisessa käytännön liikkeenjoh-
dossa on se, millaisella aikajänteellä yhtiön on voittoa tuotettava. Vastakkain 
ovat lyhyen ja pitkän aikavälin intressit. Yhtiö voi kuitenkin poiketa OYL:n 
voiton tuottamisen olettamasta omaehtoisesti. Tämä on seikka, joka usein jää 
monelta tutkijalta ja alan kirjoittajalta huomaamatta76. Yhtiön omistajat voivat 
yhtiöjärjestyksessä sopia siitä, että yhtiön tarkoitus on osittain tai kokonaan 
jokin muu kuin voiton tuottaminen. Tällainen määräys voidaan sisällyttää yh-
tiön yhtiöjärjestykseen jo yhtiön perustamisvaiheessa tai toteuttaa muuttamalla 
yhtiöjärjestystä joskus myöhemmin. Yhtiön toiminnan tarkoitukseksi voidaan 
yhtiössä määritellä esimerkiksi osakkaiden toiminnan tukeminen, hyvänteke-
väisyys tai yleishyödyllinen toiminta. Yhtiön tarkoituksesi voidaan määritellä 
myös kunnan tuottamien palvelujen ja kunnan alueen palvelutarjonnan edis-
täminen voittoa tuottamatta. Tällaista tarkoitusta voidaan täsmentää vielä 
omakustannusehdolla, jonka mukaan yhtiö perii luovuttamistaan palveluista 
ja hyödykkeistä ainoastaan omakustannushinnan. Yhtiön tarkoitus voi olla 
esimerkiksi ainoastaan omistajan tai jonkun muun kuin omistajan etujen tu-
keminen. Yhtiön tarkoitukseksi voidaan määritellä jopa joidenkin kulttuu-
risten, aluetaloudellisten tai poliittisten etujen edistäminen. Tällöin omakus-
tannusperiaate voidaan korvata hyväntekeväisyystarkoituksella. (Airaksinen 
ja Jauhiainen 1997, 422 – 423 ja Koski ja af Schultén 2000, 295 – 297.)

Säätiöllä tarkoitetaan määrätarkoitukseen käytettäväksi luovutetun omai-
suuden hoitamista varten – säätiölain säännösten mukaisesti – perustettua, 
itsenäistä oikeushenkilöä. Joissain yhteyksissä säätiötä on kuvattu omaisuus-
massaksi, mutta useimmissa tapauksissa säätiöitä voidaan pitää luonteeltaan 
toiminnallisina yksikköinä. (Eskelinen 1997, 28.) Säätiö syntyy, kun perustaja 
luovuttaa tietyn omaisuuden säätiölle, määrää säätiön tarkoituksen ja järjestää 
säätiön hallinnon. Perustaja määrää säätiön tarkoituksen säätiön säännöissä. 
Säätiön tarkoitus pitää määritellä suhteellisen väljästi, sillä sen tarkoitukse-
na voidaan sanoa olevan jonkinlainen hyödyllisyys. Säätiön perustamiseen on 
hankittava viranomaisten lupa, eikä lupaa voida myöntää, jollei säätiön tar-
koitus ole hyödyllinen. Pelkkä hyödyllisyys riittää, sillä yleishyödyllisyyttä ei 
vaadita.77 (HE 4/1929, 1.) Säätiölle ei kuitenkaan voida antaa perustamislupaa, 

 76 Esimerkiksi Puttonen (2002, 107) on väitöskirjatutkimuksessaan viitannut klassiseen yritys-
teoriaan ja väittänyt, että yritystoiminnan ainoa tehtävä on tuottaa omistajilleen taloudellista 
hyötyä. 

 77 Säätiön tarkoitus määrittää sen, minkä hyväksi säätiö harjoittaa toimintaa ja kenen etua sää-
tiön toiminta palvelee. Monesti säätiön perustamisen taustalla olevat syyt ja motiivit ovat 
hämäriä. Edes säätiöiden perustamiskirjoista eikä säätiön säännöistä aina voida selvittää sää-
tiön perustamisen tarkoitusta. Ensimmäisten säätiöiden tarkoitukset olivat silti lähinnä vain 
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jos säätiön tarkoituksena on liiketoiminnan harjoittaminen tai jos säätiön pää-
asiallisena tarkoituksena on taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai sää-
tiön toimihenkilöille. (Aro 1971, 84 – 89.) Säätiöt toimivat julkisen valvonnan 
alaisina. 

Säätiön perustajien antamilla määräyksillä on pitkäaikainen sitovuusvai-
kutus. Säätiöllä itsellään ei ole sellaista elintä, joka voisi itsenäisesti vaihtaa 
tai muuttaa sen tarkoitusta tai pitävästi päättää sen olemassaolosta. (Eskelinen 
1997, 29.) Aikaisemmin pyrittiin noudattamaan säätiön tarkoituksen muuttu-
mattomuusperiaatetta, mutta käytännössä muuttuvat olosuhteet saattavat teh-
dä säätiön tarkoituksen toteuttamisen aivan mahdottomaksi.78 (Aro 1971, 291 
– 294 ja 301 – 302.)

Kunnan, osakeyhtiön ja säätiön tarkoitusperissä on siis selkeät erot. Jo-
kaisen organisaatiomuodon on ajateltu toteuttavan omaa tarkoitustaan yhteis-
kunnassa, jossa eri toimijoiden välillä vallitsee suhteellisen tiukka työnjako. 
Sääntelyssä ei ole otettu huomioon sitä, että tosiasiallisen toiminnan tasolla 
samaa toimintaa saatetaan harjoittaa kaikissa organisaatiomuodoissa. Kunnan 
toiminnan alkuperäinen tarkoitus on ollut nykyistä suppeampi ja vasta hyvin-
vointivaltioprojektissa kunnista kasvatettiin monipuolisia palvelutavarataloja.

Taloudellisen tarkoituksen osalta ammattikorkeakoulualalla käytössä olevat 
organisaatiomuodot eroavat toisistaan voitto-orientaation ja mahdollisen voi-
ton käsittelytapojen suhteen. Ammattikorkeakoulualan tilanne vastaa näennäis-
markkinateorian sisältämää periaatetta, jonka mukaan näennäismarkkinoilla 
osa palveluntuottajista toimii voitontavoittelumielessä ja osa ilman sitä. Voiton 
tavoittelun osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena voitaisiin olettaa vaikuttavan 
niin, että se kannustaa riskinottoon ja kilpailumahdollisuuksien hyödyntämi-
seen. Tasapainotaloudellisten kuntien ja kuntayhtymien toimintaorientaation 
voisi olettaa rajoittuvan säädösten ja toimeksiannoiksi tarkoitettujen päätösten 
noudattamiseen. Säätiön tilanne on yksiselitteisempi, sillä säätiö voi toteuttaa 
vain lahjakirjassa määriteltyä tarkoitusta. Vaikka kunnan ja kuntayhtymän tar-

egoistisia. Myöhemmin säätiöittämisellä on pyritty pitämään omaisuusmassa koskematto-
mana. Nykyisin taustalla on yleensä pyrkimys hyväntekeväisyyteen, halu luoda jollekin alal-
le julkishallinnosta erillään oleva toimintayksikkö ja jonkun spesifi n toiminnan tukeminen. 
(Eskelinen 1997, 29 – 31 ja HE 4/1929, 1.) 

 78 Säätiön tarkoituksen muuttaminen voi tulla kysymykseen neljässä tapauksessa: 1) säätiön 
 varojen käyttäminen edelleen sille määrättyyn tarkoitukseen on mahdotonta, 2) säätiön 
 varojen käyttäminen edelleen sille määrättyyn tarkoitukseen on varojen vähyyden vuoksi 
 ilmeisesti hyödytöntä, 3) säätiön varojen käyttäminen edelleen sille määrättyyn tarkoituk-
seen on muusta syystä kuin varojen vähyyden vuoksi ilmeisesti hyödytöntä tai 4) säätiön 
varojen käyttäminen edelleen sille määrättyyn tarkoitukseen on lain tai hyvien tapojen vas-
taista. Mikäli edellytykset tarkoituksen muutokselle aktualisoituvat, säätiön pitää itse huo-
lehtia tarkoituksen muutoksesta ja sen on haettava muutokselle viranomaisten vahvistus. 
Käytännössä on varsin yleistä, että säätiön säännöt edellyttävät tarkoituksen muutoksen to-
teuttamiseksi säätiön hallituksen määräenemmistöllä tehtyä päätöstä. Mikäli säätiön tarkoi-
tusta aiotaan muuttaa, pitää säätiön uuden tarkoituksen muistuttaa alkuperäistä tarkoitusta, 
tai se ei  ainakaan olennaisesti voi erota siitä. Jos sopivaa tarkoitusta ei voida osoittaa, on 
säätiö viranomaisten suostumuksella lakkautettava. Käytännössä yleisin syy säätiön lakkaut-
tamisiin on säätiön varojen käyminen vähiin. (Aro 1971, 291 – 294 ja 301 – 302.)
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koitusmäärityksistä ei voida johtaa mitään yleistä kieltoa olla osallistumatta 
kilpailuun ja kilpailutuksiin, kunnallistalous ei verorahoitteisuutensa ja tasa-
painoperiaatteen johdosta välttämättä kannusta kunnan toimintayksiköitä kil-
pailulliseen toimintaan. Tähän päätelmään tullaan ainakin, jos kilpailullisuu-
den katsotaan johtavan toimeksiantojen vastaanottamiseen kunnan ulkopuoli-
silta tahoilta lukuun ottamatta tietenkään valtionhallintoa. Tarkastelu johdattaa 
siis kysymään, merkitseekö kunnallistalouden voitto-orientaation puuttuminen 
institutionaalista kilpailuhaittaa kunnallisille palvelutuottajille.

Söderström ja Lundbäck (2000, 7 – 9) ovat tehneet voitontuottamisen mo-
tiivin merkityksestä koulutus- ja terveydenhuoltopalveluissa laajan kirjalli-
suustutkimuksen, jossa he käyvät läpi yli sadan tutkimuksen tulokset. Yleinen 
toimintatapa mainituissa palveluissa on sellainen, että ne toimijat, jotka toi-
mivat ilman voittomotivaatiota, ovat usein aloilta, joilla ei esiinny varsinaista 
kilpailua. Rahoitus tällaisille toimijoille tulee suoriteperusteisena rahoitukse-
na tai suoraan budjettirahoituksena, vaikka budjettirahoituksessakin saatetaan 
odottaa jotakin vastasuoritusta79. Tutkimusten havainnot näyttäisivät tukevan 
sitä käsitystä, että voitto-orientoituneisuus seuraa markkinoiden kilpailun 
astetta. Jos markkinoilla vallitsee jollakin tavalla tehokas kilpailu, eri toimi-
joiden väliset erot pyrkivät tasoittumaan.80 Hansmannin (1996, 287 ref Blair 
1998, 254) tutkimustulosten mukaan riippumatta siitä, kuka on yhtiön omistaja 
tai onko yhtiö voittoa tavoittelematon, yhtiö voi toimia tehokkaasti sopivassa 
kontekstissa. 

Söderströmin ja Lundbäckin (2000, 7 – 9) läpikäymien tutkimusten mukaan 
yksityiset koulut suoriutuvat opetustehtävästä paremmin kuin julkiset koulut. 
Tämä ei ole kuitenkaan seurausta voiton tuottamisen tarkoituksesta, sillä ää-
rimmäisen harvat yksityisetkään koulut toimivat voittomotivaatiolla. Tämän 
vuoksi on vaikea osoittaa, missä määrin voitto-orientoituneet koulut voisivat 
olla parempia tai huonompia kuin voittoa tavoittelemattomat koulut. Monet 
tutkimukset ovat osoittaneet, että koulujen väliset erot pienenevät kilpailun 
myötä. Tämä tapahtuu usein siten, että kilpailutettujen julkisten koulujen toi-
minnan laatu paranee.81 

Söderströmin ja Lundbäckin kokoamien tutkimustulosten kokonaiskat-
selmuksen perusteella näyttäisi siltä, ettei toiminnan tarkoitukseen liittyvillä 
 79 Tällaisia voivat olla opiskelijamäärät ja hoitopaikkojen määrät tai muut tulosohjauksessa 

kehitetyt suoritemääritteet.
 80 Söderströmin ja Lundbäckin (2000, 7 – 9) analysoimien tutkimustulosten mukaan toiminnan 

tehokkuus ja laatu riippuvat markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta. Se, miten hyvin 
kilpailu toimii, on riippuvainen edelleen siitä, millainen on tuottajien korvausjärjestelmä eli 
toiminnan rahoitusperusteet. 

 81 Suomessa, Ruotsissa ja Englannissa yhteiskunta omistaa valtaosan sairaaloista, mutta 
USA:ssa ja Hollannissa sairaalat päinvastoin ovat yleensä yksityisesti omistettuja. Tämä 
tilanne vaikeuttaa vertailujen tekemistä. Yhdysvalloissa on kuitenkin sekä voittoa ta-
voittelevia että voittoa tavoittelemattomia yksityisiä sairaaloita. Kun näitä sairaaloita on 
tutkittu, on havaittu, ettei sairaaloiden välillä ole ihmeellisiä eroja laadussa tai kustan-
nuksissa. Tämän on arvioitu johtuvan kilpailutilanteesta. (Söderström ja Lundbäck 2000, 
7 – 9.)
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voittopyrkimyksien eroilla näyttäisi olevan ratkaisevaa tai erityisen oleellista 
merkitystä kilpailuneutraliteetin kannalta. Jääskeläinen (2000, 71 – 72) on kui-
tenkin huomauttanut, että kolmannen sektorin eli voittoa tavoittelemattoman 
sektorin yksi kilpailuetu on se, että siltä puuttuu voittoimperatiivi. Tämä mer-
kitsee sitä, ettei voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden hinnoittelussa 
tarvitse ottaa huomioon voittolisää. Tämä on kieltämättä jonkinlainen kilpai-
luetu, mutta kyse on enemmän dynaamisesta kuin institutionaalisesta kilpai-
luedusta. Osa voittoa tavoittelemattomista organisaatioista on vapaaehtoisesti 
kieltäytynyt voittojen tavoittelusta. Institutionaalisesti mikään ei myöskään 
estä voittoa tavoittelevia osakeyhtiöitä madaltamaan voittotavoitettaan tai jopa 
luopumaan voiton tavoittelusta. Kysymys siitä, onko organisaation toiminnan 
tarkoituksena voiton tuottaminen tai toimiminen omakustannusperiaatteella, ei 
ehkä ole ollenkaan niin oleellinen tekijä kuin se, miten organisaatiot joutuvat 
rahoittamaan toimintansa ja kilpailemaan asiakkaista. Mitä säännellympi toi-
mialan toiminta- ja rahoitusympäristö on, sitä vähemmän on merkitystä sillä, 
sisältääkö esimerkiksi ammattikorkeakoulun organisaatiomuoto voitontavoit-
teluehdon vai ei. Kehittyviltä näennäismarkkinoilta odotettavien hyötyjen 
realisoimiseksi oleelliseksi kysymykseksi muodostuukin se, missä tahdissa 
toimialan monopolistisuutta lievennetään kilpailua vapauttamalla ja eri pal-
velutuottajien välillä olevien organisaatioerojen erojen annetaan tasoittua. 
Jatkotutkimuksessa pitäisi selkeämmin kyetä erottamaan ne tekijät, jotka 
johtuvat sovellettavasta organisaatiomuodosta, niistä seikoista, jotka aiheu-
tuvat erilaisista kilpailuympäristöistä. Suhteessa Jääskeläisen näkemykseen 
eräällä tapaa syvällisempää näkemystä edustaa Ormsby (2000, 370), jonka 
mukaan voiton vaatiminen merkitsee merkittävää kannustinta pyrkiä tuotta-
maan palvelu teknisesti tehokkaalla tavalla. Siinä missä voittoa tavoittele-
mattomalle organisaatiolle riittää se, että se voittaa tarjouskilpailun, voittoon 
tähtäävä organisaatio pyrkii vielä tämänkin jälkeen pienentämään kustan-
nuksiaan tehokkuuden parantamiseksi ja edelleen voiton maksimoimiseksi. 
Dunleavy (1997, 28) on kuitenkin huomauttanut kriittisesti, että voittojen 
hankkimismahdollisuus ja toiminnan kyllästäminen insentiiveillä on omiaan 
vähentämään luottamusta toimeksiantosuhteissa ja lisäämään välineellistä 
käyttäytymistä julkisissa organisaatioissa. Asettamalla kuntalainen koko 
hallinnon päämieheksi tällainen kriittisyys voidaan edelleen problematisoi-
da väittämällä, että koko kuntasektori ja sen poliitikot ja byrokraatit ovat 
pelkästään kuntalaisten välineitä kuntalaisten omien itsekkäiden päämäärien 
toteuttamiseksi. Luottamus on puolestaan monimutkaisempi kysymys, sillä 
esimerkiksi monissa maissa, joissa hallinto ei ole panostanut insentiiveihin, 
korruptiosta on tullut yleinen ongelma. 

Näennäismarkkinateoria ottaa kantaa palvelutuottajien omistussuhteisiin ja 
voitto-orientaatioon mutta tekee hyvin omituisen kömmähdyksen siinä, ettei se 
käsittele lainkaan palvelutuottajien toimialakysymystä. Eri ylläpitomuotojen 
kilpailuedellytyksiä voidaan ja pitääkin tarkastella myös toimialan kannalta. 
Kunnan toimiala jakautuu yleistoimialaan ja erityistoimialaan. Erityistoimi-
alaan kuuluvat tehtävät, jotka kunta on lainsäädännöllä velvoitettu hoitamaan. 
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Yleistoimialan mukaisten tehtävien harjoittaminen perustuu kunnan omaan 
päätöksentekoon, ja yleistoimialan mukaisissa tehtävissä toiminnan harjoitus-
muodot ovat tavallisesti jossain määrin joustavammat kuin erityistoimialan 
mukaisissa tehtävissä. (Harjula ja Prättälä 1998, 72.) Kuntien yleistoimialasta 
on säädetty vain yleislausekkeella, minkä vuoksi viime kädessä vasta korkein 
hallinto-oikeus ratkaisee yksittäistapauksissa, kuuluuko ko. tehtävä kunnan 
yleistoimialaan. Väljä sääntely perustuu siihen, että lainsäätäjä on halunnut 
jättää kunnalle kuuluvien tehtävien määräytymisen kulloinkin vallitsevien yh-
teiskunnallisten ja oikeudellisten käsitysten varaan. Väljästä, yleislausekkeen 
omaisesta sääntelystä seuraa se, että kunnan todellisen toimialan sisällön mää-
rittely on hieman hankalaa, koska kunnalle kuuluvat tehtävät voivat muuntua 
ajassa. Toinen yleislausekkeen seuraus on se, että viime kädessä harkintavaltaa 
siirtyy poliittiselta yhteisöltä ja palvelutuottajilta itseltään tuomioistuimille. 
Kolmas seuraus on se, että kuntien tehtävät saattavat eri kunnissa muotoutua 
erilaisiksi. Neljänneksi toimialan määrittelyn epämääräisyys synnyttää kun-
nallistaloudellista tehottomuutta. Kuntien toimialasäännöksen tulkinnasta on 
olemassa lukuisia oikeusprosesseja, jotka itsessään synnyttävät kustannuksia 
ja saattavat vaikeuttaa varsinaisten toimintojen ylläpitoa oikeusprosessin ai-
kana. Viidenneksi väljästä sääntelystä seuraa epävarmuutta: toimialan määrit-
telemättömyydestä johtuen kunnallinen palvelutuotantoyksikkö on epävarma 
osallistumaan kilpailutuksiin, jos se ei voi olla vakuuttunut kilpailutuksen 
kohteena olevan toimialan kuulumisesta kunnan toimialaan. Kunnan toimialan 
tulkinnallisuus on institutionaalinen kilpailuhaitta kunnallisille palvelutuo-
tantoyksiköille.

Oikeuskäytännössä ovat vakiintuneet tietyt kuntien yleistoimialan mää-
räytymisperiaatteet. Siihen, kuuluuko jokin toiminta kunnalle vai ei, vai-
kuttavat tehtävän yleishyödyllisyys, tehtävän paikallisuus, yhdenvertaisuus-
peri aate, hallinnon toissijaisuuden periaate, työnjako muiden viranomaisten 
kanssa, sopeutuminen muuhun lainsäädäntöön, suhteellisuusperiaate sekä 
tarkoitussidonnaisuuden periaate. (Harjula ja Prättälä 1998, 74 – 83.) Kun-
tien itsehallintoon ja yleiseen toimialaan on katsottu kuuluvan elinkeino- ja 
liiketoiminnan harjoittaminen. Kunnilla on pitkät pe rinteet sellaisilta liiketoi-
minnan alueilta kuin vesi-, sähkö-, kaasu-, puhelin- ja satamalaitostoiminta 
sekä kauppa hallitoiminta. Kunnat ovat hallinnoineet myös sahoja, tiiliteh-
taita, sementtiva limoita ja saunoja. Uudempia liiketoi mialoja82 ovat hotelli-, 
 82 Ennen 1970-lukua kunnan mahdollisuuksiin harjoittaa liike toimintaa suhtauduttiin hyvin 

pidättyväisesti. Hyvinvointivaltiollisen kehityksen myötä julkisen hallinnon roolia  koskevat 
asenteet muuttuivat, ja varauksellinen suhtautuminen kunnalliseen liiketoimintaan alkoi ra-
koilla. Tulkinnan kehittymi nen liiketoimintaa suosivampaan suuntaan on ollut ensinnäkin 
yh teydessä kunnallisen sektorin yleiseen laajenemiseen. Kunnista on tullut yhä tärkeämpiä 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia toimijoita. Toiseksi on katsottu, että samaan tapaan kuin val-
tiolla myös kunnilla tulee olla mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa ja hankkia sillä  tavoin 
rahoitusta muun hallinnon menoihin. Kolmante na seikkana voidaan vielä mainita se, että 
riittävän ja tasaveroi sen palveluver koston järjestämisen on katsottu kuuluvan kunnan tehtä-
viin. (Pöyhönen 1989a, 46 ja Hannus ja Hallberg 1995, 74 ja 75.) Erityisesti viimeaikaiseen 
asennemuu tokseen ovat vaikuttaneet elinkeinoelämän ihannointi ja julkisten palvelujen 
mark ki noistamisvaatimukset.
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 ravintola-, kahvila-, pysäköintitalo- ja pesulatoi minnot. Erityisesti matkailua 
palvelevat toiminnot ovat viime vuosina lisääntyneet. Silti kunnat eivät ole 
voineet siirtyä uusille liiketoiminta-alueille miten tahan sa, vaan edel ly tyksenä 
esim. hotellitoimin nan har joit ta mi selle on pidetty sitä, että kunnassa on  pulaa 
täl lai sista palve luista ja toi minnal la on kunnan kan nalta yleistä merkitystä. Ar-
vioitaessa toiminnan sopivuutta kunnalle joudutaan käytännössä kysymään, 
onko kyse yleisestä matkai lualan edistämisestä, kunnan talousalueen hotelli-
pulasta tai matkai luyrittäjien tarvitsemien tukipalvelujen niukasta tarjonnasta. 
Uusiin liiketoimiin ryhtyminen edellyttää kunnalta siis erityisiä syitä. Liike-
toimintaan osallistuminen tai sen harjoittaminen on hallinnon toissijaisuuden 
periaatteen mukaan mahdollista silloin, kun yleinen etu vaatii sitä. Pelkästään 
voiton tavoittelemiseksi kunta ei voi ryhtyä harjoittamaan liiketoimintaa.83 
(Sauvonsaari 1987, 33.)

Varsinaisen teollisen tai kaupallisen toi minnan on yleensä katsottu olevan 
kunnan toimialan ulkopuolel la, mutta erilaisten palvelu toimintojen on katsottu 
kuulu van sen toi mialaan. Yleiseen toi mialaan on määritelty kuuluvan toimin-
ta, jolla huolehditaan elin kei noelämän yleisten edellytysten luomisesta, paran-
tamisesta ja kehittämi sestä. Elinkei noelämän yleisiä edellytyksiä luovat mm. 
kunnallistek niikan rakentaminen, asuntojen tarjonta ja liikenteen järjestämi-
nen. Edelleen työllisyyttä parantavan toiminnan on katsottu kuulu van kunnan 
toi mialaan. (Pöyhönen 1989a, 46 ja Hannus ja Hallberg 1995, 74 – 75.)

Kuntalain 78 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän tehtävät määritellään 
jäsenkuntien toimesta kuntayhtymän perussopimuksessa.  Perussopimuksessa 
sovitut tehtävät yhdessä laissa mahdollisesti määrättyjen tehtävien kanssa 
määrittelevät kuntayhtymän toimialan. Kuntayhtymillä ei ole yleistoimialaa. 
Mikäli kuntayhtymä ryhtyy harjoittamaan sellaista toimintaa, joka ei sisälly 
sen perussopimukseen, eikä lainsäädäntökään tunne kyseistä tehtävää, toimin-
nan harjoittamista koskeva päätös on kumottavissa kuntayhtymän toimialaan 
kuulumattomana. Kuntayhtymä voi harjoittaa päätehtävän ohessa joitakin ns. 
tukevia toimintoja tai vastaavia, mutta niiden täytyy liittyä kiinteästi varsinai-
seen päätehtävään. Kuntayhtymän toimialan mukaisten tehtävien pitää olla 
myös sellaisia, että ne kunnan harjoittamina kuuluisivat myös peruskunnan 
toimialaan. Mikäli kuntayhtymälle halutaan antaa uusia tehtäviä, se edellyttää 
aina kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista.84 (Harjula ja Prättälä 1996, 
446 ja Harjula ja Prättälä 2004, 570.)

 83 Liiketoimintaa kunta voi harjoittaa sekä oman organi saationsa puit teissa että osake yhtiön 
kautta. Edellä mainitut erityiset syyt ja yleisen edun huomiointi vaikuttavat tulkintaan, 
 pi tääkö kunnal la olla yhtiön osake-enemmistö vai täytyykö kunnan pitäytyä vähem mis tö-
osuudessa. (Heikkinen ym. 1996, 23.)

 84 Kuntayhtymän kotipaikaksi tulee se kunta, johon kuntayhtymän hallinto sijoitetaan. 
Kuntayhtymän kotipaikka muuttuu samalla, kun sen hallinto siirretään toiseen kuntaan. 
Kuntayhtymän kotipaikan perusteella määräytyy kuntayhtymän kokouspöytäkirjojen nähtä-
villä pidon paikka ja se hallintotuomioistuin, joka käsittelee vapaaehtoisten kuntayhtymien 
päätöksistä tehdyt valitukset. (Harjula ja Prättälä 1996, 446.)
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Jokaisella osakeyhtiöllä pitää olla yhtiöjärjestyksessä erikseen määritelty 
toimiala. Yhtiöllä ei voi olla mitään yleistä toimialaa, vaan kaikki hyväksyt-
tävät toimialat spesifi oidaan yhtiöjärjestyksessä ja hyväksytään vielä erikseen 
kaupparekisteriviranomaisen rekisteröinnin yhteydessä. (Koski ja af Schultén 
1998, 59.) Yhtiön toimialalla tarkoitetaan sellaista liiketoiminnan tai muun 
toiminnan lajia tai lajeja, joita yhtiö harjoittaa tai se voi harjoittaa. Yhdellä 
yhtiöllä voi olla yksi tai useampia toimialoja, mutta yhtiön ei tarvitse toimia 
kaikilla yhtiöjärjestyksessä määritellyillä toimialoilla. Yhtiön toimiala voi olla 
mitä tahansa käytännön toimintaa tai palvelutuotantoa, jota laillisesti saadaan 
harjoittaa.85 Sitä, että joillakin toimialoilla yhteiskunnassa vaaditaan toimilupa, 
ei sen sijaan voida pitää yhtiöperusteisena rajoitteena.

Toimialan määrittelyllä on se funktio, että sen avulla voidaan estää  yhtiön 
hallitusta käyttämästä asemaansa väärin tai vastoin omistajan hyväksyntää. 
Yhtiön toimiala rekisteröidään kaupparekisteriin, mikä tarkoittaa valtion 
 rutiiniluonteista hyväksymistoimenpidettä, eli tässä suhteessa toimialasään-
nöksen funktiona on mahdollistaa valtion kontrolli. Toimialasäännöksen kol-
mas funktio on se, että sen avulla suojataan yhtiön liikekumppaneita ja luotot-
tajia siltä, ettei yhtiö yllättävästi hakeudu uusille ja mahdollisesti riskialttiille 
liiketoiminta-aloille. 

Säätiön toimialaa ei säädellä yhtä täsmällisesti kuin muiden  tarkastelun 
kohteena olevien oikeushenkilöiden kohdalla on tehty, eikä säätiölaissa käy-
tetä toimialan käsitettä. Sen sijaan säätiölaki tuntee säätiön tarkoituksen toteut-
tamistavan. Säätiön säännöissä on määriteltävä se, miten säätiön tarkoitus 
toteutetaan. Tätä tapaa, jolla tarkoitus toteutetaan, pidetään yleensä erossa 
toiminnan tarkoituksesta (Aro 1971, 78). Tämän vuoksi säätiön tarkoituksen 
toteutustapaa voidaan pitää säätiön toimialana. Tämän tarkempaa kuvaa  laista 
ei saada säätiön toimialan sisällölle. Käytännössä toteuttamistapa kietoutuu 
usein melko tiiviisti tarkoitukseen ja toteuttamistapa saattaa käydä suoraan 
ilmi tarkoituksesta. 

Toimialan tulkinnallisuuden ohella kunnan toimialan rajoittuneisuus on 
kunnan palvelutuotantoyksiköille kilpailuhaitta. Kunnallisessa organisaatio-
muodossa olevat palvelutuottajat eivät voi toimia kysyntäohjautuvasti, vaan 
ne joutuvat noudattamaan viime kädessä korkeimman hallinto-oikeuden mää-
rittelemiä toimialan sallittavuuden rajoja. Kunnan yleistoimialaa säädellään 
asettamalla rajoja sille, millä toimialoilla kunnalliset palvelutuottajat saavat 
toimia. Teolliset ja puhtaan kaupalliset toimialat on oikeuskäytäntö ainakin 
tähän asti tulkinnut kunnallisilta palveluntuottajilta kielletyiksi toimialoiksi. 
 85 Vaikka yhtiön toimialan määrittely on vapaata, yhtiö ei voi toimia muilla kuin niillä toimi-

aloilla, jotka on määritelty yhtiöjärjestyksessä ja rekisteröity asianmukaisella tavalla. 
Rekisteröinnin positiivisen julkisuusvaikutuksen johdosta toimialan katsotaan tulevan kaik-
kien tietoon. Yhtiö ei tule sidotuksi sellaisiin oikeustoimiin, jotka ylittävät yhtiön toimialan 
ja joiden osalta yhtiön sopimusosapuoli tietää tai hänen pitäisi tietää yhtiön johdon ylittävän 
toimivaltansa. (Toiviainen 1988, 243 – 248.) Sopimuskumppani on siis eräänlaisessa osa-
vastuussa siitä, ettei yhtiön johto ylitä yhtiön toimialamääritystä. Välttyäkseen sopimuksen 
pätemättömyydestä johtuvilta haittavaikutuksilta, sopimusosapuolen on tärkeätä selvittää 
yhtiön toimiala ennen sopimuksen solmimista. 
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Monien muidenkin toimialojen kanssa on ongelmia ja tulkinnallisuutta. Kil-
pailun ja näennäismarkkinoiden kehittymisen näkökulmasta tällainen sääntely 
käy kestämättömäksi. Rajanveto sen suhteen, mikä toiminta on teollista tai 
puhtaan kaupallista, käy vaikeammaksi ostopalvelusopimusten ja verkosto-, 
virtuaali- ja kumppanuustalouden uusien muotojen yleistyessä. Esimerkiksi 
koulupalvelujen kilpailuttaminen, opettajatyövoiman hankkiminen vuokra-
työfi rmoilta, koulupalvelujen ulkoistaminen, koulujen palvelujen myynti yri-
tyksille, oppilaitosten kansainvälistyminen ja koulupalvelujen hankita osto-
palvelusopimuksilla ovat tekijöitä, jotka ovat omiaan muuttamaan käsityksiä 
koulupalvelun luonteesta. Toimialarajojen asettaminen kunnallisille palvelu-
tuottajille estää kunnallisia palvelutuottajia hakeutumasta uusille toimialoille 
joustavasti. Näennäismarkkinoiden toimintalogiikan kannalta olisi kuitenkin 
ehdottoman välttämätöntä, että ne yhteiskunnan tuotantoresurssit, jotka jossa-
kin kilpailutuksessa eivät pärjää, saavat kuitenkin hakeutua muille toimialoille. 
Esimerkiksi kilpailuvirasto (2001, 61) on ollut sitä mieltä, että kun kuntapal-
velujen kilpailuttaminen lisääntyy, on tasapuolisuuden ja tehokkuuden nimis-
sä perusteltua, että myös kunnallisille palvelutuottajille avataan mahdollisuus 
toimia yksityisen sektorin toimialoilla.

Osakeyhtiöllä ja säätiöllä on oltava kotipaikka, mutta kotipaikka ei millään 
tavalla rajoita niiden reaalista toiminta-aluetta. Kunnat ovat olemukseltaan ja 
idealtaan aluesidonnaisia. Kunta identifi oituu maantieteellisten rajojen avulla, 
eivätkä kunnan poliittishallinnolliset valtaoikeudet ulotu kunnan alueen ulko-
puolelle. Tavanmukaisesti kunta myös määritellään alueelliseksi pakkoyhdys-
kunnaksi. Kuntalain määrittelemän kunnan toiminta-ajatuksen mukaan kunta 
pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. 
Säännös on omiaan rajoittamaan kunnan mahdollisuuksia toimia oman alu-
eensa ulkopuolella (vrt. Harjula ja Prättälä 1998, 70). Kunnan toiminta-aluetta 
sitovat kunnan alueen rajat ja kunnan palvelut on pääsääntöisesti suunnattu 
vain kunnan jäsenille. Paikkasidonnaisuus ei tosin ole aivan totaalista, sillä 
kunnalla voi olla rajatussa määrin yksityisoikeudellisia aktiviteetteja omien 
rajojensa ulkopuolellakin. Hannuksen ja Hallbergin (1991, 87) mukaan kunta 
voi järjestää tehtäviensä hoidon kunnan rajojen ulkopuolella tai sieltä käsin ta-
pahtuvaksi. Mikäli jokin valtakunnallinen tai maakunnallinen hanke palvelee 
kunnan tai kuntalaisten etua, katsotaan, että kunnan on mahdollista osallistua 
tällaiseen hankkeeseen. Aluesidonnaisuus ei muodosta siis ratkaisevaa maan-
tieteellistä rajaa kunnan aktiviteeteille, mutta kunnan rajojenkin ulkopuolella 
tapahtuvan toiminnan on palveltava kunnan toiminta-ajatusta. (Vrt. Valkama 
2000a, 267.)

Aluesidonnaisuudesta johtuen kunnallisen viraston ja liikelaitoksen kyky 
toimia laajamittaisemmin toisten kuntien alueella on hyvin rajoittunut. Näen-
näismarkkinakilpailun ja kilpailuneutraliteetin kannalta tämä on erityinen 
 ongelma. Jos virasto tai liikelaitos häviää oman kunnan järjestämän kilpai-
lutuksen, kilpailun toimivuus ja neutraalisuus edellyttäisivät sitä, että  virasto 
ja liikelaitos voisivat häviön jälkeen tarjota palveluja tuotettavaksi muiden 
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 kuntien tarpeisiin tai jopa yksityisten tarpeisiin. Mikäli aluesidonnaisuus voi-
taisiin unohtaa kuntapalvelujen tuotannossa ja palvelujen tuottajat voisivat 
laajentua ja supistua kysynnän muutoksia vastaavalla tavalla, kuntapalvelui-
den kunnalliset palvelutuotantoyksiköt voisivat kokonsa puolesta erilaistua 
suhteessa kuntakokoon. Kuntakoon ei välttämättä tarvitsisi muuttua, jos pal-
velutuotanto voisi väljemmin etsiä itselleen kulloiseenkin teknologiaan ja pal-
velutarpeeseen sopivan skaalaedun. Kuntaliitokset ovat lopullisen tuntuisina 
päätöksinä jotenkin raskaita synnyttää, mutta palvelutuotannon aluerajamuu-
tokset voisivat olla paljon helpommin hyväksyttävissä.

Pfefferin ja Salancikin (1978 ref Pugh ja Hickson 1989, 39 ja 57) teesin 
mukaan kyky resurssien hankintaan ja säilyttämiseen on olennainen organisaa-
tion elinkelpoisuuden kannalta. Kilpailuneutraliteetin kannalta kunnallistalou-
den rahoituslähteet erottavat ehkä selkeimmin kunnalliset organisaatiot yksi-
tyisistä organisaatioista.  Kunnan toiminnan rahoitus perustuu keskeisimmiltä 
osin kunnan verotus- ja veronsaantioikeuteen. Valtio vahvistaa yleiset verotus-
perusteet, mutta koska kunnallisverotuksessa ei ole olemassa ylärajaa harjoi-
tettavalle  verotukselle, kuntatalouden rahoitus on menettelytapojen puolesta 
peri aatteessa hyvin yksinkertaista. Esimerkiksi kunnallisverotuksessa kunnat 
vahvistavat ainoastaan tuloveroprosentin, joka tarvitaan kunnan menotarpei-
den kattamiseen, ja valtio huolehtii kunnan puolesta – tosin korvausta vastaan 
– kaikista muista verorahoitukseen liittyvistä toimista, kuten verojen kerää-
misestä ja perinnästä. Kuntayhtymä rahoittaa toimintansa ensisijaisesti asia-
kasmaksutuloilla ja sen osuuden, joka asiakasmaksutuloista jää puuttumaan, 
kunta yhtymän jäsenkunnat joutuvat kattamaan kuntaosuuksilla. Jäsenkuntien 
viimesijaisen rahoitusvelvollisuuden vuoksi kuntayhtymän on lähes mahdo-
tonta tehdä edes alijäämäistä tilinpäätöstä. Osakeyhtiöt ja säätiöt eivät voi 
missään tapauksessa kerätä veroja, vaan ne joutuvat perustamaan toiminnan 
rahoituksen keskeisimmin myyntituloihin. Tämä on perustavaa laatua oleva 
kilpailuneutraliteettiero, sillä yleensä se tekee tyhjäksi yhtiöiden ja säätiöiden 
mahdollisuuden yrittää myydä oikeille markkinoille samoja palveluja, joita 
kunnat tuottavat vero rahoituksella. Verorahoitukseen perustuvan  organisaation 
ei tarvitse huolehtia kannattavuudesta, ja kuntaorganisaatiossa verovaroja voi-
daan vapaasti budjetoida palveluihin, jotka kuuluvat kunnan toimialaan.  Tämän 
ansiosta kunta voi harjoittaa esimerkiksi tappiollista liiketoimintaa. 

Kunnassa ja kuntayhtymissä palvelutuotanto on organisoitu virastoihin ja 
liikelaitoksiin. Kunnallisen viraston käsite86 tai idea on varsin epäteoreettinen 
siinä mielessä, että sitä selittäviä teorioita on vaikea identifi oida hallinnon 
tutkimuksen teorioista. Esimerkiksi kuntateoriat, kuten lokalistinen teoria, 
paikallisvaltioteoria ja kaksoisvaltioteesi selittävät kunnallishallintojärjestel-
män roolia ja kunnan funktioita yhteiskunnassa, mutta varsinaisten virastojen 
 86 Niskasen (1994, 15) mukaan virasto tarkoittaa voittoa tavoittelematonta organisaatiota, joka 

ainakin osittain rahoittaa toimintansa aikaan sidotuilla määrärahoilla. Virasto on yleisnimike 
kunnallishallinnossa luottamushenkilöhallinnon alapuolella toimivalle viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden eli yhteiseltä nimikkeeltään virkailijoiden muodostamalle organisaatioyksi-
kölle.
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 osalta ne eivät oikeastaan implikoi mitään selväpiirteistä.87 Julkisen valinnan 
teo riassa selitetään virastojen ja byrokraattien käyttäytymistä, mutta ei viras-
tojen tehtäviä tai olemassa olon perustaa. Varsinaisten kunnallisten virastojen 
selitysteorioiden puuttuessa kunnallisten virastojen olemassaolon selittämi-
sessä on tyytyminen substituutteihin. Sellaisia ovat julkista toimintaa selittävät 
teoriat, joista tärkeimpiin luodaan seuraavassa lyhyt katsaus.

Normatiivisen julkisen edun teoriaan nojautuen voitaisiin väittää, että viras-
tot ovat olemassa edistääkseen yleistä hyvää ja palvellakseen kuntalaisia. Par-
haiten hallintoa on ehkä tehnyt tunnetuksi byrokratiateoria, jota on myös eni-
ten käytetty hyväksi populistisessa mielessä. Byrokratiateoria, jonka taustalla 
on tavoite turvata hallinnon lainmukaisuus ja kansalaisten oikeusturva, sisältää 
sekin normatiiviset ohjeistot virkailijoiden menettelytavoista hierarkkisessa 
orga nisaatiossa.88 Menettelytapaohjeiden on katsottu kuitenkin aiheut tavan 
niin suurta taloudellista tehottomuutta,89 että teoria on synnyttänyt runsaasti 
tutkimusta organisatoristen vaihtoehtojen luomiseksi ja kunnallisten palvelujen 
ei-byrokraattisten jakelujärjestelmien kehittelemiseksi. Julkisten hyödykkei-
den ja palvelujen teoria perustuu taloustieteellisiin malleihin  Pareto-  optimista, 
markkinoiden epäonnistumisesta ja julkisista hyödykkeistä. (Ks. esim. Rosen 
1999, 61 – 63.) Hyödyketeorian mukaan puhtaan julkisen hyödykkeen ominais-
piirteet muodostavat olennaisen kriteerin julkisen hallinnon vastuunotolle. Jul-
kisten investointien ja työllisyyden teoria nojaa keynesläiseen talousteo riaan, 
 jonka mukaan julkisella hallinnolla on tärkeä rooli generoida talouskasvua ja 
ylläpitää vakautta sekä työllistää. Tähän vedoten julkista sektoria on vaadittu 
jopa mallityöllistäjäksi, joka maksaisi samasta työstä samaa palkkaa, ei har-
joittaisi diskriminointia ja tarjoaisi yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Julkis-
oikeuden teorian mukaan virastoja tarvitaan välineiksi implementoimaan jul-
kisoikeutta, joka edustaa legitiimin hallintovallan auktorisoitua tahtoa. Teorian 
piirissä on kehitelty erityisiä virastojen menettelytapasääntöjä, joiden turvin 
on pyritty perustelemaan virastojen toiminnan erityisyyttä. Sosiaalisen hyvin-
voinnin ja tasa-arvon teoria on kehitellyt hyvinvointivaltioteo riaa, joka lepää 
sillä ajatuksella, että jokainen tarvitsee jonain päivänä muiden ihmisten apua. 
Tämän teorian valossa kunnallista virastoa voidaan pitää julkisen hyvinvoin-
nin paikallisena jakamistoimipisteenä.90 (Ks. esim. Caiden 1994, 68 – 77.)
 87 Ks. teorioista tarkemmin Stoker (1988, 215 – 244.) 
 88 Byrokratiateoriasta erikseen tunnistetaan myös byrokratian kasvun teoria, joka on saanut 

paljon relevanssia siitä, miten lyhyessä ajassa kuntien hallintokoneiston kasvu on tapahtunut. 
Yhtäältä kasvua on selitetty byrokratian itseintressillä ja kasvuvietillä ja toisaalta hallinnon 
demokratisoitumisella ja tarpeilla, joita monimutkaistuva yhteiskunta on luonut.

 89 Brownin ja Jacksonin (1995, 205) mukaan yleisesti katsotaan, että byrokraattinen virasto on 
tehoton, koska se tuhlaa, sen tuottavuus on alhainen ja se on ylimiehitetty. Viraston tehotto-
muus on luonteeltaan x-tehottomuutta ja teknistä tehottomuutta.

 90 Suomessa markkinaohjautuvan viraston teoriaa ovat kehitelleet Salminen ja Niskanen. 
Teoria kuvaa byrokraattisen viraston transformoitumista virtaviivaistuvaksi amebaksi, joka 
sopeutuu markkinaolosuhteisiin ja toimii markkinoiden ehdoilla. Konstruktivistisen teorian 
mukaan markkinaohjautuva virasto käy kauppaa, ja se kohtaa kaikissa transaktioissaan kil-
pailun. (Salminen ja Niskanen 1996, 72.)
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Julkisen toiminnan tarve on teoreettisesti perusteltu hyvin ja kattavasti.91 
Identifi oidut teoriat selittävät lähinnä virastojen avulla toteutettavan toiminnan 
merkitystä ja ideaa, mutta eivät itse viraston tai virastomuodon olemassaoloa.92 
Nimenomaan kunnallista liikelaitosmuotoakaan93 spesifi nä organisaatiomuo-
tona ei ole teoretisoitu, ja ainoastaan julkisesta yrityksestä on kehitetty oma 
teoria. Julkisen liiketoiminnan tai julkisen yrityksen hybriditeoria perustuu 
klassiseen ajatteluun, jonka mukaan markkinaorganisaation ja virasto-organi-
saation välistä on löydettävissä kombinaatiomuoto. Liikelaitosmuoto on nähty 
mainiona organisaatiomuotona, koska siinä on voitu yhdistää julkinen omistus 
ja kunnallispoliittinen päätöksenteko joustavamman organisoitumisen kanssa. 
Liikelaitoksen ylijäämä voidaan ohjata kunnallishallinnolle, julkisessa laitok-
sessa tehtävät päätökset voidaan perustaa sekä kaupallisille että sosiaalisille 
näkökohdille, ja liikelaitoksella on vastuu sekä kunnallishallinnolle että sen 
sopimusasiakkaille.94 Vaikka liikelaitos ikään kuin toimiikin kunnallisen ja yk-
sityisen sektorin hybridinä, sen argumentointi ja selittäminen tapahtuvat kun-
nallishallinnon roolista ja tehtävistä käsin.95 (Caiden 1994, 72, Hughes 1998, 
109 ja vrt. Douma ja Schreuder 2002, 167.)

 91 Lueteltujen teorioiden lisäksi muita julkista toimintaa selittäviä teorioita ovat mm. teoria 
julkisesta luottamuksesta, velvollisuudesta, vastuusta ja vastuunalaisuudesta ja teoria kan-
sallisesta suunnittelusta ja kansallisten resurssien hyödyntämisestä. 

 92 Vaihtoehtona sille, että virastoa yritettäisiin selittää julkisen toiminnan ominaispiirteiden 
 avulla, voisi olla historiallisen lähestymistavan hyväksikäyttäminen. Hyvinvointivaltio-
projektien alussa valtion ei ollut tarkoituksenmukaista rakentaa omaa palvelutuotanto-
 organisaatiota paikallistasolle, koska kunnat olivat siellä jo valmiina olemassa. Se, että 
hyvinvointipalvelujen jakelussa lähdettiin toteuttamaan virastovaltaista järjestelmää, johtui 
paitsi hallinnon näköalattomuudesta myös viranomaistoiminnan ja palvelutoiminnan sekoit-
tumisesta. Varhain opituissa menettelytavoissa oli myös joitakin piirteitä omavaraistalouden 
ja suljetun talouden ihanteesta. 

 93 Käsitteenä liikelaitos on hyvin väljä, sillä se viittaa yleisesti julkisyhteisöjen organisoidusti 
harjoittamaan liiketoimintaan (ks. esim. Meklin 1987, 31). Kunnilla on jo useita vuosikym-
meniä ollut liike laitoksia, vaikka maininta liikelaitoksista sisällytettiin ensimmäisen kerran 
kunnal lisla kiin vasta vuonna 1992. Ensimmäiset satamien erioikeudet annettiin kaupungeille 
1700-luvun lopulla. Ensimmäinen vesilaitos perustettiin vuonna 1876 Helsinkiin ja ensim-
mäinen sähkölaitos perustettiin Tampereelle vuonna 1888. (Kähkönen 1996, 18.)

 94 Hybriditeoria julkisesta yritystoiminnasta on perustaltaan eräänlainen talousteoreettinen 
kompromissi. Joidenkin taloustieteilijöiden kannat perustuvat uskomukseen, jonka mu-
kaan kunnallishallinnon ei tulisi tehdä asioita, joita yksilöt ja fi rmat jo valmiiksi hoitavat. 
Kunnan tehtäväksi jäisivät vain ne taloudelliset toimet, joita yksityiset yritykset eivät ole 
syystä tai toisesta ottaneet hoitaakseen. Kollektivismin kannattajat ovat kuitenkin sitä mieltä, 
että  kunnallishallinnon tehtävänä on häivyttää markkinavoimien, yksityisen omistuksen ja 
yrittäjyyden volyymi minimiin. Hybriditeorian mukaan kompromissi molempien lähesty-
mistapojen väliltä löytyy kunnallisista yrityksistä. Kunnallisessa yrityksessä yhdistyvät sekä 
viraston että yhtiön hyvät ominaisuudet. (Caiden 1994, 72.)

 95 Vuoren (2000, 117) mukaan hybridiorganisaatiot voivat olla milloin yksityisiä milloin jul-
kisia riippuen siitä, onko niiden riskinkantaja julkinen vai yksityinen. Tämä oletus pätee 
kuitenkin huonosti kunnalliseen liikelaitokseen, koska se on elimellinen osa kuntaorganisaa-
tiota, ja kunta on liikelaitoksen melko yksiselitteinen riskinkantaja.  
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Yritys96 on määritelty keinoksi tai tavaksi järjestää hyödykkeiden tuotanto 
ja tarjonta niitä tarvitseville.97 Alusta lähtien jo ensimmäisiltä osakeyhtiöiltä98, 
niiden seuraajilta eli trusteilta ja sittemmin moderneilta nykyajan yhtiöiltä on 
vaadittu valtion hyväksymistä yhtiön perustamiselle. Tällainen hyväksyminen 
myönnettiin alun perin osittain sen vuoksi, että ensimmäisten yhtiöiden pro-
jektilla katsottiin olevan julkista intressiä. Vähitellen yhtiön perustaminen tuli 
mahdolliseksi kaikille ihmisille mihin tahansa laillisiin tarkoituksiin, ja hyväk-
symismenettely on muuntunut enemmän rekisteröintimenettelyn kaltaiseksi. 
Tältä historialliselta pohjalta on syntynyt osakeyhtiön toimilupateoria, joka 
korostaa sitä, että osakeyhtiön olemassaolo perustuu julkisen vallan antamaan 
toimilupaan ja että julkinen valta valvoo osakeyhtiötä. Osakeyhtiö on juridinen 
entiteetti, jolla on omistajistaan erilliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat 
kuitenkin valtion rajoittamat ja rajoitetummat kuin varsinaisten yksilöomis-
tajien oikeudet.99 Teorian mukaan osakeyhtiöt ovat jonkinlaisia etuoikeuksia. 
Toimilupateorian avulla määriteltynä osakeyhtiö on luonteeltaan ja juridiselta 
perustaltaan julkinen elin. (Blair 1995, 207 – 208, Macmillan Patfi eld 1995, 
7 – 9, Ks. myös Dine 1995, 117 – 119.)

 96 Jonesin (1975, 249) mukaan yritys on yksikkö, jonka käyttötulot kattavat vähintään puolet 
sen käyttömenoista. Tämän näkemyksen ongelma on se, että siinä tarkastellaan toimintaa 
ainoastaan yksikköjaon perusteella. Funktionaalinen omarahoitusosuuden tarkastelu voisi 
olla toimivampi tapa − varsinkin jos kohde on suhteellisen suuri yksikkö. Funktionaalinen 
lähestymistapa voisi paljastaa sen, onko yksikön sisällä itsekannattavia osatoimintoja. 

 97 Vaikka uusklassinen teoria korostaa yrityksen hyödyketuotannon osalta taloudellisen hyö-
dyn tavoitetta, se on sillä tavalla rajoittunut, että se näkee taloudellisen hyödyntavoittelun 
merkitsevän ainoastaan kokonaistuottojen ja -kustannusten erotuksen maksimointina. Voiton 
tavoittelun ohella taloudellista hyödyntavoittelua voi olla myös kustannusten säästö ja  riskien 
jakaminen. (Villa 2001, 13.) 

 98 Gowerin mukaan sanalla yhtiö (company) ei ole tiukkaa juridista merkitystä tai sisältöä. 
Teoreettisessa merkityksessä yhtiön käsite tarkoittaa ihmisjoukon yhteenliittymää tai liittoa 
jonkun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Ihmiset voivat liittoutua keskenään mitä erilai-
simpien tavoitteiden merkeissä, mutta yleisessä kielenkäytössä yhtiöllä tarkoitetaan tavalli-
sesti liittoutumista taloudellisessa mielessä. Edelleen tämä taloudellinen tarkoitus täsmentyy 
tavallisesti liiketoiminnan harjoittamiseen voitontuottamistarkoituksessa. Käytännössä yhtiö-
muodosta on tullut niin suosittu, että myös monet voittoa tavoittelemattomat organisaatiot 
ovat yhtiöityneet. Näistä Gower on esittänyt varsin jyrkän tulkinnan, jonka mukaan voittoa 
tavoittelemattomilla yhtiöillä ja normaaleilla liiketoimintayhtiöillä ei ole muuta yhteistä kuin 
se, että molemmat toimivat saman juridisen viitekehyksen puitteissa. (Gower 1997, 3 – 8.)

 99 Gowerin (1997, 7) mukaan yhtiölainsäädännöllä on sekä mahdollistava että regulatiivinen 
tehtävä. Mahdollistavan tehtävän tavoitteena on tarjota ihmisille optio sellaiseen riskin eriyt-
tämiseen, jota he eivät luonnollisina henkilöinä voisi saavuttaa. Perustaltaan tässä on kysy-
mys siitä, että ihmiset voivat luoda elimen, jolla on erillinen yritysidentiteetti. Regulatiiviseen 
tehtävään kuuluu niiden ehtojen määrääminen, joita yhtiön muodostamisessa ja valmiin 
yhtiön hallinnossa tulee noudattaa, jotta yhtiön jäseniä, luotottajia ja yleisöä suojeltaisiin 
riittävässä määrin niiltä riskeiltä, joita yhtiömuotoon luontaisesti liittyy.
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Osakeyhtiön sopimusteorian ydinteesin mukaan osakeyhtiö on omistajis-
taan erillinen, sopimuksellinen konstruktio.100 Sopimusteorian mukaan osake-
yhtiössä yhdentyvät yhtiössä mukana olevien tahojen sopimussuhteet. Ero-
tuksena toimilupateoriaan sopimusteoria pitää osakeyhtiötä olennaisimmilta 
osiltaan yksityisenä. Sopimusteoria näkee yhtiön prosessina, joka koostuu 
sarjasta erilaisia sopimuksia. Sopimusteorian valossa on katsottu myös, että 
sopimussuhteet ohjaavat sekä yhtiön ulkoisia että sisäisiä suhteita. Itse  asiassa 
sopimusteorian valossa osakeyhtiötä voidaan pitää eräänlaisena vakiosopi-
muksena. Ryhtyessään osakeyhtiön omistajaksi päämiehen ei tarvitse suun-
nitella sopimusta alusta pitäen itse, vaan osakeyhtiölaki antaa sopimusmallin, 
joka määrittää agentin velvollisuudet ja vastuut. (Macmillan Patfi eld 1995, 
7 – 9 ja ks. myös Dine 1995, 117 – 119 ja Villa 2001, 10 ja 24.) Osakeyhtiö-
muoto tarjoaa ennustettavan sopimusyhteistyömuodon, sillä sopimuksen sisäl-
löstä on olemassa vakiintuneet tulkinnat jo useiden vuosikymmenten ajalta. 
(Hansson ja Collin 1991, 77.)

Korporatistinen teoria101 sijoittaa sekin osakeyhtiön enemmän julkiselle 
kuin yksityiselle puolelle. Korporatistisen teorian käsitys osakeyhtiöstä julki-
sena elimenä ei silti ole niin vahva, että yhtiö voitaisiin samaistaa julkisen 
hallinnon toimielimiin. Silti osakeyhtiölainsäädännön kehittämisessä tämän 
teorian omaksuminen merkitsisi enemmän interventionistista yhtiöiden sään-
telyä kuin sopimusteoria. Sopimusteoreetikot tukevat niukempaa sääntelyä ja 
osakeyhtiön mahdollistavaa roolia. Sopimusteoreetikoiden mukaan ihmisten 
tulisi voida tehdä omat valintansa ja kauppansa vapaasti ilman lainsäätäjän 
liiallista puuttumista. Tähän korporatistisen teorian kannattajat vastaavat, että 
lainsäätäjän pitää huolehtia siitä, että yhteisön jäsenillä on tiettyjä velvolli-
suuksia toisia yhteisön jäseniä kohtaan. (Macmillan Patfi eld 1995, 7 – 9.)

100 Sopimusteorian mukaan oikeus yhtiön perustamiseen on samalla tavalla luontaista kuin 
omaisuuden omistaminen ja sopimusten kirjoittaminen. Tämän perusteella yhtiöt olisivat 
omistajiensa laillisia laajennuksia eli ekstensioita sillä tavalla, että niillä tulisi olla samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin osakepääoman omistajilla. (Blair 1995, 207.)

101 Korporatistinen teoria on kehittynyt toimilupateorian kritiikistä. Toimilupateoriaa on kri-
tisoitu siitä, että käsitys osakeyhtiön privilegioluonteesta on horjuva, koska yhtiö voidaan 
synnyttää rekisteröintimenettelyssä, joka nykyään lähenee jo massamenettelyä. Toinen kri-
tiikin aihe on ollut se, ettei toimilupateoria ota huomioon osakeyhtiömuodon merkittävyyttä 
ja moniulotteisuutta yhteiskunnan sosiaalisessa, poliittisessa ja taloudellisessa rakenteessa. 
Toimilupateorian kapea-alaisuudesta seuraa se, ettei sen avulla voida lähestyä osakeyhtiö-
lainsäädännön kehittämistä riittävän ajantasaisesti. (Macmillan Patfi eld 1995, 7 – 9.)
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TAULUKKO 4. Viraston, liikelaitoksen ja osakeyhtiön selitysteoriavertailu. (Caiden 
1994, 68 – 77, Macmillan Patfi eld 1995, 7 – 9 ja Blair 1995, 207. 
Ks. myös Dine 1995, 117 – 119 ja Villa 2001, 10 ja 24.)

Virasto Liikelaitos Osakeyhtiö

Edustava näyte 
selitysteorioista

Julkisen edun teoria, byrokratia-
teoria, julkisten hyödykkeiden 
ja palvelujen teoria, julkisten 
investointien ja työllisyyden teoria, 
julkisoikeuden teoria, hyvinvointi-
valtioteoria

Julkisen liiketoiminnan 
hybriditeoria

Toimilupateoria, sopimusteoria 
ja korporatistinen teoria

Teorioiden 
yleinen 
luonne

Teoriat ovat luonteeltaan norma-
tiivisia ja eettisiä. Ne eivät niinkään 
selitä virastoa organisaatiomuotona 
vaan virastossa tapahtuvan toimin-
nan sisältöä. 

Teoria on eräänlainen poliit-
tisen taloustieteen kompro-
missi, jonka avulla selitetään 
julkisen liiketoiminnan 
oikeutusta ja idealisoidaan 
liikelaitoksen etuja

Teoriat eivät niinkään ota 
kantaa toiminnan sisältöihin, 
vaan pyrkivät asemoimaan 
osake yhtiömuotoa julkiselle tai 
yksityiselle sektorille ja identifi -
oimaan syytekijöitä osakeyhtiö-
muodon olemassaololle  

Kun osakeyhtiön selitysteorioita verrataan liikelaitoksen hybriditeoriaan ja 
 virastoa selittäviin substituuttiteorioihin, ei niiden väliltä voida löytää mitään 
selkeätä koherenssia. Osakeyhtiömuotoa selittävät teoriat eivät ota kantaa har-
joitettavan toiminnan luonteeseen, vaan keskittyvät selittämään sitä, millaisten 
olosuhteiden nojalla yhtiömuoto on syntynyt ja millä ehdoilla osakeyhtiö muoto 
on olemassa. Kunnallisen viraston substituuttiteoriat selittävät enemmän viras-
ton toteuttamien julkisten tehtävien luonnetta kuin itse virastomuotoa. Julkisen 
yrityksen hybriditeoria selittää jossain määrin itse liikelaitosmuodon olemista 
vaikka tekeekin sen aivan eri tavalla kuin osakeyhtiön selitysteoriat.  Vertailusta 
voidaan tehdä kuitenkin sellainen päätelmä, ettei se ole millään tavalla pois-
suljettu, ettei osakeyhtiömuotoisella organisaatiolla voitaisiin toteuttaa tehtä-
viä, jotka edistäisivät tai palvelisivat kunnallishallinnon yleishyödyllisiä pää-
määriä. Vastaavasti näyttäisi olevan mahdollista, että virastomuotoa tai aina-
kin liikelaitosmuotoa voitaisiin käyttää samankaltaisissa tarkoitusperissä kuin 
osakeyhtiömuotoa. Virastojen selittämiseen käytettävät teoriat liittävät virastot 
hyvin lähelle julkista politiikan harjoittamista ja poliittisen yhteisön toimintaa. 
Hybriditeoria siirtää liikelaitoksen etäämmälle poliittisesta päätöksenteosta, ja 
osakeyhtiöiden selitysteorioilla etäisyys on pisin. Läheinen yhteys poliittiseen 
päätöksentekoon voi olla omiaan tuottamaan institutionaalista kilpailuetua 
 virastoille silloin, kun kilpaillaan nimenomaisen kunnan palveluhankinnoista. 

Verrattuna esimerkiksi byrokratiateoriaan tai vaikkapa hyvinvointivaltio-
teoriaan näennäismarkkinateoria on suhteellisen liberaali, sillä se hyväksyy 
kunnallisten palvelujen tuottajiksi myös yksityiset palvelutuottajat. Agentti-
teoria puolestaan on niin yleinen, ettei se voi nähdä mitään eroja organisaa-
tiomuotojen välillä. Sekä agenttiteoria että näennäismarkkinateoria ovat suh-
teellisen atomistisia teorioita, eikä niillä ole yhteyttä eri organisaatiomuotoja 
selittäviin teorioihin. Voidaan väittää, että näennäismarkkinateoria ja varsin-
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kin agenttiteoria pitävät organisaatiomuotoa sivuseikkana agentin valinnassa, 
toimeksiannon antamisessa agentille ja agentin valvonnassa. Niiden analyysi-
resurssit eivät riitä osoittamaan, että agenttien organisatorisella muodolla olisi 
yhteyttä niihin edellytyksiin, joihin teoriat perustavat selityksensä taloudelli-
sen tehokkuuden saavuttamisesta. Siinä missä organisaatioteoriat korostavat 
organisaatioiden erityispiirteitä, toimeksiantoteoriat, jollaisina agenttiteoriaa 
ja näennäismarkkinateoriaa voidaan pitää, sivuuttavat organisaatiomuotojen 
väliset erot. Toimeksiantoteoriat ovat vertikaaliteorioita, kun organisaatioteo-
rioita voidaan pitää pikemminkin horisontaalisina teorioina. 

4.2 Yksityiskohtainen vertailu organisaatiomuotoerojen
 vaikutuksesta kilpailuneutraliteetin toteutumiseen
 – esimerkkinä ammattikorkeakoulut

4.2.1 Vertailun lähtökohta ja ammattikorkeakoulujen vaihtoehtoisten
 ylläpitomuotojen perustelut

Tässä luvussa organisaatioerojen vaikutuksen tarkastelua kilpailuneutralitee-
tin toteutumiseen syvennetään yksityiskohtaisemmalle tasolle, ja vertailevan 
tarkastelun kohteena ovat erityisesti ammattikorkeakouluorganisaatiot102. Am-
mattikorkeakoulutoiminta on toimilupaan perustuvaa toimintaa.103 Vaikka am-
mattikorkeakouluissa on käytössä eri organisaatiomuotoja ja opiskelijoilla on 
vapaa hakeutumisoikeus eri oppilaitoksiin, on hieman tulkinnanvaraista, voi-
daanko ammattikorkeakoulualaa pitää varsinaisena näennäismarkkina-alana. 

102 Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on järjestää ammattikorkeakouluopintoja, joita ovat 
 ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot ja aikuiskoulutuksena järjestettävät am-
matilliset erikoistumisopinnot sekä muu aikuiskoulutus. Ammattikorkeakoulut harjoittavat 
myös maksullista palvelutoimintaa. Samaan tapaan kuin tiede- ja taidekorkeakoulut ammatti-
korkeakoulut ovat opetusministeriön ohjauksessa olevia korkeakouluja. Valtionhallinnon 
määräysvalta näkyy mm. mahdollisuutena päättää ammattikorkeakouluissa opintonsa aloit-
tavien määristä silloin, kun ammattikorkeakoulukohtaisia määrällisiä tavoitteita ei saada 
muutoin valtakunnallisesti tai alueellisesti sovitettua yhteen. (Valkama, Kohtamäki ja Meklin 
2000, 3.)

103 Ammattikorkeakoulutoiminnan harjoittaminen on toimiluvanvaraista toimintaa. Toimiluvan 
ammattikorkeakoulua varten myöntää valtioneuvosto. Toimilupa voidaan myöntää 1) kun-
nalle, 2) kuntayhtymälle taikka 3) rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle, jota 
voidaan kutsua myös ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi. Toimiluvassa määrätään ammatti-
korkeakoulun toimiala eli ammattikorkeakoulussa edustettuina olevat koulutusalat, koulun 
koko, opetuskielet ja sijaintipaikat. Toimiluvassa ammattikorkeakoululle voidaan asettaa 
myös kehittämis- ja muita velvoitteita. Perinteisen kilpailupolitiikan viitekehyksessä toimi-
lupa on klassinen kilpailun rajoittamisen muoto eli ns. julkinen kilpailunrajoitus. Luvan saa-
neet saavat institutionaalisen kilpailuedun suhteessa potentiaalisiin alalle tulijoihin, mutta 
toimialalla toimivien keskinäistä kilpailuneutraliteettia toimilupajärjestelmä ei sinänsä vää-
ristä. 
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Toimilupakäytäntö rajoittaa tehokkaasti alalle tulon mahdollisuuksia.104 Sen 
lisäksi opetusministeriön soveltamat rahoitus- ja aloituspaikkakiintiöjärjestel-
mät merkitsevät sitä, että toimiluvan saaneiden ammattikorkeakoulujen kes-
kinäistä kilpailua rajoitetaan erityistoimenpitein. Vertailuesimerkiksi ammatti-
korkeakoulutoiminta on valittu nimenomaan sen vuoksi, että toimialalla on 
käytössä eri organisaatiomuotoja. Virastomuotoisten ammattikorkeakoulujen 
lisäksi on olemassa liikelaitos-, kuntayhtymä-, osakeyhtiö- ja säätiömuotoisia 
ammattikorkeakouluja.105 Vertaileva tarkastelu pohjautuu pääosin kirjallisuu-
teen ja osittain pienimuotoiseen ammattikorkeakouluille tehtyyn kyselyyn. 
Vertailun tulokset on esitetty kootusti ja tiivistetysti tutkimuksen ensimmäi-
sessä liitteessä. 

Hyödyketeorian mukaan ammattikorkeakoulupalvelu on maksullinen hyö-
dyke. Suomessa sitä jaetaan kuntalaisille omaksutun hyvinvointipolitiikan 
nimissä ilman asiakaspalvelumaksuja. Peruskuntien organisaatioiden vahva 
rooli ammattikorkeakoulupalvelujen tuotannossa perustuu siihen, että suurilla 
kaupungeilla on perinteitä ja resursseja ylläpitää oppilaitoksia itsenäisesti. Toi-
nen syy on se, että valtio ammattikorkeakoulujärjestelmän arkkitehtina halusi 
järjestellä nimenomaan kunnista ammattikorkeakoulupalvelujen tuottajia.106 
Kuntayhtymän sopivuutta ammattikorkeakoulun ylläpitomuodoksi on perus-
teltu ammatillisten koulutuskuntayhtymien luomalla ja viitoittamalla perin-
teellä. Ammattikorkeakoulun ylläpitoon on voitu käyttää vanhastaan olemassa 
ollutta ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää tai ammattikorkeakoulua var-
ten on voitu perustaa uusi kuntayhtymä. Ammattikorkeakoulujen erottamista 
toisen asteen koulutuksesta on perusteltu sillä, että uusissa korkeakouluissa 
haluttiin irti toiselle asteelle vakiintuneista tavoista. Perusteluissa mainittiin 
vanhat yliopistot ja korkeakoulut, joiden ei tarvinnut olla tekemisissä toisen 
asteen koulutuksen kanssa. Uusille ammattikorkeakouluille haluttiin kehittää 
samankaltaisia työskentelyedellytyksiä, kuin mitä vanhoilla korkeakouluilla 

104 Toimilupakontrollia sovelletaan kilpailunrajoitusmuotona useimmissa muissakin koulutus-
alan palveluissa. Jos esimerkiksi jokin muu taho kuin kunta haluaa ryhtyä peruskoulun yllä-
pitäjäksi, toimintaa varten pitää hankkia erillinen toimilupa valtioneuvostolta. Toimiluvan 
hakijoiden määrää pidetään kurissa sillä, että luvan saannin edellytyksenä on se, ettei ope-
tuksen järjestämisellä saa tavoitella voittoa. (Vrt. Nuorteva 1994, 43 – 45.)

105 Käytännössä ammattikorkeakoulupalveluja eivät tuota yksityiset osakeyhtiöt, mutta vertai-
lussa käytettävä osakeyhtiömuoto toimii kuitenkin abstrahoituna esimerkkinä yksityisestä 
palvelutuottajasta.

106 Kun ammattikorkeakoulujärjestelmä 1990-luvun puolivälissä maahan perustettiin, lain-
säätäjä katsoi, että ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ylläpitojärjestel-
män kehittäminen sekä ammattikorkeakouluverkon muodostaminen koostumukseltaan ja 
lukumäärältään tarkoituksenmukaiseksi edellytti sitä, että ammattikorkeakoulujen ylläpito 
järjestettiin ensisijaisesti kunnalliselle ja yksityiselle pohjalle. Samoilla perusteilla ammatil-
listen oppilaitosten ylläpitojärjestelmää yhtenäistettiin ennen ammattikorkeakoulutoiminnan 
aloittamista kunnallistamalla enin osa valtion ammatillisista oppilaitoksista. Etenkin kunnal-
linen ja aivan erityisesti maakunnallinen ylläpitojärjestelmä olisi valtion mukaan perusteltu 
ammattikorkeakoulun alueellisen koulutus- ja palvelutehtävän kannalta. (HE 319/1994, 28 
– 30.)
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oli. Eriyt tämistä perusteltiin myös ammattikorkeakoulujen kehittämispanos-
tuksella, jonka sanottiin selkiytyvän eriyttämisen myötä. (Ks. Ammattikor-
keakoulujen tulevaisuus … 1997, 9.) Osakeyhtiömuotoista ylläpitomallia 
on ammattikorkeakoulupiireissä perusteltu sillä, että se takaa koululle laajan 
itse näisyyden ja samanlaisen hallintojärjestelmän kuin liikeyrityksilläkin on. 
Osakeyhtiömuodon valinneiden ammattikorkeakoulujen piirissä katsotaan, 
että osakeyhtiö oikeudellinen lainsäädäntö on sekä toiminnan että talouden 
 ohjauksen ja valvonnan kannalta ajanmukaisin ja tulkinnoiltaan jatkuvasti 
tarken tuva. Osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakoulun toiminnallinen riski-
tekijä on kuitenkin se, että se voi ajautua myös konkurssiin. Osakeyhtiömuo-
toinen ylläpitomalli on vain muutaman vuoden vanha, minkä vuoksi kokemuk-
set tästä mallista ovat vielä suppeita. (Ammattikorkeakoulujen tulevaisuus … 
1997, 10 ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ylläpitomuoto 1994, 11.) 

Osakeyhtiön hyvinä puolina ammattikorkeakoulua ylläpitävän osake yhtiön 
omistajiksi ryhtyneissä kunnissa ja kuntayhtymissä mainittiin erityisesti osake-
yhtiömuodon joustavuus ja selkeys. Osakeyhtiömuodon nähtiin edistävän 
myös ammattikorkeakoulun itsenäisyyttä ja autonomiaa. Yhtiömuodon  tueksi 
lausuttiin myös koko ammatillisen koulutuksen kenttään ankkuroitu näkö-
kohta, jonka mukaan on hyvä, että tässä kentässä joku taho edustaa kilpailu- ja 
vaihtoehtoasetelmaa. Erityyppisten ylläpitomuotojen olemassaolon katsottiin 
johtavan lisääntyvään innovatiivisuuteen ja kilpailuun ulkopuolisen rahoituk-
sen hankinnassa. (Maljojoki 1996, 31, Ammattikorkeakoulun ylläpitoratkaisua 
selvittävä työryhmä 1994, 2, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ylläpito-
muoto 1994, 4 – 11 ja ks. myös Valtion oppilaitosten yksityistäminen 1993, 
10.) Ammattikorkeakouluista saadun tutkimusaineiston perusteella voidaan 
sanoa, että vain hyvin karkeat kilpailupoliittiset tai -strategiset tavoitteet olivat 
vaikuttaneet niihin ratkaisuihin, miksi jotkut ylläpitäjät olivat valinneet am-
mattikorkeakoulun toimintamuodoksi osakeyhtiön. Kerätyn aineiston analy-
soinnin perusteella voidaan väittää, että osakeyhtiömuoto – tapauksissa, joissa 
se oli voittanut muut organisointivaihtoehdot – oli valittu varsin praktisista 
syistä johtuen. Osakeyhtiömuodon ottaminen käyttöön oli ratkaisu tapauk-
siin, joissa usean ylläpitäjän ammattikorkeakoulu haluttiin fuusioida yhdeksi 
yllä pitomuodoksi. Kunnallinen organisaatiomuoto on totaalisen jakamaton, ja 
se estää organisaation yhteisomistukseen pohjautuvan yhteistyön eri tahojen 
kanssa.

Niissä ammattikorkeakouluissa, joissa ylläpitomuodoksi oli valittu säätiö-
muoto, säätiömuodon arveltiin olevan erityisen sopiva silloin, kun yksikölle 
halutaan antaa joitakin erityistehtäviä tai kun oppilaitoksen taustalla on mo-
nenlaisia entisiä ylläpitäjiä. Erityisesti säätiöpohjaisten ammattikorkeakoulu-
jen syntymisen taustalla ovat vanhat, yksityiset oppilaitokset. Ammattikorkea-
kouluvaiheessa useat aikaisemmin erillisesti ylläpidetyt oppilaitokset joutuivat 
organisoitumaan yhteiseen ylläpitomuotoon. Säätiöiden tausta- ja yhteistyö-
yhteisöillä oli kokemusta muistakin organisaatiomuodoista, minkä johdosta 
ammattikorkeakoulujen syntyvaiheessa selvitettiin myös mahdollisuuksia 
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 osakeyhtiöpohjaiseen ja joissain tapauksissa myös kunnalliseen ylläpitomuo-
toon. Kunnallisen ylläpitomuodon oli vaikea saada kannatusta kielinäkökoh-
tien takia, koska ruotsinkielisen opetuksen katsottiin olevan paremmin järjes-
tettävissä yksityisen koulutusorganisaation kuin kaksikielisten kuntien kautta. 
Osake yhtiömuotoa kannattivat ne, jotka halusivat säilyttää vanhojen ylläpitä-
jien vaikutusvallan uudessa ammattikorkeakoulussa. Säätiömuodon kannattajat 
halusivat nähdä ammattikorkeakoulun yhtenä kokonaisuutena ilman vanhojen, 
fuusioitujen oppilaitosten erityisintressejä. Uuden ylläpitäjäosake yhtiön epäil-
tiin kuitenkin olevan hallinnollisesti turhan raskas ja monimutkainen toteuttaa. 
Säätiöpohjaisen ylläpitomallin etuna pidettiin myös organisatorista väljyyttä, 
jota se antaa enemmän kuin muut organisaatiomuodot. (Ammattikorkeakoulu-
jen tulevaisuus … 1997, 11.) Kilpailutekijöillä ei ollut mainittavaa vaikutusta 
säätiömuodon valitsemiseen.

4.2.2 Hallinnollisten erojen vertailu

Minimihallintomallit

Minimihallintomalli tarkoittaa toimielimien vähimmäismäärää, jolla organi-
saatiomuotoa voidaan ylläpitää. Kunnallisena virastona toimivassa ammatti-
korkeakoulussa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, ja valtuuston pää-
tökset valmistelee ja toimeenpanee kunnanhallitus. Tyypillisesti kunnallisen 
ammattikorkeakoulun ja kunnanhallituksen välissä on kunnassa lautakunta, 
joka hoitaa niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita johtosäännössä sille on an-
nettu.107 (Harjula ja Prättälä 1996, 155 ja 157.) Liikelaitoksen johdossa voi olla 
liikelaitoksen johtokunta tai toimialan oma lautakunta. Myös yhteislautakunta 
liikelaitoksen johdossa on mahdollinen. Koska kunnan sisäinen organisoitu-
minen on pääsääntöisesti kunnan itsehallintoon kuuluva asia, liikelaitoksen ja 
viraston hallinnon järjestäminen on empiirinen eli kuntakohtainen kysymys. 

Kuntayhtymän johto ja hallinto voi minimissään perustua yhden luottamus-
henkilöelimen varaan. Kuntayhtymässä ylimmän päätösvallan käyttäminen 
voidaan keskittää joko yhtymäkokoukselle tai yhtymävaltuustolle. Yhtymä-
kokous muistuttaa osakeyhtiön yhtiökokousta. Yhtymäkokous soveltuu par-
haiten sellaiseen kuntayhtymään, jonka toimiala on varsin kapea ja rajattu. 
 Yhtymävaltuusto muistuttaa enemmän kunnanvaltuustoa, ja se sopii parem-
min sellaisen laaja-alaisen kuntayhtymän ylimmäksi päätöksentekoelimeksi, 

107 Aikaisemmin kunnissa oli kymmeniä lautakuntia, mutta nykyään useimmat kunnat tulevat 
toimeen vain muutamalla laaja-alaisella lautakunnalla. Erilaisten laitosten toiminnasta vas-
taavaksi toimielimeksi voidaan nimittää johtokunta. Laitos voi olla esimerkiksi vanhainkoti 
tai peruskoulu. Johtokunta on joko lautakunnan alainen tai suoraan kunnanhallituksen alai-
nen riippuen sille annetuista tehtävistä. (Harjula ja Prättälä 1996, 155 ja 157.)
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jonka toiminnassa poliittisella päätöksenteolla on keskeinen sija. (Heuru 1995, 
382 – 383.)108 

Osakeyhtiön minimihallintomalli on kunnalliseen virastoon ja liikelaitok-
seen verrattuna yksinkertaisempi.109 Osakeyhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttää 
osakkaiden muodostama yhtiökokous110, johon osallistuminen on osakkeen-
omistajille vapaaehtoista. Osakeyhtiön hallitus vastaa yhtiön johtamisesta ja 
edustamisesta yhtiön tarkoitusta palvelevalla tavalla. Hallituksella on yleis-
toimivalta asioissa, joita ei ole säädetty kuuluvaksi yhtiökokoukselle tai yhti-
öön mahdollisesti perustetulle hallintoneuvostolle111. (Airaksinen ja Jauhiainen 
1997, 125, 129, 186 ja 189.) Säätiön ainoa pakollinen toimielin on säätiön 
hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta 
jäsentä. Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla luonnollinen henkilö, vaan esimer-
kiksi viranomainen voi toimia jäsenenä.112 

108 Yhtymäkokouksen ja -valtuuston sijasta kuntayhtymän hallinto voi olla keskitetty myös 
kuntayhtymän hallitukselle, joka hoitaa päätösvalmistelun, tekee päätökset, huolehtii täy-
täntöönpanosta ja vastaa muista hallintoon kuuluvista tehtävistä. Käytännössä yhtymäko-
kouksen tai -valtuuston varaan rakentuvat hallintomallit ovat kuitenkin yleisempiä. Varsin 
moneen kuntayhtymään on perustettu myös yhtymäkokouksen tai -valtuuston valmistelu- 
ja täytäntöönpanoelimeksi hallitus, joka on kuitenkin vapaaehtoinen toimielin. (Harjula ja 
Prättälä 1996, 451.)

109 Rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan palvelussuhteet kunnallisessa ammattikorkea-
koulussa voivat olla sekä virka- että työsuhteita.  Yksityisten organisaatiomuotojen henki-
lökunta on ainoastaan työsuhteista, mikä lisää henkilöstöasioiden hoidon yksinkertaisuutta. 
Kunta-alan työnantajat palkkaavat opetushenkilöt yleensä virkasuhteeseen sillä perusteella, 
että opetustoimessa käytetään julkista valtaa esimerkiksi opintosuoritusten arvioinnissa. 
Tämä perustelu on tosin eri organisaatiomuotojen yleistyttyä vanhentunut ja opintosuorituk-
sia arvostellaan myös yksityisoikeudellisissa oppilaitoksissa, eikä virka-asema-auktoriteetin 
puuttumista pidetä tässä suhteessa ongelmallisena.

110 OYL olettaa, että osakkaat käyttävät yhtiökokouksessa asioista päätettäessä äänivaltaansa. 
Asioista voidaan kuitenkin tehdä päätökset ilman yhtiökokoustakin, sillä sama lainvoi-
ma päätöksille voidaan saavuttaa osakkaiden yksimielisellä sopimuksella. (Airaksinen ja 
Jauhiainen 1997, 125, 129, 186 ja 189.)

111 Hallintoneuvosto on mahdollista perustaa isompiin yhtiöihin. Toimitusjohtaja ei ole pakolli-
nen kaikkein pienimmissä yhtiöissä. (Airaksinen ja Jauhiainen 1997, 126.)

112 Hallituksen tehtävänä on hoitaa säätiön asioita. Sen tulee huolehtia siitä, että säätiön toiminta 
järjestetään asianmukaisesti ja että säätiön varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla ta-
valla. Säätiön säännöissä voidaan määrätä, että päättämisvaltaa säätiössä käyttää hallituksen 
ohella säännöissä määrätyissä asioissa muukin toimielin taikka hallituksen jäsen tai säätiön 
toimihenkilö.
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113 Oyj tarkoittaa ns. julkista osakeyhtiötä.

KUNNAN AMK KUNTAYHTYMÄN 
AMK

OSAKEYHTIÖN 
AMK

SÄÄTIÖN AMK

Kunnanvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö

Kunnanjohtaja

Koulutuslautakunta

Kunnan sivistystoimi

AMK:n valtuuskunta

AMK:n hallitus

Rehtori

Yhtymäkokous,
-valtuusto tai

-hallitus

Yhtymäkokouksen
tai -valtuuston

valmisteluelin eli
yhtymähallitus

Tarkastuslautakunta

Tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja 

taikka 
tilintarkastusyhteisö

Kuntayhtymän
johtaja

AMK:n valtuuskunta

AMK:n hallitus

Rehtori

Yhtiökokous

Hallintoneuvosto

Yhtiön hallitus

Tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja tai 
tilintarkastusyhteisö

Toimitusjohtaja 
JOY:ssä aina ja 

muissa osakepääoma 
≥ 80 000 euroa

AMK:n valtuskunta

AMK:n hallitus

Rehtori

Hallintoneuvosto

Säätiön hallitus

Kaksi tilintarkastajaa 
ja varatilintarkastajat

AMK:n valtuuskunta

AMK:n hallitus

Rehtori

  Pakollinen toimielin  Vapaaehtoinen toimielin

KUVIO 9. Ammattikorkeakoulun minimihallinto osana kunnan, kuntayhtymän, 
osakeyhtiön ja säätiön perushallintomalleja.113

Organisaatiomuotokohtaisten minimivaatimusten lisäksi ammattikorkeakou-
lujen hallinnosta on säädetty ammattikorkeakouluopinnoista annetulla lailla. 
Ammattikorkeakoululle asetettujen minimivaatimusten mukaan ammattikor-
keakoulun yleistä hallintoa hoitavat aina hallitus ja rehtori. Ne muodostavat 
yhdessä ammattikorkeakoulun sisäisen minimihallintomallin. Hallituksen ja 
rehtorin lisäksi hallintoa varten voidaan perustaa myös ammattikorkeakoulun 
valtuuskunta. Ammattikorkeakouluun mahdollisesti perustetun valtuuskunnan 
tehtävänä on toimia yleisen hallinnon hallintoelimenä. Valtuuskunta voi  edustaa 
esimerkiksi ylläpitäjähallintoa tai ammattikorkeakoulun toiminta ympäristöä. 
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Tässä jälkimmäisessä roolissa valtuuskuntaan voi tulla ja käytännössä  tuleekin 
mukaan elinkeino- ja työelämän edustus. (Ks. Ammattikorkeakoulujen 
 tule vaisuus 1997, 19.) Tarvittaessa myös muiden hallintoelinten  perustaminen 
 ammattikorkeakouluun on mahdollista. Koulukohtaisesti voidaan perustaa 
vaikkapa erilaisia toimikuntia tai toimipaikkakohtaisia johtokuntia.

Peruskuntaan sijoittuvalle ammattikorkeakoululle aiheutuu monikerroksi-
sesta hallinnosta institutionaalista kilpailuhaittaa suhteessa muihin organisaa-
tiomuotoihin (vrt. Helin ja Poteri 1992, 87 – 88). Säätiömuodolla on puolellaan 
hallintorakenteen kilpailuetu, koska sillä on kaikkein kevein minimihallinto-
malli. Näihin päätelmiin tullaan, jos arviointikriteerinä on yksinomaan hal-
lintotasojen määrä ja siitä määräytyvät päätöksenteon nopeuden edellytykset. 
Käytännössä minimihallintomallierojen merkitys voi tosin olla suhteellisen 
vaatimaton. Lisäksi koko päätelmä minimihallintomallin tuottamasta kilpailu-
edusta on myös problematisoitavissa väitteellä, jonka mukaan moniportaisem-
pi hallintomalli saattaa tuottaa perusteellisemmin harkittuja ja siten laadultaan 
parempia päätöksiä. Minihallintoerojen osoittamaa eroavaisuutta ei toisaalta 
pitäisi vähätelläkään, sillä hallintotasojen määrä voi indikoida organisaati-
on yleisempääkin byrokraattisuutta. Boyne (2002, 97 ja 118) on käynyt läpi 
kaikkiaan 34 tutkimusta, joissa oli vertailtu julkisten ja yksityisten organisaa-
tioiden eroja. Vastoin ennakko-oletuksiaan Boyne löysi tutkimustuloksista 
johtamiseen liittyen vain kolme tekijää, joiden suhteen julkiset organisaatiot 
eroa vat yksityisistä organisaatioista.114 Empiiristen tutkimusten mukaan julki-
set organisaatiot ovat byrokraattisempia kuin yksityiset organisaatiot.115 Jul-
kisten organisaatioiden johtajat eivät ole yhtä materialistisia eivätkä toisaalta 
yhtä  sitoutuneita organisaatioonsa kuin yksityisten organisaatioiden johtajat. 
Boynen kokoamissa tutkimuksissa organisaation julkisuus ja yksityisyys oli 
yleensä määritelty omistajuuden, ei organisaatiomuodon perusteella. Sen 
vuoksi Boynen löytämät tulokset eivät ole suoraan sovitettavissa organisaatio-
perusteiseen vertailuun, mutta niiden voidaan katsoa antavan mahdollisuuden 
varovaisten analogioiden tekemiseen. 

114 Vuori (2000, 108) on tosin kriittisesti väittänyt, etteivät vertailututkimukset ole onnistuneet 
luomaan koherenttia selitystä sille, kuinka ja miksi julkiset organisaatiot eroavat yksityisistä 
organisaatioista.  

115 Weberin teesin mukaan byrokraattinen organisaatio on tehokkain organisaatiomuoto, vaik-
ka myöhempi hallintotiede on pitänyt byrokraattista organisaatiota yleensä tehottomuuden 
 synonyymina. (Pugh ja Hickson 1989, 7.) 
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116 Säätiön kahdesta tilintarkastajasta vähintään toisella tulee olla tilintarkastajapätevyys, jollei 
kauppa- ja teollisuusministeriö erityisestä syystä myönnä poikkeusta. Säätiön tilintarkastus 
painottuu laillisuustarkastukseen, vaikka säätiölaissa tilintarkastajilta edellytetään jossain 
määrin myös tarkoituksenmukaisuustarkastusta. (Aho ja Vänskä 1996, 142.)

117 Osakeyhtiössä tilintarkastajien tarkastus on ennen kaikkea laillisuusvalvontaa. Osakeyhtiön 
tilintarkastajilla on velvollisuus valvoa, että yhtiön toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä, 
yhtiöjärjestystä ja yhtiön toimielinten päätöksiä. Toiminnan tuloksellisuuden tarkastus ei 
kuulu osakeyhtiön tilintarkastajien tehtäviin. (Kyläkallio, Iirola ja Kyläkallio 2002, 815.)
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1) Pienten yhtiöiden tilintar-
kastajat

2) Keskisuurten 
yhtiöiden tilin-
tarkastajat (HTM)

3) Julkisten ja suurten 
yksityisten yhtiöiden 
tilintarkastajat (KHT)

4) Säätiöiden 
tilintarkastajat

5A) Kunnalliset 
  tilintarkastajat (JHTT)

5B) Kunnan tarkastus-
  lautakunta

KUVIO 10. Tilintarkastusjärjestelmien yleisvertailu tarkastuksen tehtävien ja jäsen-
ten koostumuksen perusteella.116

Päämiehen valvontafunktion hoitamista varten organisaatioissa ylläpidetään 
tilintarkastusjärjestelmää. Kunnallishallinnossa on tietyllä tapaa kaksinkertai-
nen tilintarkastusjärjestelmä verrattuna yksityisoikeudellisiin organisaatioihin. 
Kunnalla on oltava sekä ammatillisuutta edustava tilintarkastaja että vasta 
kuntalain eduskuntakäsittelyssä keksitty, maallikoista koottu ja tuloksellisuut-
ta tarkastava tarkastuslautakunta. Kunnan dualistinen tilintarkastusjärjestelmä 
koskee sekä virastoja että liikelaitoksia. Yhtäältä kaksinkertaista tarkastusjär-
jestelmää voidaan pitää lisäkustannuksena, vaikka toisaalta voidaan väittää, 
että kaksoisjärjestelmä toteuttaa perusteellisemmin päämiehen valvontafunk-
tiota. Järjestelmä on kuitenkin sillä tavalla joustamaton, että kaiken kokoiset 
kunnat ja kuntayhtymät joutuvat ylläpitämään rakenteeltaan samanlaista tar-
kastusjärjestelmää. Osakeyhtiöiden ryhmässä osakeyhtiöt eivät ole keskenään 
tasa-arvoisessa asemassa, vaan isommat yhtiöt joutuvat ylläpitämään profes-
sionaalisempaa tilintarkastusjärjestelmää.117 

2 3
41

5A

5B
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Julkisuusperiaate

Viraston, liikelaitoksen ja kuntayhtymän asiakirjat ja päätökset ovat pää-
sääntöisesti julkisia. Sen myötä suurin osa kunnallisten palvelutuottajien hal-
lussa olevista asiakirjoista on avoimesti suuren yleisön saatavilla. Asiakirja-
julkisuuden osalta toiminnan reunaehdot ovat varsin erilaiset osakeyhtiössä ja 
säätiössä, sillä niiden asiat ovat pääsääntöisesti yksityisiä. Osakeyhtiö ja säätiö 
ovat velvollisia noudattamaan julkisuusperiaatetta vain silloin, kun ne käyttä-
vät julkista valtaa hoitaessaan lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen 
tai määräyksen perusteella julkista tehtävää118. Laki viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta (21.5.1999/621) ei kuitenkaan sisällä määritelmää julkisen val-
lan käsitteestä, mutta lain esitöissä viitataan sen keskeiseen sisältöön, jona 
 pidetään puuttumista hallintopäätöksellä tai tosiasiallisella toimella yksityisen 
oikeusasemaan. Lain esitöissä (HE 30/1998) on erikseen mainittu, että julki-
sen vallan käyttönä pidetään tutkintotodistuksen antamista. Joka tapauksessa 
poikkeussäännöllä hieman lisätään organisaatiomuotojen välistä kilpailuneut-
raliteettia.119 Kunnallisten organisaatioiden institutionaalista kilpailuasemaa 
on tasoitettu myös toisella em. lain erityissäännöksellä (24 § 1 mom, kohta 
17). Säännöksen mukaan ne asiakirjat, jotka sisältävät kunnan liike- ja ammatti-
salaisuuksia, ovat salaisia. Ensimmäisessä tapauksessa salassapito-oikeus 
 astuu voimaan, kun tiedon antaminen niistä aiheuttaisi kunnalle taloudellista 
vahinkoa. Toisessa tilanteessa salassapito voidaan toteuttaa sillä ehdolla, että 
tietojen antamisen ansiosta samanlaista tai kilpailevaa toimintaa harjoittava 
orga nisaatio saisi paremman kilpailuaseman. Kolmannessa tapauksessa salassa-
pito voidaan toteuttaa, jos tietojen julkistaminen heikentäisi kunnan mahdolli-
suuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyi-
hin. Näillä rajauksilla supistetaan salaisiksi katsottavien asiakirjojen joukkoa 
ja pienennetään kuntien reaalisia liike- ja ammattisalaisuuksia. Liikelaitoksella 
ei ole julkisuusperiaatteesta erivapauksia verrattuna virastomuotoon. 

Kun arvioidaan sitä, sovelletaanko asiakirjajulkisuutta myös ammatti-
korkeakouluosakeyhtiöissä ja -säätiöissä, pitää ensin erotella julkisen vallan 
käyttäminen ja muut toiminnot. Esimerkiksi tutkintotodistuksen myöntäminen 
on sellainen toimenpide, joka on julkisen vallan käyttöä huolimatta oppilaitok-
sen organisaatiomuodosta. Muilta osin osakeyhtiö- ja säätiömuotoisissa oppi-
laitoksissa ei tarvitse noudattaa yleistä julkisuusperiaatetta. Kilpailuneutrali-
teetin kannalta yleisen asiakirjajulkisuuden puuttuminen ammattikorkea koulu-
osakeyhtiöistä ja säätiömuotoisista ammattikorkeakouluista merkitsee sitä, että 
118 Lakitekstissä on maininta julkisten tehtävien hoitamisesta, mutta hallituksen esityksen asian-

omaisen lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa puhutaan sekä julkisista tehtävistä että 
kunnallisista palveluista. (HE 30/1998, neljännen pykälän yksityiskohtaiset perustelut.)

119 Kuntayhtiössä ei sovelleta asiakirjajulkisuutta, jos kunnan yhtiöittämispäätös ei perustu 
mihinkään säännökseen tai määräykseen eikä yhtiöön siirry julkisten tehtävien ohella jul-
kisen vallan käyttöä. Myöskään tavallisella ostopalvelusopimuksella osakeyhtiölle siirretty 
palvelujen tuotantovastuu ei sinänsä riitä tuomaan yhtiötä asiakirjajulkisuuden piiriin, vaan 
ostopalvelusopimuksen täytyy jollakin tavalla perustua lain tai asetuksen nojalla annettuun 
säännökseen tai määräykseen.
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osakeyhtiöt ja säätiöt nauttivat tässä suhteessa institutionaalista kilpailuetua. 
Yhtiöt ja säätiöt voivat tehokkaammin salata toimintasuunnitel miaan ja kus-
tannustietojaan. 

Agenttiteoria ja näennäismarkkinateoria ovat jättäneet tunnistamatta julki-
suusperiaatteen. Teorioiden esiin nostamat agenttisuhteen informaatio-ongel-
mat perustuvat osittain siihen käsitykseen, että toimeksiantosopimus on salai-
nen ja agentin hallussa oleva tieto ei ole julkista. Julkisuusperiaate voidaan 
 pitää kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden huomionarvoisena erityispiir-
teenä, joka voi auttaa pienentämään informaation asymmetriaan liittyviä 
 ongelmia. Kun kuka tahansa ja varsinkin tiedotusvälineiden edustajat voivat 
pyytää tietoja tietyiltä näennäismarkkinoiden palvelutuottajilta, sen voidaan 
katsoa tehostavan agentin yleistä valvontaa. Myös näennäismarkkinateoree-
tikoiden asettamaa informaation saatavuusehtoa hallinnon julkisuusperiaate 
tukee mainiosti. Asiakirjajulkisuuden jakautuessa markkinaosapuolten kesken 
epätasaisesti, julkisuuden ulkopuolisilla tahoilla on muita paremmat mahdolli-
suudet hyödyntää manipuloitua tietoa ja tiedon salaamista kilpailukeinoinaan. 

Tiedottaminen

Viraston, liikelaitoksen ja kuntayhtymän tiedotusvelvollisuus on yhtenäinen 
eli kuntalain alaisina toimintayksiköinä ne kuuluvat kunnan tiedotusvelvolli-
suuden piiriin. Velvollisuuden mukaan kunnan tulee tiedottaa vireillä  olevista 
asioista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja niiden vaikutuksista. 
Tarvittaessa kunnan on laadittava myös katsauksia kunnan palveluista, talou-
desta, ympäristönsuojelusta ja maankäytöstä. Kunnan alueen asukkaille pitää 
tiedottaa myös siitä, miten asukkaat voivat esittää kysymyksiä ja mieli piteitä 
valmistelijoille ja päättäjille. Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyömistä ei 
ole sanktioitu, mutta käytännössä kunnat ovat yleensä suhteellisen aktiivisia 
ja avoimia tiedottamispolitiikassaan. Yhtiö- tai säätiömuotoisella toiminnalla 
ei ole mitään yleistä tiedottamisvelvollisuutta, eli tiedottamisasiassa ne saavat 
institutionaalista kilpailuetua. Tiedotusvelvollisuus estää kunnallisia yksiköitä 
salaamasta ja manipuloimasta informaatiota, vaikka ne ovat tyypillisiä yritys-
ten käyttämiä kilpailukeinoja (ks. esim. Kanniainen 2001, 10 – 13).

Uudella kuntalailla kuntien yhtiöiden toiminta liitettiin tiiviimmin tiedotta-
misvelvollisuuden piiriin. Kuntalain 29 §:n 2 momentti asettaa velvollisuuden, 
jonka mukaan silloin kun kunnan tehtävä on annettu muun yhteisön tai säätiön 
hoidettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen yhteisön tai 
säätiön toiminnasta.120 (Heuru 2001, 205 – 215, Hannus ja Hallberg 1995, 198 
120 Lainkohta jättää hieman epäselväksi sen, mikä on kunnan tehtävä. Ovatko kunnan tehtäviä 

erityistoimialan mukaiset tehtävät vai myös yleistoimialan mukaiset tehtävät? Jos kunnan 
tehtävät kattavat molemmat toimialat, päädytään laajaan tiedottamisvelvollisuuteen: kaikki 
yhtiöille annetut tehtävät ovat kunnan tehtäviä. Edelleen vähän epäselväksi lainkohta  jättää 
myös sen, mikä on antamista. Onko yhtiöittäminen antamista vai onko ostopalvelujen tilaa-
minen antamista? Pitääkö yhtiön olla kunnan enemmistöyhtiö joko osakepääoman tai ääni-
oikeuden tai molempien perusteella, vai voiko säännös velvoittaa kuntaa tiedottamaan myös 
yksityisten yhtiöiden toiminnasta? Onko antamista myös se, että kunnan tehtävä yksityiste-
tään?
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ja HE 192/1994.) Yhtiöiden ja säätiöiden ei itse tarvitse huolehtia tiedottami-
sesta, vaan velvollisuus koskee omistajakuntia. Uudistus vähensi kunnallisessa 
organisaatiomuodossa harjoitettavan toiminnan tiedotusvelvollisuuden eroja 
suhteessa yhtiö- ja säätiömuotoisesti ylläpidettyyn toimintaan, mutta  samalla 
uudistus tuotti uutta kilpailun epäneutraliteettia julkisesti ja yksityisesti omis-
tettujen yhtiöiden välille. Kunnat joutuvat vastaamaan kuntien tehtäviä hoita-
vien kunnallisten yhtiöiden tiedottamisesta, mistä seuraa se, että myös tiedot-
tamisesta aiheutuvat kustannukset kirjautuvat kunnan kustannuksiksi.

Tiedostusvelvollisuus osoittaa agenttiteorian käsityksen informaation jake-
lusta suppeaksi. Agenttiteoria ei sisällä oletuksia, että agentin pitäisi tiedot-
taa toiminnastaan organisaation ulkopuolisille tahoille. Vaikka päämiehet eli 
kuntalaiset tulevat näin paremmin informoiduksi, tietoa palvelutuottajien tule-
vaisuuden suunnitelmista valuu myös kilpailijoille. Näennäismarkkinateorian 
näkökulmasta tiedottamisvelvollisuus vahvistaa informaation saatavuuskritee-
riä, kun kunnalliset palvelutuottajat on velvoitettu erikseen jakamaan tietoa 
toiminnastaan. Kilpailuneutraliteetin näkökulma paljastaa puolestaan näen-
näismarkkinateorian jonkinlaisen keskeneräisyyden tai raakuuden, kun se ei 
tunnista epätasaisesti jakautuvaa tiedottamisvelvollisuutta. 

Muutoksenhaku

Pääpiirteissään muutoksenhakujärjestelmä jakautuu kahteen pääosaan: ylei-
sissä tuomioistuimissa käsitellään rikosasiat ja yksityisoikeudelliset riita-asi-
at ja hallinnollisissa tuomioistuimissa käsitellään hallinto-oikeudelliset muu-
toksenhakuasiat. Kunnallishallinnossa oikaisuvaatimuksen jälkeen valittajan 
käytettävissä on kunnallisvalitus, joka on yksi hallinto-oikeudellinen valitus-
tyyppi. Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakunnan ja kuntayhtymä-
valtuuston tai sitä vastaavan toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta anta-
maan päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. 
Kolmas kunnallishallintoa koskeva muutoksenhakukeino on hallintovalitus, 
joka voidaan tehdä sekä laillisuusperustein että päätöksen epätarkoituksen-
mukaisuuteen vedoten. Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen. Näiden 
lisäksi kunnallishallinnossa on olemassa erilaisia itseoikaisun muotoja ja yli-
määräisiä muutoksenhakukeinoja. Mikäli virasto, liikelaitos tai kuntayhtymä 
tekee sopimusrikkomuksen tai aiheuttaa yksityisoikeudellista vahinkoa, vasta-
puoli tai vahinkoa kärsinyt osapuoli voi viedä rikkomuksen yleiseen alioikeu-
teen. Myös kunnan tai sen viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden rikokset 
käsitellään yleisessä alioikeudessa. (Heuru 1995, 392 ja 404.)  

Osakeyhtiöllä on institutionaalinen kilpailuetu puolellaan muutoksenhaku-
asioissa, sillä pääsääntöisesti osakeyhtiöistä ja säätiöistä puuttuvat hallinto-
oikeudelliset muutoksenhakukeinot. Käytettävissä ovat lähinnä vain yleisten 
tuomioistuinten alaan kuuluvat rikos- ja riita-asioiden käsittelymahdollisuu-
det. Kun osakeyhtiö tai säätiö myy palveluitaan yksityishenkilöille, heillä on 
lisäksi kuluttajasuojan mukaiset muutoksenhakuväylät käytettävissään. 
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat kuitenkin koulutustoiminnan luon-
teen vuoksi erityisasemassa, minkä vuoksi opiskelijoiden oikeusturvaa ei ole 
voitu jättää yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden varaan121. Ammatti-
korkeakouluihin on luotu opiskelijoille omat erityiset muutoksenhakukeinot, 
jotka ovat voimassa kaikissa kouluissa riippumatta siitä, mikä on ammattikor-
keakoulun juridinen organisaatiomuoto. Laissa ammattikorkeakouluopinnois-
ta (1995/255, AmkL) on lisäksi tärkeä erityissäännös, jonka mukaan ammatti-
korkeakouluyhtiön tai -säätiön hallintoelimen sekä viran- ja toimenhaltijan 
AmkL:n ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen 
voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten, kuin hallinto-
asioiden kohdalla on säädetty tapahtuvaksi. Tämän erityissäännöksen ja opis-
kelijoita koskevan oikaisuvaatimusmenettelyn johdosta ammattikorkeakoulu-
toimintaa harjoittavissa yhtiöissä ja -säätiöissä on laajemmat muutoksenha-
kukeinot kuin tavallisissa yhtiöissä tai säätiöissä.122 (Valkama, Kohtamäki ja 
Meklin 2000, 27.)  

Opiskelijoiden oikeusturva on siis ehyt riippumatta siitä, mikä on ammat-
tikorkeakoulun organisaatiomuoto. Sen sijaan ammattikorkeakouluosakeyhti-
öistä ja -säätiöistä puuttuvat yleiset hallinto-oikeudelliset muutoksenhakukei-
not. Tässä suhteessa yhtiö- ja säätiömuotojen saamaa institutionaalista etua ei 
ehkä yleisesti voi pitää kovin merkittävänä, mutta yksittäistapauksissa seikka 
voi olla huomionarvoinen. Monissa muissa kunnallisissa osakeyhtiöissä, kuten 
vaikkapa elinkeino- ja kehittämisyhtiöissä, hallinto-oikeudellisten muutoksen-
hakukeinojen puuttuminen merkitsee ehkä suurempaa kilpailuetua, koska pää-
tökset ovat pantavissa täytäntöön nopeammin, mikä dynaamisemmassa kilpai-
luympäristössä on yleensä selkeä kilpailuetu. 

Sukupuolten tasa-arvokiintiöt ja palvelukielivaatimukset

Kunnalla on yleinen velvollisuus edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
yhteiskunnassa (ks. esim. Bruun ja Koskinen 1997, 5). Kunnallisissa toimi-
elimissä – olivat ne sitten virastojen, liikelaitosten tai kuntayhtymien elimiä 
– on oltava sekä miehiä että naisia vähintään 40 prosenttia, ellei erityisestä 
syystä muuta johdu. Tasa-arvolain (1986/609) 4 §:n 3 momentin mukaan, jos 
kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luotta-
mushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, näissä toimielimissä tulee olla 

121 Hallinto-oikeudellisten muutoksenhakukeinojen tarpeellisuudesta ammattikorkeakoulutoi-
minnassa puhuu myös se näkökohta, että tutkintoon johtavassa koulutuksessa on monopo-
listisia piirteitä, sillä ammattikorkeakoulutoiminta on toimiluvanvaraista. Kun se muistuttaa 
alueellista monopolitoimintaa, yleiset hallinto-oikeudelliset muutoksenhakukeinot toimisi-
vat eräänlaisena monopolistisen tai yleishyödyllisen toiminnan valvontakeinona.

122 Tästä hallinto-oikeudellisten muutoksenhakukeinojen laajennuksesta huolimatta yksityis-
oikeudellisista ammattikorkeakouluista puuttuvat yleiset hallinto-oikeudelliset muutok-
senhakukeinot. Kun AmkL:n erityissäännös koskee vain AmkL:n ja sen nojalla annetun 
asetuksen perusteella tehtyjä päätöksiä, jotkin ammattikorkeakoulun hallinnolliset päätökset 
ja ratkaisut, joista tärkeimpiä ovat esimerkiksi investointi- ja organisointipäätökset, jäävät 
hallinto-oikeudellisten muutoksenhakukeinojen ulkopuolelle.
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tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jos erityiset syyt eivät oikeuta muuhun 
ratkaisuun. Vaatimuksen soveltamisen kannalta ratkaisevaa on se, onko  kunta 
yhtiössä enemmistöomistaja. Yksityisetkään yhtiöt eivät saa syrjiä ihmisiä 
suku puolen perusteella, mutta vaatimuksia miesten ja naisten kiintiöistä ei nii-
hin toistaiseksi sovelleta (ks. esim. Bruun ja Koskinen 1997, 55).123 Yksityi-
sillä osakeyhtiöillä ei ole normeerattuja sukupuolikiintiöitä.124  

Kielilainsäädäntöä (1922/148 ja 2003/423), jolla säädetään molempien 
kansalliskielien asemasta yhteiskunnassa, on sovellettu lähinnä vain kunnalli-
siin palvelutuottajiin. Tämä on merkinnyt sitä, että kunnallisilla palvelutuotta-
jilla on ollut tiettyjä palvelukielivaatimuksia, joita ei ole sovellettu yksityisiin 
palvelutuottajiin tai yhtiöihin. Sellaisten kunnallisten osakeyhtiöiden, joiden 
määräysvalta on yhdellä tai useammalla kaksikielisellä tai erikielisellä kun-
nalla, on suoritettava yleisöpalveluksensa ja tiedottamisensa sekä suomeksi 
että ruotsiksi.125 Jos julkinen hallintotehtävä annetaan lailla tai lain nojalla yk-
sityiselle, sitä koskee sen hoitaessa tätä tehtävää, mitä kielilaissa säädetään 
viranomaisesta. Merkille pantavaa kielilainsäädännössä on se, että yhtiö kat-
sotaan kunnalliseksi määräysvallan eikä omistajuuden perusteella. Mainitussa 
muodossaan säännös ei aiheuta kilpailun epäneutraliteettia vain kunnallisten 
ja yksityisten yhtiöiden välille vaan myös yksikielisten kuntien ja erikielisten 
ja kaksikielisten kuntien omistamien yhtiöiden välille. Lainsäätäjä on perus-
tellut velvollisuuksia epätasaisesti jakavaa säännöstä sillä, ettei  maamme 
123 Sääntelyn tilanne on ollut sikäli nurinkurinen, että jos kunnalla on vain enemmistöomistus 

yhtiöstä, yksityisen vähemmistöomistajan ei tarvitse noudattaa tasa-arvolakia valitessaan 
edustajaansa kuntayhtiön hallitukseen. Tasa-arvolain uudistamistoimikunnan mietinnön 
(Komiteamietintö 2002:9) mukaan tasa-arvolakia pitäisi uudistaa niin, että niiden yksityis-
tenkin tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita kunnan määräysvallassa olevan yh-
tiön toimielimiin, tulisi mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden. 

124 Nykyistä miesten ja naisten välistä tasa-arvotilannetta pidetään epätyydyttävänä varsinkin 
elinkeinoelämän johtopaikkojen osalta, ja tilanteen korjaamiseksi on olemassa voimistuvia 
poliittisia paineita. Vuonna 2003 alkavan kolmivuotisen ohjelman aikana valtio-omistajal-
la on tavoitteena siirtää valtionyhtiöiden hallituspaikoista 40 prosenttia naisille. Sen sijaan 
kauppa- ja teollisuusministeriö on pitänyt mahdottomana ajatusta siitä, että julkisesti notee-
ratuissa yhtiöissä otettaisiin käyttöön kiintiöpaikat. Kuitenkin esimerkiksi Norjassa kaikissa 
yhtiöissä – myös yksityisesti omistetuissa – naisten osuus yhtiöiden hallituspaikoista on 
noustava 40 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä. Nais- ja vähemmistökiintiöt ovat yleisiä 
myös Yhdysvalloissa. (Baer 2003, C5.) 

  Shilton, McGregor ja Tremaine (1996, 22 ja 23) ovat julkaisseet tutkimustuloksia, joiden 
mukaan julkisen sektorin yhtiöittämissä yhtiöissä on hallituksissa paljon useammin ja enem-
män naisjäseniä kuin yksityisissä yhtiöissä. Näiden Uudesta-Seelannista saatujen tutkimus-
tulosten taustalla vaikuttaa tutkijoiden mukaan lainsäädäntö, joka velvoittaa nimenomaan 
julkista sektoria edistämään eri sukupuolten yhtäläisiä uramahdollisuuksia. Tutkijat väittävät 
myös, että yhtiöiden omistajana julkinen sektori on yksityistä sektoria pakotetumpi reagoi-
maan yleiseen, julkiseen keskusteluun ja painostukseen. 

125 Vuonna 2003 säädetyn kielilain (2003/423) mukaan jos yhdellä tai useammalla kaksikieli-
sellä kunnalla tai erikielisillä kunnilla on määräämisvalta osakeyhtiössä, on yhtiön annettava 
palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja asiayhteyden edellyttä-
mässä laajuudessa ja tavalla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää yhtiön kannalta 
kohtuuttomana. 
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 yhteiskuntajärjestyksen ja lainsäädäntöperinteen kannalta ole sopivaa, että 
yksityisiä yhtiöitä velvoitettaisiin antamaan palvelua eri kielillä (Komiteamie-
tintö 2001:13, 147). Ammattikorkeakouluissa kielilainsäädännön erilaisella 
kohtelulla ei tosin ole ollut paljon merkitystä, sillä erikielisten opiskelijoiden 
asema on järjestetty ammattikorkeakouluja koskevalla lainsäädännöllä ja kou-
luille myönnetyillä toimiluvilla.

Agenttiteorian näkökulmasta katsottuna päämies on ensisijaisesti kiinnos-
tunut agentin saavuttamasta tuloksesta ja toissijaisesti agentin ponnisteluista ja 
rehellisyydestä tulosten raportoinnissa. Näennäismarkkinateoriassa kiinnosta-
vinta on agentin antaman tarjouksen edullisuus suhteessa muihin tarjouksiin. 
Siitä, millainen agentin toimielimen koostumuksen pitää olla, teoriat eivät 
ole kiinnostuneita. Kummankaan teorian näkökulmasta ei ole olemassa syytä 
 kyseenalaistaa oletusta siitä, että agentti toteuttaa tehtävänsä niillä toiminta-
tavoilla, joita toimeksiantosopimuksessa on mahdollisesti edellytetty. Edelleen 
teorioiden voidaan katsoa implikoivan sitä ajattelua, että agentti vähintään 
puoli-itsenäisenä toimijana soveltaa oman harkintansa mukaan niitä keinoja, 
jotka ovat tarpeellisia päämiehen asettaman toimeksiantotehtävän toteuttami-
seksi. Edellä kuvatut säädökset sukupuolikiintiöistä ja palvelukielistä suojele-
vat vähemmistöjä, mutta eriarvoistavat näennäismarkkinoilla palvelutuottajien 
toimintavaatimuksia, ja ne ovat toimeksiantosopimuksen ulkopuolelta tulevia 
interventioita sen suhteen, miten tiettyjen agenttien tulisi tehtävänsä toteuttaa. 

4.2.3 Talouskysymysten vertailu

Budjetointi

Kunnan ammattikorkeakoulun – oli se sitten virasto tai liikelaitos – toimin-
nallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä talousarviosta päättää kunnanval-
tuusto. Kuntayhtymässä yhtymävaltuusto tai muu vastaava elin päättää tavoit-
teista ja budjetista, mutta kuntayhtymän sisällä ammattikorkeakoulu ei joudu 
samanlaiseen hallintokuntien väliseen resurssikilpatilanteeseen kuin kunta-
organisaatiossa toimiva ammattikorkeakoulu. Virastomuotoisella ammatti-
korkeakoululla ei voi olla omaa kassataloutta. Osakeyhtiössä tavoitteiden 
asettelu ja budjetointi on täysin yhtiökohtainen asia.126 Yhtiön budjetointia ei 
säännellä, mutta sen harjoittaminen kuuluu hyviin liikkeenjohtamisen oppei-
hin. Yleensä yhtiön budjetin ja muut tavoitteet hyväksyy yhtiön hallitus127. 
Säätiönkään tavoitteenasettelua ei ole säädelty, mutta käytännössä tavallisesti 
säätiön hallitus hyväksyy säätiölle budjetin ja toimintasuunnitelman. 

126 Osakeyhtiölain kommentaariteosten asiasanahakemistoissa ei edes tunneta sanoja budjetti, 
talousarvio tai tavoite.

127 Asunto-osakeyhtiöissä ja monissa pienissä yhtiöissä budjetin hyväksyy yhtiökokous.
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TAULUKKO 5. Kunnallistalouden ja yhtiötalouden budjettivertailu. (Ks. Harjula ja 
Prättälä 1998, 403 – 407, Heuru 1987, 25 – 26, 62 ja 230, Jyrkkiö ja 
Riistama 1983, 182 – 185, Kasanen, Koskela, Leppiniemi, Puttonen 
ja Virtanen 1996, 202 – 204, Tuittu 1994, 243 – 244 ja Ihantola 
1991, 72.)

Kunnallistalous Yhtiötalous

Budjetin 
idea

Budjetti on poliittisen tahdonmuodostuksen allokoinnin ja kun-
nan dualistisen periaatteen toteutuksen väline. Rahamääräisten 
tekijöiden ohella budjetti sisältää myös toiminnalliset tavoitteet.

Yhtiön johdon yhtiölle vahvistama 
toimintasuunnitelma, joka ilmaisee 
toiminnan taloudellisen tavoitteen. 
Budjetin sisältämä tavoite on pää-
sääntöisesti vain rahamääräinen.

Budjetin 
tehtävät

Talousarvion tilinpidollinen tehtävä tarkoitta sitä, että talous-
arvion pitää sopia kunnan tilipuitteistoon ja että tilipuitteiston 
tulee olla sellainen, että se mahdollistaa talousarvion toteutu-
misen seurannan. Fiskaalinen tehtävä tarkoittaa sitä, että 
talous arviolla pitää osoittaa se, mikä osa menoista on katettava 
veroilla. Oikeudellisen tehtävän mukaisesti talousarviolla anne-
taan taloudelliset voimavarat kunnan täytäntöönpanoelimille. 
Talousarvion kunnallispoliittisena tehtävänä on määrittää, mitkä 
toimenpiteet on talousarviovuoden aikana tarkoitus toteuttaa, 
mitä investointeja suoritetaan ja mitä palveluja ja toimenpiteitä 
jätetään suorittamatta. Tästä näkökulmasta talousarvio ja val-
tuuston budjettivalta ovat keskeisiä kunnallisen kansanvallan ja 
itsehallinnon instrumentteja. Talousarvion kunnallispoliittinen 
tehtävä toteuttaa itsehallintokäsitteeseen kuuluvaa kunnan talou-
dellista itsenäisyyttä. Kunnan itsenäinen budjettipolitiikka liittyy 
myös kunnan toimialaan. Kunnan toimiala on yleinen, ja kunta 
voi toteuttaa ja harjoittaa jonkun toimialan mukaista toimintaa 
yleensä vain juuri budjettipäätösten kautta. 

Budjetti on yhtiön johdon työ väline 
yhtiön johtamisessa. Budjetin 
suunnittelutehtävä merkitsee sitä, 
että budjetin avulla varaudutaan 
toimintaympäristön muutoksiin ja 
niistä seuraaviin välttämättömiin 
reagointitoimenpiteisiin. Budjetin 
avulla koordinoidaan yhtiön eri 
vastuualueiden toimintaa ja kommu-
nikoidaan eri tahojen näkemykset 
ja odotukset. Budjettia käytetään 
myös yhtiön henkilökunnan moti-
voimiseen, ja budjetti toimii myös 
valvonnan välineenä. 

Budjetin 
tasapaino

Menot ja tulot asetetaan yhtä suuriksi. Talousarvio ja -suun-
nitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien 
hoitamiseen turvataan.

Pääsääntöisesti pyritään mahdol-
lisimman suureen taloudellisen 
tulokseen eli voittoon.

Budjetin 
sitovuus

Virastojen ja laitosten pitää toiminnassaan ja taloudessaan 
noudattaa talousarviota, eikä virasto tai laitos saa ylittää sille 
osoitettua menomäärärahaa. Talousarvion tulomäärärahat eivät 
ole täytäntöönpanoelimiä sitovia, sillä talousarviolla ei luoda 
tuloja, ei velvoiteta eikä oikeuteta niitä perimään. Tulomääräraha 
on arvioitava tuloista, jotka tulevat kunnalle muilla perusteilla. 
Tulomäärärahat ovat ohjeellisia ja niinpä tulonylitykset ovat 
toivottavia.

Budjetilla ei ole juridista sitovuus-
vaikutusta, mutta liikekulttuurissa 
vastuuhenkilöiltä edellytetään 
budjettitavoitteiden saavuttamista 
kuitenkin siten, että mahdolliset 
tavoiteylitykset ovat vain myönteisiä 
budjettipoikkeamia. Yhtiön johto 
seuraa budjetin toteutumista, analy-
soi mahdollisten, lähinnä tavoitteet 
alittavien poikkeamien syitä ja 
tarvittaessa komentaa vastuuhenkilöt 
korjaaviin toimenpiteisiin.  

Aikajänne Kalenterivuosi. Yhtiökohtainen asia. Tavanomaisia 
budjettikausia ovat kalenterivuosi, 
liikekirjanpidon tilivuosi tai 
jatkuva eli rullaava budjettikausi. 
Mahdollinen vuosibudjetti jaetaan 
yleensä esimerkiksi neljännesvuosi-
budjetteihin.

Keskeisin 
budjettivallan 
lähde

Asema kuntaorganisaatiossa. Asema organisaatiossa ja asian-
tuntemus.
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Budjetin sisällöllä, tehtävällä ja asemalla on kunnallistaloudessa radikaali ero 
verrattuna yhtiötalouteen. Siinä missä tasapainoiseksi tehty kunnallistalouden 
budjetti on väline toteuttaa dualistista periaatetta ja jakaa toimeksiantoja viras-
toille ja liikelaitoksille, yritystalouden budjetti on mahdollisimman hyvään 
taloudelliseen tulokseen tähtäävä toimintasuunnitelma ja motivointiväline. 
Kunnan tiukasti vuotuisperiaatteella tasapainoon tehty talousarvio ei sido viras-
toja ja liikelaitoksia vain ajallisesti, vaan myös rahankäytön kohdentamisessa. 
Järjestelmä vähintäänkin jäykistää ja hidastaa virastojen ja liikelaitosten rea-
gointinopeutta ja muuntautumiskykyä. Erityisesti talousarvion sitovuusvaiku-
tus, vuotuisperiaate, bruttoperiaate ja käyttö- ja pääomatalouden eriytys aiheut-
tavat kunnallisille palvelutuottajille institutionaalista kilpailuhaittaa. Vaikka 
kunnallinen yksikkö voittaisi kesken budjettivuoden jonkin kilpailutuksen, 
jonka järjestäjä on oman kunnan sijasta jokin muu taho, yksikkö voisi ryhtyä 
tuottamaan palveluja vasta sitten, kun vastuussa oleva toimielin hyväksyy bud-
jetin muutoksen. Nettobudjetoinnin käyttöönotto 1990-luvun alkupuolella on 
tuonut kunnallistalouteen jossain määrin näennäismarkkinaorientaation tarvit-
semaa toimintaväljyyttä.  

Kunnan virastojen ja liikelaitosten budjettiesitykset ja budjetin toteutuma-
tiedot ovat julkisia, mikä auttaa kilpailijoita seuraamaan niiden tuloksenteko-
kyvyn kehitystä. Toisaalta julkisuus helpottaa kuntapäämiehen kykyä arvioi-
da agentin budjettiesityksessä toimittamaa informaatiota siinä mielessä, että 
poliittinen yhteisö voi hankkia tiedon toisissa kunnissa tehdyistä budjettiesi-
tyksistä. Budjettitietojen julkisuus merkitsee myös sitä, että media voi seurata 
budjetin toteutumista, mikä auttaa poliitikoita valvontafunktion hoitamisessa. 

Verotus

Kunnat ja kuntayhtymät on vapautettu tuloverotuksesta. Edes liiketoimintaa 
avoimesti harjoittavan kunnallisen liikelaitoksen ei tarvitse maksaa tulokses-
taan tuloveroa. Osakeyhtiöt ovat pääsäännön mukaan tuloverovelvollisia. Sää-
tiö on tuloverovelvollinen, jos sen tarkoitus on vain hyödyllinen. Sen sijaan 
yleishyödylliset säätiöt eivät ole verovelvollisia elinkeinotoiminnasta ja eräin 
edellytyksin kiinteistön tuottamasta tulosta128.129 (Ks. Eskelinen 1997, 32.) 
Joissain poikkeustapauksissa myös osakeyhtiö voidaan tulkita samassa mie-
lessä yleishyödylliseksi. Osakeyhtiötä voidaan pitää yleishyödyllisenä nimen-

128 Kotimaiset yhteisöt ovat kokonaan vapaita varallisuusverosta ja yleishyödylliset yhteisöt 
ovat osittain vapaita valtion verosta ja kunnallisverosta. Niiden verovelvollisuus koskee vain 
elinkeinotuloa ja sitä, että ne maksavat veroa kunnalle ja seurakunnalle kiinteistön tai sen 
osan tuottamasta tulosta siltä osin, kun kiinteistöä ei käytetä yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen. Yleishyödyllisyys on olennainen määrittelykysymys, koska jos yhteisö ei ole 
yleishyödyllinen, se on verovelvollinen lähtökohtaisesti kaikista tuloista. (Eskelinen 1997, 
35 ja 37.)

129 Vaikka yleishyödylliset yhteisöt eivät olekaan elinkeinotoiminnasta verovelvollisia, ne ovat 
kuitenkin ilmoitusvelvollisia. Joskin veroviranomaiset eivät kuitenkaan kokoa tai seuraa 
 näitä tietoja. (Jääskeläinen 2000, 112 – 113.)
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omaan silloin, kun sen tarkoitus on erikseen määritelty yleishyödylliseksi, eikä 
se jaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiömuoto ei siis sinänsä ole este yleis-
hyödyllisyydelle, vaan ratkaisevaa on toiminnan luonne.130 (Eskelinen 1997, 
32, 55 ja 56.) Ammattikorkeakoulua ylläpitävää osakeyhtiötä voidaan pitää 
yleishyödyllisenä, varsinkin jos se ei toimi muilla toimialoilla, sen yhtiöjär-
jestyksessä on voitonjakokielto tai mahdollinen voitto on määrätty jaettavaksi 
yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Kunnalliset virastot ja liikelaitokset eivät ole kiinteistöverovelvollisia 
 omalle kunnalleen. Siinä tapauksessa, että kunta omistaa kiinteistön toisen kun-
nan alueella, kunnan pitää maksaa kiinteistöveroa tälle toiselle kunnalle. Tämä 
merkitsee siis sitä, että eri alueilla sijaitsevien kuntaomisteisten toimipaikko-
jen välillä vallitsee kiinteistöverotuksessa epäneutraali tilanne. Kuntayhtymät, 
osakeyhtiöt ja säätiöt ovat pääsääntöisesti kiinteistöverovelvollisia, joten suh-
teessa kunnan omistamiin kiinteistöihin verotuskohtelu ei ole yhdenmukainen. 
Kiinteistöverojärjestelmä ei kohtele edes kaikkia yksityisoikeudellisia yhtei-
söjä neutraalisti, sillä jos kiinteistön omistava osakeyhtiö on yleishyödyllinen 
yhteisö, kunta voi omalla päätöksellään poistaa kiinteistöveron sellaisen kiin-
teistön osalta, joka on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä.

Vuonna 1994 käyttöönotetun ja palveluihin ulotetun arvonlisäverojärjes-
telmän puhdas soveltaminen kuntapalveluissa olisi aiheuttanut kilpailuhäiriö-
tilanteen kunnallishallinnon oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen  välille. 
Puhtaassa arvonlisäverojärjestelmässä kuntien olisi ollut verotuksellisesti 
edullisempaa tuottaa itse tiettyjä palveluja, kuin ostaa ne ostopalveluina esi-
merkiksi omilta tai yksityisiltä osakeyhtiöiltä verolliseen hintaan. Järjestel-
mästä johtuva veroetu olisi ollut sitä suurempi, mitä enemmän palvelun tuotta-
miseen olisi sisältynyt henkilötyötä. Kunnan oman ja ulkopuolisen tuotannon 
arvonlisä veron hankintaneutraalisuusongelman ratkaisemiseksi arvonlisävero-
uudistuksen yhteydessä otettiin verottoman toiminnan osalta käyttöön kuntien 
ja kunta yhtymien ns. hyvitysjärjestelmä. Hyvitysjärjestelmän palautusmenetel-
män puitteissa kunnille myönnettiin oikeus saada hankintoihin sisältynyt arvon-
lisävero takaisin itselleen palautuksena. (HE 244/1993, 1.) Kunnallisesta hyvi-
tysjärjestelmästä tuli siis eräänlainen poikkeus arvonlisänvero järjestelmässä131, 

130 Yleishyödyllisenä on pidetty mm. sellaista osakeyhtiötä, joka oli ylläpitänyt urheiluopistoa ja 
uimahalliosakeyhtiötä, ja jonka tarkoituksena oli edistää osakasyhteisöjensä opetustoimintaa 
ja kansansivistystyötä ylläpitämällä koulukiinteistöä.  (Eskelinen 1997, 32, 55 ja 56.)

131 Tämä on merkinnyt sitä, että osakeyhtiöt ja säätiöt eivät ole voineet vähentää toimintaa 
varten tehtyihin hankintoihin sisältyvää veroa, mikä merkitsee välitöntä ylimääräistä kus-
tannusrasitusta. Tässä suhteessa arvonlisäverojärjestelmä ei ole ollut neutraali. Esimerkiksi 
osakeyhtiö- ja säätiömuotoisissa ammattikorkeakouluissa koulujen hankinnat ovat olleet 
arvonlisäverollisia, mutta hankintoihin sisältynyt vero on jäänyt lopulta ylläpitäjän mak-
settavaksi. Meklin (2000b, 24 – 25) on esittänyt ongelman ratkaisemiseksi kolme erilaista 
vaihtoehtoa. Jos koulutuksesta tehtäisiin arvonlisäverovelvollinen 6 %:n verokannan mu-
kaan, kaikki ylläpitäjät olisivat samassa asemassa. Toinen tapa neutraloida koko järjestel-
mä olisi totaalinen arvonlisäverottomuus. Kolmas vaihtoehto olisi se, että kuntien ja kunta-
yhtymien ammattikorkeakoulut suorittaisivat hankintansa arvonlisäverollisina, jolloin myös 
niiden määrärahat voitaisiin budjetoida arvonlisäverollisina. Vuoden 2002 alusta lukien sekä 
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joka suurimmalta osaltaan perustuu ns. vähennysjärjes telmään132. Kunnallis-
talouden arvonlisäveron palautusmenettelyn käyttöönoton tarkoituksena ei 
kuitenkaan ollut kuntien arvonlisäverorasituksen siirtäminen valtion rasi-
tukseksi, koska kunnat toteuttavat kollektiivisen kulutusyksikön ideaa. Sen 
vuoksi kunnille suoritettuja arvonlisäveron palautuksia ryhdyttiin perimään 
kunnilta takaisin arvonlisänveron takaisinperinnässä. Kunnalta  takaisin perit-
tävä määrä vahvistettiin vuosittain kunnan edellisen kalenterivuoden ensim-
mäisen päivän asukasluvun perusteella määräytyvänä osuutena samalta kalen-
terivuodelta kaikkien kuntien arvolisäverojen palautusten yhteismäärästä.133 
Arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmästä kunnallishallinnossa luovuttiin 
vuoden 2002 alusta lukien ja valtion ja kuntien kustannusten jako säilytettiin 

 kunnat että kuntayhtymät ovat saaneet opetustoimen yksihintaiset valtionosuudet perustuen 
arvonlisäverottomiin kustannuksiin (Kuntataloustiedote 2001, 16). 

132 Liiketoiminnassa sovelletaan vähennysjärjestelmää, jossa verovelvollinen saa vähentää 
myynnistä suoritettavasta verosta toiselta verovelvolliselta ostamiinsa tavaroihin tai palvelui-
hin sisältyvän veron. Liiketoiminnassa arvonlisäverovelvollinen lisää veron määrän tuottei-
densa ja palveluidensa myyntihintaan. Vähennysjärjestelmän ansiosta lopullisen kuluttajan 
maksamassa hinnassa on arvonlisäveroa jakeluportaiden määrästä riippumatta yhtä paljon. 
Vähennysjärjestelmän kannalta liiketoiminnan käsite on tärkeä ja arvonlisäverotuksen yhtey-
dessä käsitteen alaan luetaan ulkoinen, suunnitelmallinen, jatkuva, rajoittamaton tai ainakin 
laaja-alaiselle asiakaskunnalle tapahtuva ja kustannukset kattava tavaroiden ja palvelujen 
myyntitoiminta. Kustannusten kattamisperiaatteesta luovutaan kuitenkin siinä tilanteessa, 
että myynti tapahtuu kilpailuolosuhteissa. (Ihantola ja Leppänen 1998, 61 ja Pipatti 2002, 14 
ja 27.) Kuntien kulttuuri-, viihde-, kirjasto-, arkisto- ja museopalvelut ovat arvonlisäverotto-
mia sen vuoksi, että niistä perityt maksut jäävät kauaksi omakustannushinnasta, eli niitä ei 
harjoiteta liiketoiminnan muodossa.

133 Kunnalta takaisin perittävä summa ei ollut sidoksissa siihen, kuinka paljon nimenomainen 
kunta sai hankintoihin sisältyviä veroja takaisin palautuksena. Arvonlisäverojen palautukset 
perittiin takaisin ainoastaan kunnilta, mutta ei kuntayhtymiltä. Tämän vuoksi kuntien oli-
si pitänyt vähentää kuntayhtymille maksamistaan maksuosuuksista kuntayhtymien saamat 
arvonlisäveron palautukset. Koska kuntien oli vaikea saada tietoja itsenäisesti toimivien 
kuntayhtymien taloudesta, jotkut kunnat jättivät tietoisesti ja tiedostamattomasti tekemättä 
maksuosuuksien vähennykset ja näin tuottivat toiminnallaan institutionaalista kilpailuetua 
joillekin kuntayhtymille. Yksittäiseltä kunnalta perittiin arvonlisäveroja takaisinperinnässä 
siinäkin tapauksessa, että sillä ei olisi ollut lainkaan saatuja palautuksia tai että palautuksia 
olisi ollut hyvin vähän. Vastaavasti kunta, joka käytti runsaasti tai keskimääräistä enem-
män ostopalveluja, saattoi saada palautuksia enemmän, kuin mitä sillä oli takaisinperintää. 
Kuntayhtymien palautukset perittiin kunnilta takaisin samoin perustein, kuin jos kyseessä 
olisivat olleet kuntien saamat palautukset. Sen vuoksi oli mahdollista, että jossain muussa 
maakunnassa sijaitsevan kuntayhtymän palautuksia perittiin takaisin aivan toisessa maa-
kunnassa sijaitsevalta kunnalta, jolla ei ollut minkään tason yhteistyötä ko. kuntayhtymän 
kanssa. Aaltosen mukaan tästä seurasi se, että kuntayhtymien palautukset eivät voineet 
kohdentua takaisinperinnässä oikeudenmukaisesti kuntien kesken. (Aaltonen 1998, 277.) 
Takaisinperintäjärjestelmä vääristi myös vuositasolla kuntien taloudellisia suhteita. Tämä 
johtui mm. investointien ajoituksesta, kuntayhtymien vaikutuksesta, kunnan alueella ole-
vasta palvelutarjonnasta ja omien sisäisten palvelujen laajuudesta. (Mattila 1995, 48 – 49.) 
Takaisinperintäjärjestelmästä seurasi myös kustannuslaskennallisia ongelmia. Se, missä 
määrin kunnan maksama takaisinperittävä määrä vaikutti palvelujen kustannustietoihin ja 
palveluista perittäviin hintoihin, riippui siitä, miten kunnan operatiivinen laskentatoimi oli 
järjestetty. Palautus- ja takaisinperintäjärjestelmä ja sen hallinnointi aiheutti kunnan laskenta-
järjestelmälle runsaasti työtä ja vaativia ongelmia. (Ks. Helin ja Valkama 1995, 95.)
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ennallaan vähentämällä takaisinperintää vastaava määrä supistamalla kun-
tien yhteisö verotulo-osuutta ja poistamalla valtionosuuksien perusteena ole-
vista kustannuspohjista arvonlisäveron osuus. (HE 130/2001.) Uudistus  poisti 
takaisinperintä järjestelmän kuntien keskinäiset yhdenvertaisuusongelmat, 
mutta kasvatti vas taavalla rahamäärällä yhteisöverotukseen ja valtionosuuk-
siin liittyvien yhdenvertaisuusongelmien painoarvoja, sillä valtion osuuksien 
määräytymisperusteet ja yhteisöveron kohdistamiskriteerit eivät suinkaan ole 
kiistattomat. 

Joissain tapauksissa tietyt palvelut on säädetty yksityisoikeudellisen orga-
nisaatiomuodon tuottamina verovapaiksi kunnallisen tuotannon ollessa verol-
lista. Esimerkkejä tällaisista kuntien tuottamista palveluista ovat mm. työpaja-
toiminta ja oppilastöiden myynti.  Kunnan oppilaitosten oppilastöiden myyntiä 
pidetään verollisena, koska se on ulosmyyntiä ja täyttää liiketoiminnan luon-
teen. Sen sijaan jos osakeyhtiö tai säätiö yleishyödyllisenä yhteisönä ylläpitää 
oppilaitosta, sen ei tarvitse maksaa oppilastöiden myynnistä arvonlisäveroa. 
Samoin kunnan omistamissa ravintola-alan oppilaitoksissa tapahtuva tarjoilu 
on arvonlisäverollista, mutta yleishyödyllisen osakeyhtiön tai säätiön toimin-
tana verovapaata. Näissä tapauksissa ratkaisevaksi nousee se, että yksityisoi-
keudellinen yhteisö on saanut yleishyödyllisen yhteisön statuksen. Tosin yleis-
hyödylliselläkin yhteisöllä on mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolli-
seksi vapaaehtoisesti. (Aaltonen 1998, 277 – 278 ja Pipatti 2002, 56 ja 69.)134

Viimeaikaiset arvonlisäverojärjestelmän uudistukset ovat parantaneet eri 
organisaatiomuotojen välistä kilpailuneutraliteettia. Uudistuksista huolimatta 
eri organisaatiomuotojen osalta arvonlisäverotuksen kilpailuneutraliteettion-
gelmia esiintyy edelleen, mutta taloudellisilta mittasuhteiltaan kysymys ei ole 
merkittävistä ongelmista. Silti joillakin kapeilla toimialoilla arvonlisäverotuk-
sen epäneutraliteettiongelmat voivat tuntua epäoikeutetuilta.135  
134 Liiketoiminnan käsite on arvonlisäverotulkinnoissa saanut hieman oudon sisällön,  sillä 

esimerkiksi kunnallista teatteritoimintaa ei pidetä liiketoimintana, jos teatteri kuuluu 
 nimenomaan kunnan organisaatioon. Sen johdosta kunnallisen teatterin pääsylipuista ei kan-
neta arvonlisäveroa, ja teatterin hankintoihin sisältynyt vero saadaan kirjata palautuksiin. 
Osakeyhtiön harjoittama teatteritoiminta ei lähtökohtaisesti ole arvonlisäverosta vapaata. 
Esimerkiksi Lahden kaupunginteatterin yhtiöittämistä selvitettiin kahdessa eri toimikun-
nassa, mutta toimikuntien selvittelyjen jälkeen Lahden teatteri päätettiin pitää toistaiseksi 
kunnallisena virastona. Yhtiöittämisestä päätettiin luopua nimenomaan sillä perusteella, että 
kaupungin katsottiin menettävän teatteritoiminnasta saatavat arvonlisäveropalautukset, kun 
yhtiöitetylle teatterille ei maksettaisi palautuksia. (Etelä-Suomen Sanomat 1994 ja Lahden 
rahatoimiston julkaisu 7/1993.) Jos osakeyhtiö ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaa osinkoa 
ja yhtiöjärjestys sisältää määräyksen, että yhtiön mahdollisessa purkutilanteessa sen netto-
varallisuus siirretään vastaavanlaiseen yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, tällainen osa-
keyhtiö voi saada yleishyödyllisen yhteisön statuksen ja sen harjoittamaa teatteritoimintaa 
voidaan pitää arvonlisäverottomana. Jos teatteria ylläpitävä yhtiö vapaaehtoisesti hakeu-
tuu arvonlisäverovelvolliseksi, sen pääsylippujen myynnistä kannetaan 8 %:n verokantaa. 
(Pipatti 2002, 79.) 

135 Esimerkiksi kunnallisten kirjastojen toiminta on paitsi arvonlisäverotonta myös ilmais-
periaatteella tuotettua. Kuntien kirjastot ovat viime vuosina laajentaneet palvelujaan sillä 
 tavalla, että kirjastot lainaavat nykyään myös videoita maksuttomasti. Yksityinen videoiden 
 vuokraus on liiketoimintaa ja siksi myös arvonlisäverollista. 
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Omaisuuden arvostaminen

Ennen 1970-lukua kiinteä ja irtain omaisuus puuttui maaseudun kuntien 
 taseista. Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta (Kulaus) antoi 
ensimmäisen ohjeensa136 pääomakustannuslaskennasta 1970-luvulla ja vasta 
1977 käyttöomaisuus suositeltiin kirjattavaksi kuntien taseisiin. Kulaus  uudisti 
pääomakustannuslaskennan ohjeensa vielä vuosina 1979 ja 1993, ennen kuin 
Kulauksen toiminta päättyi, ja kunnat siirtyivät noudattamaan soveltuvin osin 
kirjanpitolakia vuoden 1997 alusta lukien. (Ks. tarkemmin Kunnallisen las-
kentatoimen uudistamistoimikunta 1974, 1977 ja 1993.) Kulauksen ohjeis-
tamispolitiikan tavoitteena oli edistää kustannusten laskentaa ja yhtenäistää 
kuntien ja kuntayhtymien käytäntöjä. Tavoitteesta huolimatta Kulaus, joka oli 
kuntien keskusjärjestöjen yhteyteen perustettu asiantuntijatoimikunta, korosti 
voimakkaasti kunnallisen itsehallinnon merkitystä myös laskentakysymyk-
sissä. Tästä syystä Kulaus ei halunnut kahlita kuntia, ja sen antama ohjeis-
tus jäi sisällöiltään väljäksi ja jopa tulkinnanvaraiseksi. Lisäksi ohjeet olivat 
vain suosituksia, eli niiltä puuttui sitovuusvaikutus. (Helin ja Valkama 1993, 
81, Helin ja Valkama 1995, 169 ja ks. tarkemmin Kunnallisen laskentatoimen 
 uudistamistoimikunta 1974, 1975 ja 1979.) Joka tapauksessa alun alkujaan 
Kulaus valitsi ohjeistamispolitiikan perustaksi yksityisoikeudellisesta toimin-
nasta poikkeavan arvostuskäytännön kehittämisen. Tavoitteeksi otettiin käyt-
töomaisuusarvojen pitäminen jälleenhankintahinnoissa. Myös poistoja ryhdyt-
tiin laskemaan jälleenhankintahinnoista, mutta laskentatapa ohjeistettiin sillä 
tavalla erikoiseksi, ettei poistoilla ollut mitään vaikutusta tilivuoden tulokseen 
(ks. esim. Hallipelto 1994, 112). 

Vasta vuonna 1993 Kulaus antoi arvostuskysymyksessä käänteen tekevän 
suosituksen. Tuolloin Kulaus suositteli siirtymistä hankintahintaperustaisiin 
käyttöomaisuuden arvonmäärityksiin. (Kunnallisen laskentatoimen uudistamis-
toimikunta 1993.) Siitä, miten hyvin kunnat lähtivät noudattamaan uutta 
 ohjetta, ei ole olemassa kovinkaan seikkaperäistä tutkimusta, sillä jo vuonna 
1995 säädettiin uusi kuntalaki, jolla kunnat määrättiin soveltuvin osin noudat-
tamaan  kirjanpitolakia.137 Tähän uudistukseen liittyen  kirjanpitolautakunnan 

136 Kulauksen perustamisen keskeisenä tavoitteena oli yhtenäistää kuntien vaihtelevia kirjan-
pitokäytäntöjä. Toimikunta antoi olemassaolonsa aikana useita kuntien laskentatointa ja 
taloushallintoa koskevia ohjeita ja suosituksia. (Ks. esim. Helin ja Valkama 1993.)

137 Kirjanpitolakiin siirtymisen aikoihin käytiin keskustelua yksityisen sektorin laskentajärjes-
telmän soveltuvuudesta kunnalliseen kirjanpitoon, koska varsin monet tahot korostivat sitä, 
että kunnallishallinnossa on jotakin erityistä ja sitä, että kuntasektori eroaa tavoitteiltaan 
yksityisestä sektorista. Mm. Hallipelto (1994, 113) edusti sitä kantaa, ettei tulevaisuudes-
sa ole tarkoituksenmukaista eikä edes tarpeellista vertailla yrityksiä ja kuntia keskenään. 
Hallipellon näkemystä voidaan pitää kuitenkin suhteellisen kapea-alaisena yksistään mark-
kinoistamiskehityksen valossa. Lisäksi jos käytetään esimerkkinä ammattikorkeakoulutoi-
mintaa, voidaan todeta, että ylläpitäjät joutuvat vertailemaan eri organisaatiomuotojen etuja 
ja haittoja, jolloin tilinpäätökset tulevat vertailtavaksi. Ammattikorkeakoulujen rahoittajana 
opetusalan viranomaiset joutuvat vertailemaan eri oppilaitoksia keskenään tehdessään nii-
den kanssa tulossopimuksia ja arvioidessaan tulosten toteutumista eri oppilaitoksissa. 
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(Kila) kuntajaoston uusi ohjeisto vuodelta 1996 suurelta osin yhtenäisti kunta-
sektorin ja yksityisen sektorin käyttöomaisuuden arvostuskäytäntöjä. Joitain 
pieniä  eroja, kuten esimerkiksi kunnissa investointiin saadun valtionosuu-
den sisältymättömyys poistojen laskentaperusteeseen, on kuitenkin jäänyt 
olemaan, eikä vieläkään olla siis aivan yhtenäisessä käyttöomaisuuserien 
 arvostusjärjestelmässä. Uudessa kirjanpitojärjestelmässä oman pääoman arvo 
ja oman pääoman jakaminen peruspääomaan ja muuhun omaan pääomaan vah-
vistettiin vuoden 1997 tilinavauksessa.138 (Kirjanpitolautakunnan kunta jaosto 
1996, 22.) 

Kun kunnat siirtyivät noudattamaan soveltuvin osin kirjanpitolakia, kun-
tien käyttöomaisuusarvoissa oli merkittäviä eroja, epätarkkuuksia ja puutteel-
lisuuksia avaavissa taseissa. Tämä johtui siitä, että kunnallinen käyttöomaisuus 
sisällytettiin kuntien taseisiin vasta 1970-luvulla, laskennasta annetut ohjeet 
jätettiin väljiksi, ja ohjeita muutettiin moneen kertaan. Ammattikorkeakoulu-
alalla arvostuskäytäntöjä mutkistavat lisäksi sellaiset tekijät, että osa oppilai-
toksista siirtyi kunnille vasta 1990-luvun alussa ja että joissain tapauksissa 
jouduttiin tekemään vielä erillisiä arvomäärityksiä, kun oppilaitoksista muo-
dostettiin kuntayhtymiä ja osakeyhtiöitä. Oppilaitosten yhtiöittämisissä tilanne 
on voinut olla erityisen hankala jo siitä syystä, että kuntien taseessa olevien 
oppilaitokseen kuuluvien käyttöomaisuuserien kirjanpitoarvo on saattanut olla 
täysin käyttökelvoton. Epäselvää ja kyseenalaista on myös se, miten yhtenäi-
sesti omaisuuden arvostaminen hoidettiin siirryttäessä noudattamaan liikekir-
janpitoa soveltuvin osin. On hyvin mahdollista, että eri kunnissa ja muodoltaan 
erilaisissa organisaatioissa omaisuuksien tasearvoissa on lähinnä historialli-
sista syistä johtuen merkittäviäkin eroja, mikä sitten heijastuu edelleen pää-
omakustannusten suuruuteen.

Ammattikorkeakouluille tehdyn kyselyn mukaan niiden avaavissa  taseissa 
oli käyttöomaisuuden arvostamisessa käytössä neljä erilaista tapaa. Osake-
yhtiömuotoisilla ammattikorkeakouluilla yleisin arvostustapa oli hankinta-
hinnan käyttäminen. Virasto-, liikelaitos- ja kuntayhtymämuotoiset ammatti-
korkeakoulut käyttivät hankintahinnan ohella indeksillä tai poistoilla korjattua 
hankintahintaa, nykykäyttöarvoa ja kirjanpitoarvoa.139 Kysely paljasti myös, 
että eräässä kuntayhtymämuotoisessa ammattikorkeakoulussa käyttöomai-
suutta ei ollut arvostettu ollenkaan, koska oppilaitoksen käyttöomaisuus oli 
saatu valtiolta ilman korvausta. Yksi ammattikorkeakoulusäätiö ilmoitti, että se 

138 Uudessa kirjanpitojärjestelmässä kunnan ja kuntayhtymän taseen oma pääoma ryhmitellään 
neljään ryhmään, jotka ovat peruspääoma, muu oma pääoma, edellisten tilikausien ylijäämä 
tai alijäämä ja tilikauden ylijäämä tai alijäämä. (Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1996, 
22.)

139 Vuonna 1999 julkaistussa Karhun, Nissisen ja Valkaman (1993, 92) energialaitosten tuot-
tovaatimusta koskeneessa tutkimuksessa tutkittiin myös käyttöomaisuuden arvostamiskäy-
täntöjä 16 eri kaupungin energialaitoksissa, joista seitsemän oli liikelaitoksia ja yhdeksän 
osakeyhtiöitä. Molemmissa organisaatiomuodoissa oli ollut käytössä neljä erilaista käyttö-
omaisuuden arvostusmenetelmää avaavissa taseissa. Liikelaitoksissa yleisin arvostusmene-
telmä oli hankintahinta ja osakeyhtiöissä nykykäyttöarvo.
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merkitsee käyttöomaisuuden aina suoraan kuluksi, jolloin sen ei myöskään tar-
vitse laskee poistoja. (Kohtamäki 2000, 78 – 79.) Tällaiset erot käyttöomaisuu-
den arvostuskäytännöissä paitsi vääristävät tilinpäätösanalyysin tunnus lukuja 
myös tuottavat kilpailun epäneutraliteettia oppilaitosten kustannus perusteiseen 
 hinnoitteluun.   

Työnantajien eläke- ja sosiaalikulujen rahoitusosuudet

Kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien ammattikorkeakoulujen henkilökunta 
kuuluu kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (KVTEL) piiriin, 
ja käytännössä eläkevakuutusjärjestelmää ylläpitää Kuntien Eläkevakuutus 
(KEVA). KEVA on lakisääteinen monopoli, eivätkä kunnat voi kilpailuttaa 
eläke turvan hankintaa. Myös kunnalliset osakeyhtiöt pääsevät hakemalla 
KEVA:n jäseneksi140. Toisin kuin kunnallinen virasto tai liikelaitos kunnalli-
nen osakeyhtiö voi yksityisen osakeyhtiön tapaan järjestää työntekijöidensä 
eläketurvan myös yksityisestä eläkevakuutusyhtiöstä työntekijäin eläkelain 
(TEL) mukaisesti. Tästä mahdollisuudesta huolimatta suurin osa kuntien 
 osakeyhtiöistä on järjestänyt eläketurvan KVTEL-järjestelmän kautta. Yksi-
tyisesti omistetuilla osakeyhtiöllä ei ole mahdollista päästä KVTEL:n piiriin 
edes anomuksesta. (Ks. esim. Kantanen 1997, 36.) 

Aikaisemmin kunta-alan ja yksityisen alan eläkkeissä oli selkeitä eroja, ja 
kuntien viranhaltijat ja työntekijät kykenivät hankkimaan paremmat eläke-
edut, kuin mitä oli yksityisellä sektorilla. KVTEL-järjestelmää uudistettiin 
vuosina 1993 ja 1995 siten, että se siirtyy asteittain samalle tasolle kuin TEL-
järjestelmä. Uudistuksissa vanhojen työntekijöiden eläke-edut kuitenkin suo-
jattiin, minkä johdosta jatkossakin KVTEL-etuudet jossain suhteessa ylittävät 
TEL-etuudet. (Kantanen 1997, 36.) 

Kuntien eläkejärjestelmässä KVTEL-yhteisöt rahoittavat eläkkeiden kus-
tannukset yhteisvastuullisesti, ja vain pieni osa rahoitetaan aiheuttamisperi-
aatteen mukaan. KEVA on ns. monopolisoitu, kuntaorganisaatioiden yhteis-
vastuun periaatteella toimiva rahoituspooli. Jos kuntien henkilökunta oleelli-
sesti vähenee esimerkiksi kilpailuttamisen tai ulkoistamisen myötä, suoritettu 
rahastointi ja palkkasumman perusteella määräytyvä eläkemaksu eivät tulisi 
riittämään, sillä KVTEL:n maksuperusta lasketaan kuntasektorin palkkasum-
masta. Koelaskelmien mukaan esimerkiksi 40 %:n poistuma henkilökunnasta 
aiheuttaisi 60 %:n korotuksen eläkemaksuun. (Jääskeläinen 2000, 114.) Tämä 
merkitsisi siis eräänlaista kilpailuepäneutraliteetin kehää, jossa supistuvat kun-
nalliset palvelutuottajat joutuisivat ylläpitämään työllisten määrällä pienenty-
neen kuntasektorin eläkkeiden rahoitusjärjestelmää isommilla eläkemaksuilla, 

140 Edellytyksenä on, että kaikki yhtiön osakkeet ovat kuntien, kuntayhtymien tai muiden eläke-
laitoksen jäsenyhteisöjen omistuksessa ja yhtiöjärjestyksessä on luovutuskielto muille kuin 
eläkelaitoksen jäsenyhteisöille. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöistä on olemassa vielä oma 
erillisehto. Ammatillista oppilaitosta ylläpitävä osakeyhtiö pääsee hakemuksesta kunnallisen 
eläkelain piiriin siinä tapauksessa, että vähintään 90 % osakeyhtiön osakkeista on KVTEL:n 
jäsenyhteisöjen omistuksessa.
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jolloin jäljelle jääneiden palvelutuottajien institutionaaliset kilpailuedellytyk-
set heikkenisivät edelleen.141

Jääskeläisen (2000, 116) tekemien rakennusalaa koskeneiden esimerkkilas-
kelmien mukaan suurimmat kustannuserot lakisääteisissä palkanmaksun sivu-
kuluissa142 ilmenivät juuri eläkemaksuissa. Jääskeläisen mukaan kuntatyön-
antaja on joutunut maksamaan korkeampia eläkemaksuja kuin yksityinen. 
 Hänen esimerkkilaskelmassaan samasta kuukausipalkasta aiheutui kuntasek-
torin työnantajalle kaikkineen vuonna 1999 lähes 15 % korkeammat kustan-
nukset kuin yksityisen yrityksen työantajalle.143  

Monikanavainen rahoitus 

Kuntapalveluiden näennäismarkkinoiden kansalliseksi rahoitusepäneutrali-
teetin aiheuttajaksi on kirjallisuudessa tunnistettu ns. monikanavainen rahoi-
tus. (Aronen ym. 2001, 55 ja 71.) Monikanavaisen rahoituksen ongelma ei 
synny siitä, että eri organisaatioista on tietoisesti ja tiedostamatta tehty erilai-
sia, vaan rahoitusongelman synnyttävät rahoittajat, jotka jakavat ja kohden-
tavat tukiaisia organisaatiomuodon perusteella. Esimerkiksi raha-automaatti-
yhdistys (RAY) on tukenut rahoituksellisesti sosiaalialan järjestöjen toimintaa 
mutta ei ole myöntänyt rahoitusta muille sosiaalialan palvelujen tuottajille.144 
141 Jos kunnalliset osakeyhtiöt ryhtyisivät järjestämään työntekijöidensä eläketurvaa TEL:n 

kautta, KVTEL-järjestelmän palkkasumma pienenisi, mikä sekin heikentäisi KVTEL-jär-
jestelmän rahoitusmahdollisuuksia. Koska yhtiöittämisen seurauksena yhtiön palvelukseen 
vanhoina työntekijöinä siirtyvien työntekijöiden aikaisemmat eläkekertymät jäävät kuiten-
kin kustannettavaksi KVTEL:n piiristä, siitäkin aiheutuu lisää paineita kasvattaa KVTEL-
maksuosuutta. (Jääskeläinen 2000, 114 ja Kantanen 1997, 36.)

142 Vuoden 2003 alusta myönnettiin 20 kunnan alueella toimiville yksityisille yrityksille ja 
valtion liikelaitoksille vapautus kokonaan 2,964 prosentin suuruisesta työnantajan sosiaali-
turvamaksusta. Kolmivuotisessa kokeilussa ovat mukana Enontekiö, Hailuoto, Houtskari, 
Inari, Iniö, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Korppoo, Muonio, Nauvo, Pelkosenniemi, Pello, 
Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki, Velkua tai Ylitornio. Myös työnantajina toimi-
vat kotitaloudet vapautettiin em. rahoitusvastuusta. Alueiden kunta- ja seurakuntatyönanta-
jia ei maksusta vapautettu, vaan niiden rahoitusvastuu jatkuu entisenä. (Helsingin Sanomat 
2003a.) Kokeilun ajan yksityiset palvelutuottajat saavat kokeilualueilla lainsäätäjän tuotta-
maa institutionaalista kilpailuetua verrattuna kunnallisiin palvelutuottajiin. 

143 Vuonna 2003 kuntatyönantajan KVTEL-maksu oli 22,76 prosenttia ja yksityisen työnantajan 
keskimääräinen TEL-maksu 16,92 % (Kuntataloustiedote 2002, 19 ja Yrittäjän tietopankki 
2003). Melinin ja Paunion vuonna 2001 julkaistun tutkimuksen mukaan työeläkemaksut oli-
vat yksityisellä sektorilla 4,7 prosenttia alemmat kuin julkisella sektorilla (Melin ja Paunio 
2001, 152.) Työnantajille palkkojen perusteella syntyvien erilaisten sivukulujen laskemi-
sessa on muutamia vertailuongelmia sen vuoksi, että maksuperusteet muuttuvat vuosittain ja 
niissä on ala- ja työnantajakohtaisia eroja. Joka tapauksessa yksi epäkohtien lähde on se, että 
yrittäjäeläkkeestä vapautetut ammatinharjoittajat saavat yrittäjäeläkemaksun mukaisen insti-
tutionaalisen kilpailuedun verrattuna yksityisten yhtiöiden ja voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden palvelutuotantoon. (Melin ja Paunio 2001, 152.) Jääskeläinen (2000, 116) 
onkin vaatinut, että kilpailuttamisen yleistyessä eri eläkejärjestelmät pitäisi yhtenäistää.

144 Yhdistyksen avustuksia on myönnetty vain yleishyödyllisille yhteisöille, säätiöille ja  tietyissä 
tapauksissa yleishyödyllisille osakeyhtiöille (Melin ja Paunio 2001, 153). RAY:n tukea saa-
neet voittoa tavoittelemattomat järjestöt kykenevät laskemaan myymiensä palvelun hintoja, 
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Yksipuolisesti kohdennettu rahoitus on voinut estää kilpailun syntymistä 
 sosiaalipalvelujen tuotantoon.145 Toisin sanoen ongelma ei ole ollut niinkään 
RAY:n rahoitus sinänsä, vaan sen kohdentamisperusteet.146

Julkisen sektorin myöntämiä – käytännössä hyvin sekalaisia ja eri tahoilta 
myönnettäviä – tukiaisia voidaan kategorisoida kolmeen ryhmään. Ensinnäkin 
tukea voidaan käyttää tilanteissa, joissa harjoitettava toiminta ei markkina-
perusteisena voi muodostua kannattavaksi. Esimerkkinä tässä yhteydessä on 
mainittu uimahallitoiminta tai metrotoiminta. Toisaalta voidaan huomauttaa, 
että esimerkiksi uimahallit ovat kuitenkin jonkinlaisessa kilpailutilanteessa 
kylpylöiden ja yleisten saunojen kanssa. Avustus on tällaisille toiminnoille 
elintärkeä, jotta niistä aiheutuneet kulut voidaan kattaa, eikä tällainen avustus 
välttämättä ole erityinen ongelma kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. Tämä 
pätee ainakin niissä tilanteissa, joissa toimiala ei ole kilpailulle avoin. Toinen 
ryhmä syntyy sellaisista tukiaisista, joilla tuetaan jotakin toimintaa, vaikka 
toiminnalla ei olekaan kannattavuusongelmaa. Esimerkiksi toiminnan positii-
visten ulkoisvaikutusten vuoksi julkisin varoin tuetaan jotakin toimintaa, jotta 
kuntalaiset voivat kuluttaa tätä palvelua alemmilla hinnoilla.147 Tällainen tuki 

tai ne voivat maksaa korkeampia palkkoja kuin muut alan työnantajat. Tuki on merkinnyt 
myös sitä, että yksityisten palveluntuottajien alalle tulo on estynyt. Viime aikoina RAY:ssä 
on alettu paremmin tiedostaa sen valikoivan tukipolitiikan vaikutukset, ja se on ryhtynyt 
kehittämään kilpailuneutraalimpaa rahanjakopolitiikkaa. (Melin ja Paunio 2001, 153 – 154.) 
Ongelman ratkaisuksi on esitetty mm. tuen kohdentamista keskitetysti jonkin alueen palvelu-
tuotannon kohentamiseen tai suoraan sosiaalipalveluja käyttäville asiakkaille. Jääskeläinen 
(2000, 82 – 83) on tutkinut RAY:n dokumentteja ja asiakirja-aineistoja ja havainnut niistä, 
että RAY:n tietoisuus maksamiensa tukien kilpailua vääristävistä vaikutuksista on kohonnut 
1990-luvun lopulla. RAY:n tuilla ehdittiin rakentamaan ylikapasiteetti loma- ja kuntoutus-
toiminnan palveluihin, mutta kun RAY tiedosti toimintansa seuraukset, se lopetti loma- ja 
kuntoutustoiminnan rakennusinvestointitukien jakamisen. Aikaisemmin RAY ei edellyttänyt 
tukemiaan vanhusten asumispalvelukohteita kilpailutettavan, mutta tässä suhteessa muutos 
on tapahtunut ja ensimmäinen kilpailutus suoritettiin RAY:n vaatimuksesta vuonna 2003. 
(Hyvärinen 2003.)

145 Toinen esimerkki monikanavaisen rahoituksen ongelmasta liittyy pakolliseen sairausva-
kuutusjärjestelmään, jota ylläpitää Kansaneläkelaitos (Kela). Kelan vakuuttamat kansalai-
set voivat vakuutuksen turvin käyttää yksityisiä sairaanhoitopalveluja ja saada sen jälkeen 
korvausta vakuutuksesta. Sellaisia laboratoriopalveluja, jotka asiakas ostaa julkisen sektorin 
omistamista laboratorioista, Kela ei puolestaan hyväksy korvattavaksi. Tällaista tukipoli-
tiikkaa on kritisoitu ja todettu, että sen johdosta on olemassa julkinen ja yksityinen labora-
toriojärjestelmä, joita ei voida kilpailuttaa keskenään. Joissakin tutkimuksissa yksityisten 
laboratorioiden perimät korvaukset on todettu kuusinkertaisiksi verrattuna kuntaomisteisten 
laboratorioiden kustannuksiin. (Aronen ym. 2001, 67 ja 71 – 72.)

146 Jääskeläisen (2000, 75) mukaan avustukset vahvistavat tukea saaneiden järjestöjen tulorahoi-
tusta. Kilpailun näkökulmasta tukien vaikutus on ollut merkittävä. Jääskeläisen mukaan jo 
3 – 5 prosentin tuki vie normaalin kilpailun olosuhteissa muilta kilpailijoilta edellytykset kil-
pailla, sillä palvelualojen käyttökatteet ja voittomarginaalit ovat vaatimattomat. Esimerkiksi 
kotipalvelutoiminnassa RAY:n avustukset ovat olleet toiminnan menoista jopa lähes 50 pro-
senttia. 

147 Tuen antaminen voi tapahtua avoimesti julkisista määrärahoista, mutta myös piilotetusti esi-
merkiksi siten, ettei toimijan tarvitse maksaa kaikkia kustannuksiaan. Kunta voi vuokrata 
jollekin palvelutuottajalle vaikkapa toimitilat alle käyvän vuokratason.
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synnyttää kilpailuneutraliteettiongelman, jos alalla toimii toisia palvelutuot-
tajia. Kolmas ryhmä tukiaisista on sellaisia, joita käytetään vapaan kilpailun 
toimialoilla, joilla jokaisen pitäisi periaatteessa pärjätä omillaan. Julkinen sek-
tori haluaa toisinaan kuitenkin tukea niitä toimijoita, jotka ovat joutuneet kan-
nattavuusvaikeuksiin. Yleisesti tällaiset tuet koetaan epäoikeudenmukaisiksi 
ja katsotaan epäoikeutetuksi tehottoman toiminnan tekohengitykseksi, varsin-
kin jos julkinen sektori ei edellytä mitään tuottoa tai vastinetta myöntämälleen 
tuelle. (SOU 2000:117, 98 – 99.) Kuitusen (1995, 7 – 16) mukaan kilpailu-
olosuhteissa tukiaiset vääristävät kilpailua aina, vaikka tukiaisten hyväksyttä-
vinä perusteina voidaan pitää ulkoisvaikutuksia ja markkinoiden epätäydellistä 
informaatiota.148 Keinoina vähentää julkisten tukiaisten kilpailua vääristäviä 
vaikutuksia hän mainitsee vastikkeen vaatimisen ohella sen, että tukea jaetaan 
kaikille toimialan palvelutuottajille yhtäläisin ehdoin, tukiaisten käyttöä sää-
dellään ja tuen määrää ja kestoa rajoitetaan.

Monikanavainen rahoitus aiheuttaa myös ammattikorkeakoulutoiminnas-
sa joitakin rahoitusneutraliteettiin liittyviä ongelmia, sillä eri rahoituslähteet 
kohtelevat eri ammattikorkeakouluja eri tavoin (Meklin 2000b, 8). Rahoituk-
sen monikanavaisuus ei oleellisessa määrin kuitenkaan vaikuta ammattikor-
keakoulujen tärkeimpään rahoituslähteeseen eli yksikköhintarahoitukseen. 
Valtion maksama yksikköhintarahoitus maksetaan pääsääntöisesti kaikille 
 ammattikorkeakouluille samansuurui sena riippumatta niiden organisaatio-
muodosta. Tutkintokohtaiset yksikköhinnat lasketaan opiskelijaa kohti kaik-
kien ammattikorkeakoulujen toteutuneiden valtakunnallisten kustannusten 
 perusteella. Koulukohtaisia yksikköhintoja voidaan korottaa, jos toimintaa 
harjoitetaan oleellisessa määrin vuokratiloissa149. Koulun opiskelijamäärä 
on siis olennainen koulun rahoituksen kannalta. Rahoitusjärjestelmä edistää 
koulujen välistä näennäismarkkinakilpailua, mutta kilpailua rajoitetaan koulu-
kohtaisten opiskelijamäärien sääntelyllä, joka tapahtuu kouluille myönnetyillä 
toimi luvilla ja opetusministeriön kanssa solmittavilla tavoite- ja tulossopimuk-
silla.150 (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ylläpitomuoto 1994, 4 – 11, 
Valkama, Kohtamäki ja Meklin 2000, 34 ja 35 ja ks. myös Valtion oppilaitosten 
yksityistäminen 1993, 10.)151 Virasto-, liikelaitos- ja kuntayhtymämuotoisessa 
ammattikorkeakoulussa oppilaitosten ylläpitäjät eli kunnat voivat myöntää am-
mattikorkeakouluille myös ns. yllä pitäjärahoitusta. Kuntien omista tulolähteis-
tä rahoitettu ylläpitäjärahoitus edustaa ammattikorkeakoulualan monikanava-
rahoituksen kilpailuneutrali teettiongelmaa. Am mattikorkeakouluista saatujen 
vastausten perusteella yllä pitäjärahoituksen osuus kokonaiskustannuksista oli 
148 Kuitusen (1995, 10 – 11) mukaan esimerkiksi työpaikkojen pelastaminen voi olla riittävä 

ulkoisvaikutus tukiaisten maksamiseen. 
149 Opetusministeriö voi erityisestä syystä myöntää myös ns. harkinnanvaraisen korotuksen.
150 Oppilaitosten ja opetusministeriön välillä ei käydä tarjouspyyntömenettelyä siitä, millä hin-

nalla oppilaitos koulutuksen järjestää.
151 Kannustavuuden kannalta yksikköhintarahoituksessa on ongelmana se, että yksikköhinnat 

perustuvat toteutuneisiin kustannuksiin mutta kattavat niistä vain osan. Jos oppilaitokset 
ovat kustannustehokkaita, säästöt näkyvät myös kustannusperusteisissa rahoituskertymissä.
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kunnissa seitsemän prosenttia ja kuntayhtymissä, joilta puuttuu verotusoikeus, 
kolme prosenttia. Osakeyhtiö- ja säätiömuotoisille ammattikorkeakouluille ei 
kanavoitunut vero rahoitettua ylläpitäjärahoitusta. (Kohtamäki 2000, 26.) Tämä 
on omiaan  aiheuttamaan niille haasteita investointien rahoituksessa. 

Ylläpitäjärahoitus voi olla avointa, jolloin ylläpitäjä ohjaa koululle enem-
män rahoitusta kuin mitä yksikköhintarahoitus edellyttäisi. Ylläpitäjärahoitus 
voi olla myös piilotettu käypää vuokratasoa edullisempiin vuokriin tai sisäisten 
palvelujen kustannuksiin. Ammattikorkeakoulukuntayhtymien ylläpitäjärahoi-
tusta on hoidettu myös jättämällä arvonlisäverojen palautukset kuntayhty mien 
käyttöön. Kunnallisella ylläpitäjällä on verorahoituslähtökohdan johdosta par-
haimmat edellytykset ylläpitäjärahoituksen järjestämiseen, vaikka ammatti-
korkeakoulu on kunnan sisällä rahoituksellisessa kilpailutilanteessa muiden 
oppilaitosten kanssa. Osakeyhtiöissä ylläpitäjärahoitus riippuu osakkaista. 
Säätiömuodossa ylläpitäjärahoituksen mahdollisuudet ovat olemattomat, sillä 
säätiön toiminnan rahoitus joudutaan perustamaan peruspääoman tuotoille ja 
yksikköhintarahoitukselle. Vaikka muodollisesti hallinnollinen ja omistuksel-
linen suhde säätiön ja sijaintikunnan välillä voi olla etäinen, kunnat saattavat 
tukea säätiömuotoisia ammattikorkeakouluja vuokraamalla niille toimitiloja ja 
takaamalla niiden lainoja. (Ammattikorkeakoulujen tulevaisuus … 1997, 11 ja 
Valkama, Kohtamäki ja Meklin 2000, 39 – 40.) Ammattikorkeakoulujen rahoi-
tuksessa ylläpitäjärahoituksen ohella monikanavaisen rahoituksen ongelmia 
aiheuttavat myös EU:lta tuleva rahoitus ja eräät muut, vähäisemmät julkiset 
tukiaiset152. EU-rahoituksen osuus oli pienin säätiöissä, mutta organisaatio-
muodon sijasta EU-rahoituksen suhteellinen osuus on paremmin selitettävissä 
oppilaitosten sijaintitekijöillä. (Kohtamäki 2000, 22 – 23.)

Laina- ja vahinkorahoitus

Päinvastoin kuin muilta organisaatiomuodoilta virastoilta ja liikelaitoksilta 
puuttuu aksiomaattinen oikeus vieraan pääoman lainaamiseen. Kunnan hal-
lintosäännöllä, kunnanhallituksen johtosäännöllä ja taloussäännöllä liikelai-
tokselle voidaan myöntää lainanottovaltuudet, mutta käytännössä tämä on 
harvinaista. Lainanottovaltuuksien antamista virastoille ei lainsäädännössä 
kielletä, mutta käytännössä tällainen menettely lienee tuntematon tai erittäin 
harvinainen. (Hannus ja Hallberg 1995, 388 – 389.) Sen sijaan virastot ja liike-
laitokset saavat korkohyötyä siitä, että kunta verorahoitteisena yksikkönä voi 
hankkia vierasta pääomaa niiden puolesta. Virastojen ja liikelaitosten näkö-
kulmasta mahdollinen etu tarkoittaa sitä, että virastot ja liikelaitokset voivat 

152 Melinin ja Paunion (2001, 154) tutkimuksen mukaan kilpailuneutraliteetti toteutuu valtion 
jakamissa työllistämistuissa. Sen sijaan muut työvoimapoliittiset tukiaiset aiheuttavat kilpai-
luneutraliteettiongelmia. Melinin ja Paunion mukaan voittoa tavoittelemattomat organisaa-
tiot ja julkinen sektori saavat muista työvoimapoliittisista rahoitustuista selvää institutionaa-
lista kilpailuetua, mutta ongelmien suuruutta on vaikea arvioida puutteellisten tilastointien 
vuoksi.
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saada tällä tavalla edullisempaa lainaa, kuin jos ne joutuisivat ottamaan lainan 
taloudellisesti omavastuisina yksikköinä. 

Viraston ja liikelaitoksen asema on lähtökohdiltaan hyvä vahinkojen rahoi-
tuksessa, koska ne ovat osa kuntaa, sillä sen riskinkantokyky on yleensä suhteel-
lisen hyvä. Vahinkorahoituksella tarkoitetaan niiden keinojen kokonai suutta, 
joilla voidaan selvitä taloudellisesti vahinkojen negatiivisista vaikutuksista 
palvelutuottajan omaan toimintaan. Vahingot153 aiheuttavat kustannuksia, tulo-
jen menetyksiä ja kilpailuedellytyksiin liittyviä ongelmia. Vahinkorahoituk-
sen päämuodot virastoissa ja liikelaitoksessa ovat budjetista tapahtuva  suora 
rahoitus, lainanotto, vahinkorahasto, ulkopuolelta otettu vakuutus ja  omalla 
riskillä toimiminen.154 Nämä samat keinot ovat käytettävissä myös kunta-
yhtymissä, mutta kuntayhtymien toimiala on suppeampi, minkä vuoksi niiden 
riskin kantokyky häviää peruskunnalle. Osakeyhtiöissä riskinkanto kyky on 
yleensä kuntia huonompi. Erityisesti pienten yhtiöiden vahinkorahoitus kyky 
saattaa olla niin heikko, että yksi ainoa vahinko voi kaataa yhtiön. Yksittäiselle 
 yhtiölle vahinkorahaston perustaminen ei ole houkutteleva vaihtoehto, koska 
sen  pitää tehdä ensin voitollinen tilinpäätös, josta se voi tehdä rahasto siirron. 
Tässä  tilanteessa osakeyhtiö joutuu maksamaan myös veroa. Tätä ongelmaa 
kunnalla ei ole, ja kunnat voivat ulkoisten vakuutusten sijasta helpommin käyt-
tää vahinkorahastoja. Säätiön riskinottokyky on samantyyppinen, ellei peräti 
heikompi, kuin osakeyhtiöllä, sillä siltä puuttuu omistaja. (Svenska Kommun-
förbundet 1997, 12, 24 ja 34.)155

153 Vahingot voidaan tyypitellä henkilö-, omaisuus-, varallisuus- ja seurausvahinkoihin sekä 
vahingon korvausvelvollisuuden realisoitumiseen. (Svenska Kommunförfundet 1997, 
14 – 22.)

154 Vahinkorahoitus voidaan hoitaa jopa niin, ettei vahinkoihin mitenkään varauduta (Svenska 
Kommunförbundet 1997, 5 – 12 ja 24). Joissain maissa, kuten Ruotsissa ja Tanskassa, kun-
nilla on myös omia vakuutusyhtiöitä, joihin kunnat keskittävät omat vakuutuksensa.

155 Tutkituissa ammattikorkeakouluissa yhtiömuotoiset oppilaitokset kustansivat itse vakuutus-
maksut, mutta kunnallisista oppilaitoksista vain osa oli niitä, jotka itse rahoittivat vakuutus-
kulut. Joidenkin oppilaitosten puolesta ylläpitäjä tavalla tai toisella hoiti vahinkorahoituksen. 
Yksi kunta oli jättänyt vakuutukset kokonaan ottamatta. (Kohtamäki 2000, 74.) 
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5 YHTIÖITTÄMINEN KILPAILU-
 NEUTRALITEETIN TOTEUTTAMISEN

 KEINONA

5.1 Yhtiöittämisen käsitteen agenttiteoreettinen
 määrittely 

Immosen (1993, 20 – 29) mukaan yhtiöittäminen yläkäsitteenä tarkoittaa min-
kä tahansa organisaation harjoittaman liiketoiminnan muodostamista erilliseksi 
yhtiöksi. Yritysjuridisena käsitteenä yhtiöittäminen tarkoittaa hänen mukaansa 
osakeyhtiön liiketoiminnan sekä siihen sitoutuneiden varojen ja vastuiden siir-
tämistä kokonaan tai osittain uudelle tai uusille osakeyhtiöille. Uusi tai uudet 
yhtiöt voivat yhtiöittämisen jälkeen jatkaa liiketoimintaa saamallaan omaisuu-
della. Immonen on myös typologisoinut yhtiöittämiset neljään kategoriaan. 
Yhtiöittäminen on täydellinen silloin, kun luovuttavan yhtiön omistukseen ei 
jää enää omaisuutta ja koko omaisuus ja kaikki vastuut ositetaan luovutuksen-
saajille. Tällaisessa yhtiöittämistilanteessa omaisuutensa luovuttanut yhtiö voi 
joko jäädä olemaan substanssin osalta tyhjänä yhtiönä tai sitten sen olemassa-
olo voidaan lopettaa. Osittaisessa yhtiöittämisessä omaisuutta jaetaan yhdelle 
tai useammalle uudelle yhtiölle sillä tavalla, että jakavalle yhtiölle edelleen jää 
omaisuutta toimintansa jatkamista varten. Osittaisessa yhtiöittämisessä omai-
suuden vastaanottavan yhtiön omistajina voivat olla luovuttava yhtiö itse tai 
sen osakkaat. Tytäryhtiödiffuusiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö siirtää 
omaa toimintaansa perustamalleen tytäryhtiölle. Yhteistoimintadiffuusio on 
sellainen yhtiöittäminen, jossa yhteisö perustaa yhdessä yhden tai useamman 
yhteisön kanssa uuden yhteisön jatkamaan niiltä siirrettävää toimintaa. 
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Täydellinen yhtiöittäminen Osittainen yhtiöittäminen

Tytäryhtiödiffuusio
Kuntayhtymä yhtiöittää 
kaiken kiinteän ja irtaimen 
omaisuutensa perustamilleen 
tytäryhtiöille.

Kunta tai kuntayhtymä yhtiöit-
tää ainoastaan osan omaisuu-
destaan yhteen tai useampaan 
perustamaansa yhtiöön.

Yhteistoimintadiffuusio
Kuntayhtymä yhtiöittää kaiken 
kiinteän ja irtaimen omaisuu-
tensa siirtämällä sen yhdessä 
jonkun muun tai muiden kanssa 
perustamalleen yhtiölle.

Kunta tai kuntayhtymä yhtiöit-
tää vain osan omaisuudestaan 
yhdessä jonkun muun tai 
muiden kanssa perustamaansa 
yhtiöön.

KUVIO 11. Kunnallishallinnon yhtiöittämistilanteiden nelikenttä.

Kunnallishallinnossa ajatus täydellisestä yhtiöittämisestä vaikuttaa alkuun-
sa täysin teoreettiselta pohdinnalta. Kunnallistalouden olemassaolo perustuu 
jatkuvuuden periaatteeseen, minkä vuoksi kunta ei ole lakkautettavissa. Siitä 
huolimatta joudutaan myöntämään, että kunnan olemassaolo juridisena enti-
teettinä ei ole sidottu fyysisen, kiinteän tai irtaimen omaisuuden omistamiseen. 
Esimerkiksi poliittisena järjestelmänä kunnallishallintoa voidaan ylläpitää 
 pelkän käyttötaloudenkin turvin. Käytännössä kuntien omaksuman, suhteelli-
sen dogmaattisen palvelutuotantopolitiikan seurauksena fyysisen omaisuuden 
omistamisesta on tullut kunnallistaloudelle imperatiivi. Sen vuoksi prakti sessa 
mielessä täydellinen yhtiöittäminen voi koskea ainoastaan kuntayhtymää, 
 koska kuntayhtymä on vain peruskuntien yhteistyömuoto. Peruskunnissa voi-
daan toimeenpanna vain osittaisia yhtiöittämisiä joko tytäryhtiö- tai yhteistoi-
mintadiffuusioina.

Siinä missä edellä esitetty Immosen määritelmä rajasi yhtiöittämisen 
kohteen toiminnan luonteen perusteella liiketoimintaan, hallintotieteelli sesti 
suuntautuneet Kiviniemi ym. (1994, 23) sivuuttavat toiminnan luonteen ja 
määrittelevät yhtiöittämisen tarkoittavan viraston tai liikelaitoksen organi-
soimista osakeyhtiölain mukaiseksi osakeyhtiöksi.156 Hallinnollis-juridisesti 
on painottunut Collierin ja Pitkinin (1999, XV) määritelmä, jonka mukaan 
 yhtiöittäminen tarkoittaa kunnan viraston tai laitoksen rakenteen, organisaa-
tion ja asema perustaisen statuksen muuntamista yhtiömuotoiseksi. He lähtevät 
samasta olettamasta kuin Kiviniemi ja kumppanit eli siitä, että yhtiöittämi-
sen kohde määräytyy organisatoristen seikkojen perusteella. Collier ja Pitkin 

156 Suomen kielen perussanakirjan (1994, 621) määritelmän mukaan yhtiöittäminen tarkoittaa 
samaa kuin muuttaa yhtiöksi. Käsitteen rinnakkaisen sisällön mukaan yhtiöittäminen voi 
tarkoittaa myös jakamista useaksi yhtiöksi.  Kirja havainnollistaa määritelmää lausumalla, 
että kyseessä voi olla valtion laitoksen, tehtaan tai osaston yhtiöittäminen. Tämä  määritelmä 
laventaa Kiviniemen ym. (1994, 23) määritelmässään esittämiä yhtiöittämiskohteita, eli 
 kyseeseen voi tulla laitoksen ja viraston ohella tehdas tai osasto, jotka yleensä ovat viraston 
tai laitoksen alayksiköitä.
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 antavat  kuitenkin paremmin sisältöä sille, mitä yhtiöittämisessä tapahtuu; 
yhtiöit täminen muuttaa yhtiöitettävän yksikön rakennetta, organisaatiomallia 
ja statusta.157   

Päämies-agenttitermein yhtiöittämisen yleisenä ilmiönä voidaan määritellä 
tarkoittavan päämiehen toimenpidettä, jolla päämiehen toimeksiantoja suorit-
tava agentti muunnetaan yhtiömuotoiseksi organisaatioksi tai erilliseksi yhti-
öksi. Yhtiöittämistä ei pidä tulkita niin, että sen katsottaisiin merkitsevän koh-
teen eli agentin erottamista tai irrottamista päämiehestä. Yhtiöittämisessä on 
kyse siitä, että agentin muotoa muutetaan tai agentista erotetaan itsenäinen ja 
uusi agantti erilleen emoagentista. Siinä tapauksessa, että agentti on ollut jokin 
muu kuin yhtiö, muutetaan se yhtiömuotoiseksi organisaatioksi. Jos agentti on 
jo valmiiksi ollut yhtiö tai osa sitä, yhtiöittäminen merkitsee agentin muutta-
mista erilliseksi yhtiöksi.

Päämies-agenttitermein yhtiöittämisen voidaan kunnallishallinnossa määri-
tellä tarkoittavan kunnan jonkin organisaatioyksikön, palvelun, toiminnan 
toi mintakonseptin tai omaisuuserän tai niistä luodun kombinaation kunnallis-
taloudellista eriyttämistä ja organisatorista autonomisointia muuttamalla 
se omaksi osakeyhtiömuotoiseksi agentikseen, jonka kunta omistaa yksin tai 
 jossa kunta käyttää määräysvaltaa. Määritelmä laajentaa yhtiöittämisen  fokusta 
 siten, että yhtiöittämisen kohteena voi olla paljon muutakin kuin vain jokin 
 organisaatioyksikkö tai valmis liiketoiminta. Esimerkiksi jokin palvelu ydin- ja 
 liitännäistoimintoineen saattaa vastata yhtä organisaatioyksikköä, mutta se voi 
olla myös vain osa virastokokonaisuutta, tai palvelu voi läpileikkausperiaatteella 
olla monen viraston yhteisponnistelujen tuotos. Omaisuuserien osalta yhtiöit-

157 Valkaman (1993b, 2 ja 1995, 40) mukaan yhtiöittämisellä tarkoitetaan jonkin tehtävä- tai 
toiminta-alueen organisaation uudelleen järjestelyä siten, että perinteisen kuntaorganisaa-
tion sijaan muodostetaan yksityisoikeudellinen yhtiö, jossa kunta on enemmistöosakkaana. 
Tässä määritelmässä yhtiöittämisen fokusta lähestytään toiminnallisesta näkökulmasta, kun 
puhutaan tehtävä- tai toiminta-alueen organisaatiosta. Lähestymistavasta huolimatta tämä-
kin määritelmä rajaa yhtiöittämisen kohteen kapea-alaisesti ainoastaan organisaatiokäsitteen 
varassa.  Maininnalla enemmistöosakkaasta määritelmä viittaa siihen, että yhtiöittämisessä 
saattaa olla kysymys yhteistyöjärjestelystä. Toisaalta tällä viittauksella on haluttu vetää rajaa 
yksityistämisen käsitteeseen. 

  Hallinnollisesta näkökulmasta yhtiöittämisen on määritellyt Puttonen (2002, 24 ja 130), 
jonka mukaan yhtiöittämisellä tarkoitetaan kunnallisen hallintomallin muuttamista yksi-
tyisen sektorin hallintomalliin. Hänen mukaansa yksityisen sektorin hallintomalleja ovat 
osake-yhtiö, asunto-osakeyhtiö, asunto-osuuskunta, yhdistys ja säätiö. Hän korostaa sitä, 
että yhtiöittäminen merkitsee sellaista organisaation muutosta, jossa organisaatio siirtyy 
kuntalain alaisuudesta jonkin erityislain alaiseksi ja samalla uuden hallintomallin mukainen 
yksikkö saa omaa päätösvaltaa. Puttosen määritelmä laventaa yhtiöittämisen lopputulosta 
aivan perustellusti, sillä se näkee vaihtoehtoisena lopputuloksena myös asunto-osake yhtiön 
ja osuuskunnan. Lavennus ulottuu jopa yhdistyksiin, mutta yhdistyksiä ei vakiintuneen 
tulkinnan mukaan pidetä yhtiöinä tai yrityksinä. Yritysmuotoja ovat vain yksityinen toimi-
nimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. (Ks. esim. Holopainen ja 
Levonen 2001, 7 – 8.) Omintakeinen on myös Puttosen oivallus siitä, että kuntalaki olisi 
jokin yleislaki suhteessa esimerkiksi osakeyhtiölakiin. Sen sijaan Puttosen lausuma yhtiön 
omasta päätösvallasta on huomionarvoinen näkökohta.  
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täminen voi koskea sekä kiinteää, irtainta että aineetonta omaisuutta. Kilpailu-
neutraliteetin järjestämisen kannalta yhtiöittämiskohteen lavennuksella on oleel-
lista merkitystä. Jos nimittäin yhtiöittäminen katsottaisiin voitavan kohdistaa 
ainoastaan kokonaisiin virastoihin tai laitoksiin, se jäykistäisi tarpeettomasti 
 yhtiöittämistä kilpailuneutraliteetin järjestämistapana. Varsin huomionarvoista 
määritelmässä on rajaus, jonka mukaan yhtiöittäminen johtaa nimenomaan 
osake yhtiömuotoisen yhtiön syntymiseen. Jos haluttaisiin olla tarkkoja, pitäisi 
tässä tapauksessa käyttää osakeyhtiöittämisen käsitettä. Tässä tutkimuksessa 
puhutaan kuitenkin vain yhtiöittämisestä, mutta sillä viitataan osakeyhtiömuo-
toon. Valinta on tehty käytännöllisen sisällön antamiseksi yhtiöittämisen käsit-
teelle, sillä valtaosa yhtiöittämisistä tarkoittaa osakeyhtiömuotoon muuttamista. 
Yleisterminä osakeyhtiö sisältää sekä tavalliseksi osakeyhtiöiksi että erityisosa-
keyhtiöiksi, kuten asunto-osakeyhtiöiksi ja kiinteistöosakeyhtiöiksi, muuttami-
sen. Yhtiöittämisen omistuksellinen minimikriteeri on se, että kunnalla säilyy 
yhtiössä vähintään määräysvalta. Omistusosuus ei välttämättä ole lineaarisessa 
suhteessa määräysvallan kanssa, ja joissain tapauksissa alle 50 %:n omistusosuu-
desta huolimatta kunnalla itsellään voi olla määräysvalta yhtiön asioissa.158 Jos 
kunta yhtiöittämisen yhteydessä luopuu sekä omistajuudesta että määräysvallas-
ta, ei enää puhuta yhtiöittämisestä kunnallishallinnossa, vaan ostajasta riippuen 
yksityistämisestä, valtiollistamisesta tms. toimenpiteestä. Yhtiöittäminen käsit-
teenä ei kata omistajan vaihdosta vaan ainoastaan organisaatiomuodon muutok-
sen.

Käsitteellisesti yhtiöittäminen pitää erottaa yhtiöitymisen termistä. Jotkut 
kuntapalvelut nimittäin perustetaan jo suoraan kunnan osakeyhtiöiksi ilman, 
että niitä ikään kuin kierrätetään kuntaorganisaation kautta. Nykyään osa kun-
tien uusista tehtävistä on sellaisia ja kunnallispoliittinen kulttuuri siinä  määrin 
liberalisoitunut, ettei kaikkien palvelujen käynnistämistä kunnallisessa orga-
nisaatiomuodossa pidetä enää tarpeellisena. Näissä tapauksissa toiminnan 
käynnistämistä varten kunta perustaa ja rekisteröi heti alusta pitäen uuden 
osakeyhtiön. Joissain tapauksissa kunnat myös ostavat valmiita ja toimivia yh-
tiöitä tai osuuksia niistä. Lisääntyvä kunnan toimintojen yhtiöittäminen, kunta-
palvelujen käynnistäminen osakeyhtiömuodossa ja kunnan osakeyhtiöostot 
merkitsevät yhdessä kuntapalvelujen yhtiöitymiskehitystä.159 (Valkama 2003, 
189.) Sanapari yhtiöittäminen kunnallishallinnossa kuvaa siis vain niiden kunta-
palvelujen siirtämistä yhtiömuotoon, jotka ovat ensin olleet kunnallisessa orga-
nisaatiomuodossa. Kilpailuneutraliteetin järjestämisen kannalta yksiköiden 

158 Huolimatta omistusosuuksista määräysvalta ja yhtiön hallituspaikkojen enemmistön nimit-
tämisoikeus voidaan järjestellä tai sitä voidaan modifi oida erilajisilla osakkeilla, yhtiöjärjes-
tysmääräyksillä tai osakassopimuksilla.

159 Yhtiöittäminen ja yhtiömuodon hyväksikäyttö kunnallishallinnossa ei ole mikään kilpailu-
politiikan innovoima uutuus. Kunnat ovat omistaneet yhtiöitä jo useita vuosikymmeniä, 
mutta yhtiöitä on ollut tapana pitää poikkeuksina virastohierarkiaan perustuvassa kuntakon-
sernissa. (Christensen ja Pallesen 2001, 286 ja Valkama 2003.)
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perustaminen jo alun perin yhtiömuotoisina on perustellumpi vaihtoehto kuin 
toimintojen kierrättäminen ensin kunnallisessa järjestysmuodossa.160 

5.2 Yhtiöittämisen kilpailuneutraliteettivaikutusten
 postulaatit ja kunnallistaloudellisten
 kilpailuedellytysten muutos

Yhtiö on yritys ja yritys on määritelty keinoksi tai tavaksi järjestää hyödyk-
keiden tuotanto ja tarjonta niitä tarvitseville. Käsitteellisessä mielessä yritys-
organisaatio voi siis toteuttaa palvelutuotannon osalta samaa funktiota kuin 
kunnalliset virastot ja liikelaitokset; molemmat ovat tapoja organisoitua pal-
velutuotannon järjestämiseksi. Uusklassinen teoria korostaa yrityksen hyö-
dyketuotannon osalta taloudellisen hyödyn tavoitetta, mutta teoria on sillä 
tavalla rajoittunut, että se näkee taloudellisen hyödyntavoittelun merkitsevän 
ainoastaan kokonaistuottojen ja -kustannusten erotuksen maksimointia. Voi-
ton tavoittelun ohella tai sijasta taloudellinen hyöty voi merkitä myös pyrki-
mystä kustannusten säästöön tai riskin jakamiseen. (Villa 2001, 13.) Lisäksi 
kun otetaan huomioon, että yhtiökin voi toimia tasapainotalouden periaatteella 
pyrkimättä voiton tuottamiseen, voidaan väittää, että taloudellisten tavoittei-
den osalta virasto- ja yhtiömuodot eivät välttämättä merkittävästi eroa toisis-
taan. Käsitteenmäärittelyyn perustuva päättely tukee sitä tulosta, joka saatiin 
vertailemalla erilaisia selitysteorioita keskenään. Jos yhtiömuodolla voidaan 
katsoa toteutettavan tai saatavan aikaiseksi samoja palvelutuotantofunktioita 
kuin  virasto- tai liikelaitosmuodolla ja vieläpä yhtäläisellä talouden tasapaino-
periaatteella, pitää erikseen kysyä, millä nimenomaisilla perusteilla voidaan 
väittää yhtiöittämisen kunnallishallinnossa tuottavan kilpailuneutraliteettia 
erilaisten palvelutuottajien välille.

Käsitykset siitä, että yhtiöittämisellä on kilpailuneutraliteettia lisäävä vai-
kutus, voidaan tiivistää seuraaviin postulaatteihin:

1. Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto161, minkä vuoksi kuntapalvelujen tuotannon 
siirtäminen yhtiömuotoon yhdenmukaistaa kunnallisen palvelutuottajan 
organisaatiopiirteet tai -ominaisuudet useimpien yksityisten palvelutuottajien 
kanssa.

2. Virasto- ja liikelaitosmuotoisen palvelutuotannon siirtäminen yhtiömuotoon 
tekee siitä konkurssikelpoisen, minkä ansiosta alalta poistumisen säännöt 
yhdenmukaistuvat yksityisten palvelutuottajien kanssa. 

160 Taloudellisessa mielessä toimintojen perustaminen suoraan yhtiöiksi ilman organisatorista kier-
rätystä on kustannustehokkaampi menettelytapa. Toisaalta kunnallinen organisaatio saattaa olla 
sopiva paikka joidenkin uusien toimintojen ja osaamisalueiden kypsyttämiseen, ennen kuin ne 
ovat valmiita yhtiömuotoon.

161 Osakeyhtiö ei ole vain yleisin yksityisen elinkeinotoiminnan organisoitumismuoto vaan 
myös liikevaihdolla mitattuna merkittävin yritysmuoto.
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3. Yhtiöittäminen tekee mahdottomaksi suoran kunnallisverosubvention käytön 
palvelutuottajan talouden tukemiseksi ja tässä mielessä saattaa toiminnan 
rahoitukselliset perusteet yhdenvertaiseksi yksityisen palvelutuotannon 
kanssa.  

4. Yhtiöittäminen turvaa kaikkein suurimman toimintojen läpinäkyvyyden, kun 

palvelutuotanto on eriytetty muista toiminnoista. 

Ensimmäinen postulaatti perustuu siihen käsitykseen, että yhtiöittäminen 
muuttaa kerralla kunnallisen viraston tai liikelaitoksen yksityisen osakeyhtiön 
kaltaiseksi. Kuten jo itse postulaatti implikoi, kilpailuneutraliteetin saavutta-
mista rajoittaa se, että yhtiömuoto on vain yksi yritysmuoto. Eri organisaa-
tiomuotoihin perustuvien yksiköiden organisatorinen samankaltaisuus saavu-
tettaisiin myös kulkemalla toiseen suuntaan eli tekemällä kaikista organisaa-
tioista virastomuotoisia, mutta silloin ei voitaisi puhua kilpailuneutraliteettiin 
tähtäävästä toimintapolitiikasta. 

Yhtiöittäminen edistää näennäismarkkinateorian toimintaedellytyksiä, sillä 
yhtiöittämisen voidaan väittää tekevän kunnallisista palvelutuottajista puoli-
itsenäisiä. Yhtiöittäminen tekee yksiköstä itsenäisen oikeushenkilön162, mutta 
täyttä itsenäisyyttä tai riippumattomuutta se ei saavuta, koska kunta säilyy sen 
omistajana. Juridisena muutoksena yhtiöittäminen merkitsee ennen kaikkea 
julkisoikeudellisen eli kunnallisoikeudellisen toiminnan muuttamista yksi-
tyisoikeudelliseksi eli yhtiöoikeudellisesti järjestäytyneeksi. Yhtiöittäminen 
edistää kilpailuneutraliteetin toteutumista sillä perusteella, että se lisää toi-
minnan organisoitumisen samankaltaisuutta suhteessa yksityisiin toimijoihin 
ja – mikä tärkeintä – saattaa toiminnan rahoitukselliset ja alalta poistumisen 
ehdot yhteneväisiksi yksityisten palvelutuottajien kanssa. Yksityisoikeudel-
linen viitekehys merkitsee väljempää sääntelyä ja omaehtoisuuden vahvis-
tumista toimeksiantojen vastaanottamisen ja toimeenpanon järjestäytymis-
perusteena. Taloudellisen vastuun näkökulmasta yhtiöittäminen merkitsee 
ikään kuin kollektiivisesta yhteisvastuutaloudesta irtautumista ja autono-
misen talousvastuun ottamista. Osakeyhtiönä agentista muodostetaan omis-
tajastaan erillinen varallisuuspiiri, jolla on omat oikeudet ja velvollisuudet163. 
Yhtiö taloudessa omistajaa eli kuntaa ei voida panna vastuuseen yhtiön sitou-
muksista. Kunnan vastuu rajoittuu ainoastaan siihen panokseen, jonka kunta on 
sijoittanut osakeyhtiön osakepääomaan. Mikäli kunta nimenomaan haluaa lisätä 
tätä  minimivastuuta yhtiön taloudellisista sitoumuksista, kunta voi antaa takauk-
sia tai pantteja osakeyhtiön ottamille lainoille. (Koski ja af Schultén 1998, 9 
– 10.) Takaus politiikalla tuotetaan institutionaalisia kilpailuetuja valikoidusti, jos 
kunnat myöntävät takauksia epäyhtenäisin perustein tai sovellettavat käytännöt 
suosivat määrättyjä – esimerkiksi kuntien omia tai yksityisiä – yhtiöitä. Osana 

162 Yhtiöittämisen myötä agentti saa rekisteröintikelpoisen toiminimen ja itsenäisen juridisen 
statuksen sekä oikeustoimikelpoisuuden. 

163 Yhtiö itse omistaa oman varallisuutensa vaikka onkin samaan aikaan myös omistajansa arvo-
paperivarallisuutta.
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talouden autonomisointipyrkimystä tapahtuu myös toiminnan rahoituksel-
listen edellytysten muutos. Yhtiömuodossa rahoituksellista vajetta ei voida 
yleiskatteisesti rahoittaa suoraan kunnan verotuloista. Rahoituksellisessa 
mielessä yhtiöittäminen merkitsee siis yhtiöitetyn toiminnan muuntumista 
erityiskatteiseksi.164 Lisääntyneen omavastuisuuden vastapainona yhtiöittämi-
nen kasvattaa yhtiöityneen yksikön päätöksentekovaltaa, eli yksikkö voi itse-
näisemmin päättää tekemisistään ja sitoumuksistaan. 

Yhtiöittämisoperaatiossa kuntaorganisaation omaisuusmassasta irrotetaan 
aina jokin osa perustettavaa yhtiötä varten, josta tulee yhtiön omaa pääomaa.165 
Yleensä kyse ei ole mistä tahansa pääomaosuudesta, vaan pääomittaminen 
kohdistuu palvelun tuotannon ja jakelun kannalta tarkoituksenmukaiseen 
omaisuuskokonaisuuteen. Yhtiöitetystä yksiköstä tulee oman pääomansa ja 
varallisuutensa omistaja. Kunta ei omista yhtiön nimissä olevaa varallisuut-
ta, vaan kunnalla on arvopaperistettu omistusoikeus yhtiöön itseensä. Sinänsä 
varallisuusmuutoksen yhteys kilpailuneutraliteetin saavuttamiseen on epäsel-
vä tai vähäinen. Yksikön kilpailuedellytysten neutraloituminen ei sinänsä ole 
riippuvainen siitä, omistaako se itse varallisuutensa. Omaisuutta voidaan luo-
vuttaa toimintaa varten myös leasing- ja vuokrasopimusjärjestelyin. Kilpai-
luneutraliteetin kannalta on olennaisempaa se, millä ehdoilla ja missä laajuu-
dessa kuntapalveluja tuottava yksikkö saa palvelujen tuottamisessa tarvittavat 
käyttöomaisuuserät käyttöönsä. 

164 Kokonaan eri asia on se, jos kunta haluaa erillisillä toimenpiteillä pelastaa yhtiön konkurs-
silta tai myöntää sille verovaroista rahoitustukea. Tämänkaltaiset toimenpiteet saavat silti 
enemmän läpinäkyvyyttä yhtiömuodossa, kuin jos ne tapahtuisivat hallinnollisen budjetin 
sisäisinä järjestelyinä.

165 Yhtiölle siirrettävä pääoma voi olla rahoitettu kunnan peruspääomasta. Yhtiön omaan pääomaan 
sijoitettu erä voi olla myös likvidiä fi nanssivarallisuutta, tai se on voitu ottaa lainaksi vieraan 
pääoman ehdoin.
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KUVIO 12. Yhtiöittäminen agenttimuodon muutoksena.

Edellä mainitun neljännen postulaatin on lausunut kilpailupolitiikan ohjel-
matyöryhmä. Käsitys läpinäkyvyyden lisääntymisestä yhtiöittämisen myö-
tä perustetaan siihen väitteeseen, että yhtiöittäminen selkiyttää palvelujen 
myyntihinnoittelun perusteet ja tekee hinnoitteluperusteista läpinäkyviä. Kun 
yhtiö on organisatorisesti erillään muista kunnan toimintayksiköistä, yhtiön 
tuottamien palvelujen hintojen täytyy heijastaa vain yhtiössä toteutuneita tuo-
tantokustannuksia. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2001, 66.) Tähän liittyy 
myös käsitys siitä, että suuren osakokonaisuuden yhtiöittäminen pienemmik-
si osakokonaisuuksiksi on omiaan vähentämään tarvetta käyttää yleiskulujen 
enemmän tai vähemmän sattumanvaraisia jakoperusteita. Valitettavasti postu-
laatti yhtiöittämisen läpinäkyvyyttä lisäävästä vaikutuksesta asettuu kokonaan 
toiseen valoon, jos yhtiöittämismuutosta katsotaan laajemmin kuntalaisen, ve-
ronmaksajan tai äänestäjän asemasta käsin. Kuntalaispäämiehen näkökulmas-
ta yhtiöittämistä ei voida pitää läpinäkyvyyttä lisäävänä toimenpiteenä, sillä 
yhtiöittäminen siirtää agentin hallinnon julkisuuspiirin ulkopuolelle. Yhtiöittä-
minen etäännyttää agentin kunnanvaltuuston päätöksenteosta puhumattakaan 
kuntalaisen mahdollisuudesta äänestää kansanäänestyksillä yhtiön asioista. 
Kuntalaisen näkökulmasta kunnallisen agentin muuntaminen yhtiöksi heiken-
tää kuntalaispäämiehen oikeusturvaa, koska se supistaa kuntalaisen perinteisiä, 
hallinnollisia valvontakeinoja. Kunnallishallinnon organisaation kehittyminen 

Päämies/kuntalainen

Kunnanvaltuusto

Yhtiöitetään

Valtuuston toimeksianto- ja kontrolli-
suhde pidentyy ja muuttuu epäsuo-
raksi tai tilaaja-tuottajasuhteeksi.

Julkisen hallinnon julkinen
piiri kunnallishallinnossa

Valvonta:
1) Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja &
2) talousarvion toteutumisvertailu ja kunnan
    tilinpäätös

Perustettavaa yhtiötä varten kunta irrottaa omista 
varoistaan varallisuuserän sijoitettavaksi yhtiön 
omaksi päätomaksi.

Lopputuloksena syntyy kunnan organisaatiosta erillinen ja 
juridisesti itsenäinen, oikeustoimikelpoinen ns. aliagentti, 
joka itse hallitsee sille luovutettua osakepääomaa.

Yksikkö A:sta tulee 
osakeyhtiö.

Yhtiöille kirjoitetaan yhtiöjärjestys ja 
vahvistetaan avaava tase.

Yhtiön tase sijoitetaan osaksi kunta-
konsernin tasetta.

Toimeksiannot:
Päätökset ja budjetti

Kunnan palvelutuotanto-organisaation 
agentit

Yksikkö A
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kohti osakeyhtiömuotoa tai ainakin yhtiömäisempiä muotoja on tilastojen pe-
rusteella kuitenkin vallitseva kehityssuunta166 kunnallishallinnossa.

Kunnallistalous on kokonaisuutena tasapainotaloutta, mutta yhtiöittäminen 
mahdollistaa voitto-orientaation käyttöönoton tai vahvistamisen yhtiöite tyssä 
yksikössä. Tämä toteutuu, jos yhtiöjärjestyksen laadinnan yhteydessä hyväk-
sytään OYL:n olettama yhtiön voitontuottamistarkoituksesta. Siinä  missä 
kunnallistaloudessa tulojen hankinta on lähinnä vain säädettyjen maksujen 
ja taksojen perimistä laillisuuden nimissä, yritystaloudessa tulojen hankinta 
muodostuu ainakin käynnistysvaiheen jälkeen elintärkeäksi. Virastojen kun-
nallistaloudellisessa ajattelussa mahdollinen voitto-orientaatio on ollut varsin 
marginaalinen ilmiö osittain senkin vuoksi, että virastot ovat oikeutettuja kulut-
tamaan niille budjetoidut menomäärärahat riippumatta tulojen toteutumisesta. 
Itse asiassa virastot on myös tietyllä tapaa velvoitettu kuluttumaan niille bud-
jetoidut määrä rahat, koska myönnettyä määrärahaa voidaan pitää valtuuston 
toimeksiantona. (Vrt. Kalima 1988, 186 – 190, Hannus ja Hallberg 1995, 403 
ja Harjula ja Prättälä 1996, 395.) Voitto-orientaation mahdollistuminen yhtiöi-
tetyssä yksikössä lähentää sen toimintaedellytyksiä etenkin yksityisen sektorin 
yhtiömuotoisiin palvelutuottajiin. Tosin tässä yhteydessä on huomautettava 
siitä, että moni järjestö toimii menestyksellisesti, vaikka ne eivät tavoittele-
kaan voittoa toiminnallaan.  

Yhtiöittäminen irrottaa yksikön kunnallisesta budjetista ja yhtiöittämisen 
myötä kunnanvaltuuston budjettivallan organisatoriset rajat kaventuvat.167 
Organisaatiomuodon muutos poistaa yksiköltä lakisääteisen velvollisuuden 
budjetointiin, sillä yhtiömuodossa ei ole samanlaista velvollisuuksiin perus-
tuvaa budjettiohjausjärjestelmää. Kilpailuneutraliteetin kannalta merkitsevää 
on myös tiukasta ja jäykkyyttä tuovasta käyttö- ja pääomamenojen jaosta ja 
vuotuisuusperiaatteesta eroon pääseminen yhtiötalouden myötä. Irtautuminen 
kunnan budjetista itsenäistää kunnallisen toimintayksikön ja tekee yksikön 
budjettiperusteisista toimintaedellytyksistä yhteneväiset kaikkien yksityisten 

166 Kun vuonna 1990 kunnallisia yrityksiä oli kaikkiaan alle kolmesataa kappaletta, oli nii-
den lukumäärä kivunnut jo yhdeksäänsataan vuonna 2000. Kokonaiskasvu ei kuitenkaan 
johtunut puhtaasti yhtiöiden määrän kasvusta, vaan vuonna 1997 aloitetun konsernitaseen 
laadinnan ansiosta kuntayhtiöiden tytäryhtiöt selvitettiin ensimmäistä kertaa huolellisesti, ja 
tilastoihin tuli mukaan uusina yhtiöinä sellaisia yhtiöitä, jotka olivat olleet olemassa mutta 
jääneet huolimattomuuksien vuoksi tilastoinnin ulkopuolelle. (Ks. Valkama 2003, 188 ja 
Lith 1998.)

167 Heuru, Mennola ja Ryynänen (2001, 247 – 248) ovat määritelleet kunnan talousarvion 
ulko puoliseen kunnallistalouteen kuuluviksi 1) kunnan itsensä perustamat tai lahjoituksina 
saadut rahastot ja 2) pakolliset tai vapaaehtoiset varaukset.  Tällainen määritelmä edustaa 
ns. sup peata käsitystä kunnallistaloudesta. Laajan määritelmän mukaan kunnallisten osake-
yhtiöiden käyttö- ja pääomatalous kuuluvat kunnan talousarvion ulkopuoliseen kunnal-
listalouteen. Kunnalliset osakeyhtiöt ovat kuntien omistamia, ja ne yhdistellään kunnan 
konsernitaseeseen. Myös yhtiöiden jakamat osingot otetaan mukaan kunnan talousarvion 
tuloslaskelmaosan muihin rahoitustuloihin, ja yhtiöihin sijoitettavat pääomaerät budjetoi-
daan kunnan talousarvion investointiosassa osakkeiden hankintamenoksi. (Tililuettelomalli 
kunnille ja kuntayhtymille 2001, 43). Siltikään kunnan budjetoitu osinkotuotto ei sido yh-
tiöitä samalla tavalla, kuin määrärahat sitovat kuntaorganisaation omia toimintayksiköitä. 
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palvelutuottajien kanssa. Irtautuminen kunnan budjettikurista merkitsee yksi-
kölle sitä, että se voi joustavammin ja vapaammin tehdä strategisia investoin-
teja, harjoittaa kustannuksia alentavaa tuotekehitystä, mainostaa toimintaansa 
ja määritellä työsopimusten palkkausehtoja. 

KUVIO 13. Eri organisaatiomuotojen suhde kunnan talousarvioon (ks. esim. Kunnan 
ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma 2000, 32 – 33 ja vrt. Heikki-
nen, Tapio, Haikko ja Paloposki 1996, 99).

A) 

Virasto 

Kunnallinen  

liikelaitos bruttoyksikkönä  

Bruttobudjetoitu yksikkö  

Nettobudjetoitu yksikkö  

Kokonaan talousarvion ulkopuolella  

A & B sisältyvät kunnan talousarvioon  
Talousarviossa päätetään 

toiminnallisten tavoitteiden lisäksi: 

Menojen ja tulojen 
erotus. 

Talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä 
valtuusto päättää 
laitoksen toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet.  

Kunnallinen  

liikelaitos nettoyksikkönä  

Menot ja tulot. 

Menojen ja tulojen 
erotus. 

B) Ns. 
epäitse-
näinen 
liikelaitos 

Liikelaitoksella on eriytetty 
kirjanpito, ja se kytkeytyy
kunnan talousarvion 
tuloslaskelmaosaan pääoman
tuloutuksella tai toiminta-
avustuksella.  

C kytkeytyy kunnan talousarvioon  

Kunnan osakeyhtiö 

C) 
Itsenäi-
nen 
liikelaitos 

 

Mahdolliset oman pääoman lisäykset, 
antolainat ja osinkotuloutukset huomioidaan

kunnan talousarviossa  

Menot ja tulot. 
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Tietämättömästi yhtiöittämistä on voitu vastustaa sillä perusteella, että kunta-
palvelujen ilmaisperiaatteen toteutuminen vaarantuu. Käsitys on harhaanjoh-
tava, sillä asiakkaisiin nähden yhtiömuoto sinänsä ei muodosta estettä ilmais-
periaatteen toteuttamiselle. Yhtiöitetty yksikkö voi edelleen luovuttaa palvelut 
asiakkaille ilmaisperiaatteella, jos asiasta kunnan kanssa niin sovitaan tai yh-
tiön toiminnan rahoitus julkisista varoista on muilla tavoin järjestetty.

Vaikka yhtiöittäminen ei välttämättä muuta asiakkaiden nauttimaa kunta-
palvelujen kulutuksen ilmaisperiaatetta, yhtiöittäminen voi muilta osin lähen-
tää yksikön maksupoliittisen päätöksenteon edellytyksiä yksityiseen sektoriin. 
Helinin (1991) mukaan yhtiöittäminen antaa mahdollisuuden aktiivisem-
paan maksupolitiikkaan, kuin mitä on mahdollista toteuttaa budjettitalouden 
 piirissä. Budjettitaloudessa uusien maksujen käyttöönottaminen ja voimassa 
olevien maksujen korottaminen on vaikeaa, koska luottamushenkilöt kokevat 
kuntalaisten maksuvelvollisuuksien kasvattamisen vaikeaksi varsinkin, kun he 
eivät samaan aikaa pysty takaamaan verorasituksen kevenemistä tai palvelu-
jen laadun paranemista. Kunnallinen maksupolitiikka uudistui jonkin verran 
1990-luvun aikana kunnallistalouden yleisten rahoitusvaikeuksien joudutta-
mana ja muutamien lainsäädäntöuudistusten viitoittamana168. Samaan aikaan 
kuntalaiset saivat kuitenkin uusia subjektiivisia oikeuksia, jotka rajoittivat 
mahdollisuuksia kerätä asiakaspalvelumaksuja peruspalveluista169. Helinin 
mukaan yhtiöittäminen on varteenotettava vaihtoehto erityisesti niissä tilan-
teissa, joissa kunnan liiketoimintaa on harjoitettu sillä tavalla, että maksut 
ja taksat on popu listisesti pidetty alhaisina suhteessa tuotantokustannuksiin. 
Yhtiöittäminen voi tällaisissa tilanteissa edistää liiketoiminnan hinnoittelun 
nostamista täyskatteelliseksi.170 Kilpailukeinojen käyttämisen näkökulmasta 
maksupoliittisen liikkumavaran kasvaminen yhtiöittämisen myötä antaa yksi-
kölle aiempaa  paremmat mahdollisuudet hyödykevarioinnin käyttöön ja toimi-
miseen useammilla hyödykemarkkinoilla. 

Ylijäämäisen tai alijäämäisen tilinpäätöksen tekeminen implikoi kunnal-
listaloudessa epäonnistunutta budjetointia. Mahdolliset ylijäämät kunta voi 
huoletta kirjata kertyneiksi ylijäämiksi taseeseen, mutta talouden kääntyessä 
alijäämäiseksi kunta joutuu erikseen osoittamaan, miten se kattaa syntyneet 
alijäämät suunnitelmakauden aikana. Kuntien erilaiset yhtiöittämisratkaisut 
ja sen myötä toiminnan organisointiin syntyvät kuntien väliset erot asettavat 
kunnat eriarvoiseen asemaan alijäämän kattamisvelvollisuudessa, sillä kunnan 

168 Esimerkiksi vuoden 1993 alusta lukien kunnat ovat voineet päättää terveyskeskusmaksun pe-
rimisestä, minkä seurauksena ilmaiset terveyskeskuslääkäripalvelut ovat kadonneet kunnista 
lähes kokonaan. Vuonna 2002 terveyskeskuksissa otettiin käyttöön erillinen ja kor keampi 
päivystysmaksu.

169 Hyvänä esimerkkinä uuden perustuslain (731/1999) mukaisista oikeuksista voidaan mainita 
mm. jokaisen oikeus maksuttomaan perusopetukseen. 

170 Helinin teesi, että yhtiöittäminen aktivoi maksupolitiikkaa, saa lisävahvistusta siitä, että jois-
sain tapauksissa yksityinen elinkeinoelämä on pelännyt kuntien liikelaitosten yhtiöittämistä 
juuri sillä perusteella, että se johtaa elinkeinoelämältä perittävien maksujen ja taksojen koro-
tuksiin (ks. Valkama 1993b, 38).
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osakeyhtiöt eivät kuulu kattamisvelvollisuuden piiriin. Jos yhtiöittäminen yh-
dessä pitäjässä synnyttää kilpailuneutraliteettia näennäismarkkinoilla yksityis-
ten ja julkisten palvelutuottajien välille, se saattaa seutukuntakohtaisesti luoda 
uutta eriarvoisuutta kuntien ja kuntayhtymien välille.171 

Yhtiöittäminen voi vaikuttaa yksikön toiminnan ja talouden mittaamis-
edellytyksiin riippuen lähinnä siitä, mikä on yhtiöitettävän yksikön lähtökohta-
tilanne. Ennen kuin kunnat siirtyivät vuonna 1997 noudattamaan kirjanpito-
lakia soveltuvin osin ja varsinkin ennen Kulauksen 1990-luvun alussa liikelai-
toksen kirjanpidosta antamia suosituksia, yhtiöittäminen saattoi merkitä oleel-
lista parannusta yksikön rahaprosessin mitattavuudessa172. Kuntien ryhdyttyä 
kehittämään liikelaitosten kirjanpitoa yhtiöittämisen kyky parantaa eriytetyn 
liikelaitoksen rahaprosessin läpinäkyvyyttä on käytännössä vähentynyt. Raha-
prosessin mitattavuus paranee lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa yksikkö ei 
ole ollut oma, erillinen kirjanpitoyksikkö173. Lähinnä virastomuotoisen toimin-
nan yhtiöittäminen voi yhdenmukaistaa yksikön rahoituksellista läpinäkyvyyt-
tä yksityisten toimijoiden kanssa. 

171 Ruotsissa on selvitetty, mikä vaikutus kuntien yhtiöiden tuloksilla olisi kuntien talouden tasa-
painoon. Komitean tekemien laskelmien mukaan yhtiöiden parempi talous lyhyellä tähtäyk-
sellä helpottaisi kuntien talouden tasapainovaatimuksen saavuttamista, jos tasapainovelvoite 
laajennettaisiin koskemaan myös kuntien omistamia yhtiöitä. Samalla kokonaiskuvan muo-
dostaminen kunnan budjettitaloudesta ja budjetin ulkopuolisesta taloudesta mahdollistuisi. 
Tasapainovaatimuksen laajentaminen voisi olla omiaan vahvistamaan kuntien mielenkiintoa 
omia yhtiöitään kohtaan. Tärkeä välitön hyöty olisi se, että laajennuksella voitaisiin välittö-
mästi helpottaa joidenkin kuntien talouden tasapainottamista. Kuntien takausvastuut yhtiöis-
sä ovat myös yksi perustelu laajennetulle tasapainovaatimukselle. Se, etteivät kuntayhtiöt 
kuulu tasapainovaatimuksen piiriin, voi toimia kannustimena yhtiöittää joitakin toimintoja. 
Kunnan talousvertailujen tekeminen vaikeutuu ja harkinnanvaraisten rahoitusavustusten oi-
keudenmukainen jakaminen monimutkaistuu, kun tasapainovaatimus kohtelee kuntia orga-
nisoinnista riippuen eri tavoilla. Tasapainovaatimuksen laajentamista voidaan vastustaa sillä 
argumentilla, että yhtiöt jo epäsuorasti sisältyvät kuntatalouden tasapainoon, sillä kunnan 
yhtiölle mahdollisesti maksama toimintatuki kirjataan tuloslaskelmaan. Laajennettu tasapai-
novaatimus saattaisi johtaa myös sellaiseen tilanteeseen, että tasapainon voitaisiin katsoa 
saavutetun, vaikka kunnan talous olisi epätasapainossa, jos yhtiöiden tulos samaan aikaan 
vastaisi kunnan alijäämää. Tappiolliset yhtiöt voisivat johtaa puolestaan tasapainoisen kun-
tatalouden säästötoimiin, jolloin verovaroin rahoitettuja palveluja pitäisi kunnassa saneerata. 
Laajennettu talouden tasapainovaatimus merkitsisi sitä, että kunnat joutuisivat omistajina 
erilaiseen asemaan kuin muut omistajat. (SOU 1998:150, 5 ja 56 – 60.) Tämä voisi kytkeä 
yhtiöt entistä tiiviimmin kunnan poliittiseen kontrolliin, minkä vuoksi yhtiöiden kilpailu-
neutraliteettiasema heikkenisi.

172 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan vuonna 1993 antama suositus liikelai-
toksen kirjanpidosta oli merkittävä siinä suhteessa, että ennen sitä ei ollut olemassa mi-
tään kattavaa ohjeistusta. Suosituksesta huolimatta monet kunnat järjestivät liiketoiminnan 
kirjanpidon hallinnollisen kirjanpidon tapaan, vaikka saattoivatkin laatia ns. informatiiviset 
tulos- ja taselaskelmat. (Myllyntaus 2002, 159 – 160.)

173 Tällaisia yksiköitä oli vuonna 1999 vain 43 kunnassa, joten suurin osa kunnista ei ole eriyt-
tänyt yhtäkään yksikköään. (Myllyntaus 2002, 161.)
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Yhtiöitettävä yksikkö erillinen kirjanpitoyksikkö

Ei On

Mahdotonta

Toiminnan
tuotteistettavuus

Mahdollista

Yhtiöittäminen voi parantaa 
yksikön rahaprosessin mittaa-
misedellytyksiä.

Yhtiöittäminen ei mittaamisen 
näkökulmasta lisää yksikön 
toiminnan ja talouden läpinä-
kyvyyden edellytyksiä.

Yhtiöittäminen parantaa raha-
prosessin mittavuutta ja mah-
dollisesti välillisesti myös re-
aaliprosessin läpinäkyvyyden 
toteuttmisedellytyksiä.

Parhaimmillaan yhtiöittä-
minen saattaa edistää vain 
välillisesti reaaliprosessin 
mittaamisedellytyksiä.

KUVIO 14. Yhtiöittämisen mahdolliset vaikutukset kunnallistaloudellisen mittaa-
misen näkökulmasta.

Pelkkä yhtiöittäminen ei sinänsä vaikuta suoraan kunnallistaloudessa esiin-
tyvään palvelusuoritteiden mitattavuusprobleemaan, joka syntyy palvelujen 
aineettomuudesta. Jos kunnallistaloudellisen yksikön tuottamat suoritteet on 
ainakin periaatteessa tuotteistettavissa, yhtiöittäminen voi käytännössä sysätä 
liikkeelle tuotteistamistoimenpiteet, mikä saattaa johtaa reaaliprosessin mitat-
tavuuden ja läpinäkyvyyden edellytysten paranemiseen. Vaikka samankaltai-
nen tuotteistamisoperaatio olisi tehtävissä myös kuntaorganisaatiomuodossa, 
budjettitaloudellinen ohjausjärjestelmä ei aina sisällä riittävästi insentiivejä 
sen toimeenpanoon.

5.3 Yhtiöittämisen kohde ja prosessi kilpailu-
 neutraliteettikysymyksinä

Juridisessa tutkimuksessa kunnallishallinnon yhtiöittämiselle sopiva kohde on 
määritelty kolmiluokkaisen toimintatypologian avulla, joka jakaa kunnan toi-
minnan julkisen vallan käyttöön, päätöksentekoon ja tosiasialliseen toimintaan. 
Hallinto-oikeustieteen piirissä omaksutun tulkinnan mukaan yhtiöittäminen on 
sallittua kohdistaa ensisijaisesti vain tosiasialliseen toimintaan. Tulkintaa on 
täydentänyt vielä täsmennys, jonka mukaan kunta ei yleensä voi vapaasti pe-
rustaa osakeyhtiöitä erityistoimialan mukaisten tehtävien hoitamista varten.174 
(Rasinmäki 1990, 251 ja Immonen 1991, 25.) Juridisen tutkimuksen tuotta-
maa tulkintarakennelmaa vastaan voidaan esittää sekä loogista että sisällöl-
listä kritiikkiä. Looginen huomautus koskee typologian kategorioita. Ei voida 
ajatella, että olisi olemassa julkisen vallan käyttöä ja tosiasiallista toimintaa 

174 Immosen (1991, 25) mukaan julkisen vallan käyttö voidaan yhtiöittää ainakin siinä tapauk-
sessa, että tähän on annettu erillinen valtuutus lainsäädännössä.
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ilman  päätöksentekoa. Päätöksiä tehdään kaikessa toiminnassa. Julkisen val-
lan käytössä tehdään päätöksiä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista 
ja tosiasiallisessa toiminnassa tehdään vähintäänkin operatiivisen tason pää-
töksiä. Sisällöllinen kritiikki voidaan kohdistaa tulkinnan väitteeseen sopi-
vasta yhtiöittämiskohteesta. Jos lainsäädäntö ei erikseen kiellä yhtiömuodon 
käyttöä eikä velvoita minkään muun määrämuotoisen organisaatiomuodon 
käyttä mistä, voidaan katsoa, että kunta voi yhtiöittää erikoistoimialan mukai-
sen palvelutuotannon ja ehkäpä jopa julkisen vallan käyttöä vapaasti ilman 
alistusmenettelyä.175 Sisällön puolesta juridisen tutkimuksen tuottama tulkinta 
asettuu outoon valoon siltä osin, että päätöksenteon yhtiöittäminen olisi muka 
jotenkin erityisellä tavalla rajoitettua tai kiellettyä verrattuna tosiasialliseen 
toimintaan. Tällaista tulkintaa ei voida johtaa ainakaan kunnallisoikeudesta, 
sillä yhtiöittämistä ei esimerkiksi kuntalailla ole erikseen mitenkään rajoitettu. 
Kuntalaki kunnallishallinnon peruslakina ei edes tunnista koko yhtiöittämi-
sen käsitettä. On myös huomautettava, ettei osakeyhtiölainsäädäntö tunnista 
mitään yhtiömuotoa tai yhtiöjärjestystä, jonka puitteissa yhtiön tekemien pää-
tösten täytäntöönpano riippuisi kunnan tai jonkun muun ulkopuolisen tahon 
lopullisesta hyväksynnästä. Yhtiön omien toimielimien päätökset ovat aina 
lopullisia. Jos vaikka kunta yrittäisikin siirtää yhtiöön vain ns. tosiasiallista 
toimintaa, mukana siirtyy väistämättä myös päätöksentekoa, koska yhtiön on 
itse päätettävä omista asioistaan. Kilpailuneutraliteettia toteuttavan yhtiöittä-
misen kohteen määrittelyssä juridisen tutkimuksen tuottamaa tulkintakehystä 
on pidettävä kömpelönä tai jopa kestämättömänä. Siitä ei myöskään voida joh-
taa niiden tehtävien määrittelyä, jotka olisi perusteltua tai sallittua yhtiöittää 
kilpailuneutraliteetin järjestämiseksi.176 

Valkama (1994d, 227) on määrittänyt yhtiöittämiselle sopivaa kohdetta 
 argumentilla, jonka mukaan kuntapalvelu sopii sitä paremmin yhtiöitettäväksi, 
mitä korkeampi on sen omarahoitusosuus. Yhtiöittämisen kohteen määrittely 
tällä tavalla kytkee argumentoinnin kunnan harjoittamaan maksupolitiikkaan. 
Omarahoitusosuutta koskevaa argumenttia vastaan voidaan esittää huomau-
tus siitä, että arviointiperusteena se suuntautuu menneeseen aikaan eikä kuvaa 
tulevaisuuden potentiaalia. Kilpailuneutraliteettiperusteisessa yhtiöittämisessä 
yhtiöittämisen kohteen määrittelyssä pitää ottaa huomioon myös tulevaisuu-
teen suuntautuva näkökulma. Kunnan maksupolitiikan liikkumavara voi puo-
lestaan olla hyvin rajoittunutta, koska valtio säätelee tarkoin kunnan oikeutta 
periä erilaisia maksuja. Maksupoliittisesta näkökulmasta lähtevää tarkaste-
lua voi tosin häiritä se, että yhtiön tulorahoitus saatetaan sekoittaa keskenään 
 loppukäyttäjiltä eli kuntalaisilta perittävien asiakasmaksujen kanssa. Asia-
kaspalvelujen maksullisuus voidaan kuitenkin pitää erillään siitä, millaiseksi 

175 Ammattikorkeakoulutoiminta on hyvä esimerkki palvelusta, jossa tapahtuu julkisen vallan 
käyttöä, mutta jonka kunnat voivat aivan vapaasti yhtiöittää. 

176 Hallinto-oikeuden tulkintakehys kuvaa kuitenkin hyvin sitä, miten hallinto-oikeudellinen 
tutkimus on dominoinut yhtiöittämisestä tehtyä tutkimusta ja miten puutteellisesti mielek-
käiden tai perusteltujen yhtiöittämiskohteiden määrittelyjä on suoritettu.
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 kunnan ja palvelutuotantoyksikön välinen rahaliikenne järjestetään. Yhtiön 
 pitää kyllä rahoittaa toimintansa, mutta periaatteessa minkä tahansa kuntapal-
velun rahoitus voidaan yhtiöittämisen jälkeen järjestää asiakasmaksurahoituk-
sen sijasta kunnan ostopalvelurahoituksena. Näillä perusteilla toiminnan oma-
rahoitusosuus ei ole sopiva kriteeri määritellä yhtiöittämisen kohde. 

Stiglitzin (2000, 207) mukaan yhtiöittämisen suoranaisena edellytyksenä on 
yksikön tuotoksen mitattavuus.177 Kysymys tuotoksen mitattavuudesta yhtiöit-
tämisen ehtona on mielenkiintoinen ja tärkeä taloustieteellinen näkökohta ja 
ansaitsee lähemmän tarkastelun. Mitattavuuden argumentin voidaan katsoa 
liittyvän erityisesti siihen, että tuotoksen tulisi olla mitattava sen vuoksi, että 
toiminnalle voidaan osoittaa rahoitusperusteet. Kuntapalvelut ovat aineetto-
mia ja sinänsä vaikeammin mitattavissa olevia kuin fyysiset tuotteet. Aineet-
tomuuden ei pitäisi olla kuitenkaan rahoitusperusteen määrittelyn este, mistä 
on osoituksena se, että lähes kaikkia samoja palveluja, joita kunnat jakelevat 
kuntalaisille, tuottavat myös yksityiset palvelutuottajat. Silloin kun tuotok-
sen ja varsinkin sen laadun mittaaminen on ongelmallista, sijaismittareina 
voidaan käyttää esimerkiksi tuotantoprosessia ja sen kestoa ja kapasiteetin 
ominaisuuksia kuvaavia mittareita.178 Preker, Harding ja Travis (2000, 782 
– 784) ovat huomauttaneet terävästi, että palvelusuoritteiden mitattavuuden 
sijasta ongelma on pikemminkin mittaamisen kalleus ja tiedon kokoamisen 
monimutkaisuus. 

Päämiehen toimeksiannot kunnalliselle agentille voidaan pelkistäen jakaa 
mitattavissa oleviin ja ei-mitattavissa oleviin toimeksiantoihin. Mittaamisen 
 ongelmallisuus ei välttämättä tässä yhteydessä tarkoita yksin palvelujen aineetto-
muutta, vaan myös sitä, että toimeksiannot saattavat poliittisen yhteisön päät-
täminä olla sekavia tai ristiriitaisia. (Vrt. Collin 1990, 323.) Valtuuston tulisi 
agentin organisaatiomuodosta riippumatta kyetä joka tapauksessa mittaa-

177 Stiglitz (2000, 207) on myös hieman poleemisesti kysynyt, miksi kaikkia virastoja ei yhtiöi-
tetä. Tähän hän on vastannut, ettei kaikkia julkisia intressejä voida toteuttaa yhtiömuodossa. 
Kuitenkin sen määrittely, mitkä sitten ovat julkisia intressejä, on vaikeata, koska julkiset 
intressit ovat luonnostaan monimutkaisia ja vaikeasti mitattavia. Stiglitzin vastaus on yksi-
selitteisyydessään ontuva. Jos tilanne olisi hänen esittämänsä vastauksen mukainen, yhtiöit-
täminen ei olisi voinut tulla niin suosituksi ja yleiseksi reformimuodoksi kuin se on tullut. 
Sairaaloiden, teattereiden, satamien, oppilaitosten, lentokenttien, kadunrakennusyksiköiden, 
energialaitosten, kiinteistöjen, vesilaitosten, kulttuuritalojen, yms. laitosten ja yksiköiden 
lisääntyvä yhtiöittäminen (ks. esim. Sverke, Hellgren ja Öhrming 1997 ja Carney ja Mew 
2003) kertoo pikemminkin yhtiömuodon käyttökelpoisuudesta tilanteissa, joissa julkisten 
intressien ohjaamiseen opitaan käyttämään sopimuksia ja verkostoitumista.  

178 Palvelun käytön rahoitus voidaan perustaa esimerkiksi siihen, kuinka paljon kapasiteettia 
tilaajan käyttöön varataan ja millaiset käyttöoikeudet tilaaja tai rahoittaja haluaa tuottajan 
palveluihin. Varsinaisten palvelusuoritteiden mittaamisproblematiikka voidaan joissain ta-
pauksissa korvata myös sillä, että suoritteiden sijasta mitataan tilaajan palvelusta saamaa 
hyötyä. Suoriteperusteisen eli suoritemittausta edellyttävän käyttö- tai rahoitusmaksun 
sijasta asiakkaan käyttöön varatusta resurssista voidaan veloittaa esim. tuntiperusteisesti, 
käyttöoikeudesta esim. leasing- tai jäsenmaksu ja asiakkaalle tuotetusta hyödystä esimerkik-
si  nopeuden, vaurastumisen, markkina-aseman tai tuottavuuden kasvun perusteella määräy-
tyvä maksu. (Sipilä 2003, 179.)
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maan palvelusuoritteita, koska jos se ei tilaa palveluja, sen täytyy dualismin 
periaatteen mukaan jotenkin kuitenkin mitoittaa eri hallintokuntien mää-
rärahat. Palvelujen aineettomuuden aiheuttama tekninen mittausongelma 
ei kuitenkaan ole kuntaorganisaatiossa yhtään sen helpompi ratkaista kuin 
muissakaan organisaatiomuodoissa. Sen sijaan organisoinnista syntyvät 
erot liittyvät siihen, miten asetettujen tavoitteiden toteutumisen valvonta ja 
agentin vastuu tekemisistään on järjestettävissä. Kunnassa mitattavien pal-
velujen tuloksellisuuden valvonnan hoitaa tarkastuslautakunta. Yhtiöitetyn 
yksikön kunnalle tuottamien mitattavien suoritteiden valvonta on normaalia 
sopimusvalvontaa, minkä lisäksi kunta voi valvoa myös sijoitetun pääoman 
tuoton kehittymistä. 

Päämiehen toimeksianto

Mitattavissa oleva Ei-mitattavissa oleva,
sekava tai ristiriitainen

A
ge

n
ti

n
 o

rg
an

is
aa

ti
om

u
ot

o

K
u

n
n

al
li

n
en

Tarkastuslautakunnan toimesta 
tapahtuva tavoitteiden toteutumisen 
arviointi.

Toiminnan sisällön ohjeistus, resurs-
sien ja määrärahojen rajoittaminen ja 
talousarvion toteutumisseuranta.

Y
h

ti
öm

u
ot

o

Sopimusvalvonta ja kunnan omista-
jana suorittama sijoitetun pääoman 
tuoton valvonta.

Toiminnan oletusten ja yhtiölle kana-
voitavien resurssien ja yhtiön rahoi-
tuksellisen suoriutumisen arviointi ja 
vertailu alan muihin yksiköihin.

KUVIO 15. Agentin muodon ja päämiehen toimeksiannon luonteen mukaan syntyvät 
talousvalvonnan muodot.

 

Kuntaorganisaatiossa ei-mitattavissa olevaa, sekavaa tai ristiriitaisesti määritel-
tyihin tavoitteisiin pyrkivää toimintaa voidaan hallita ohjeistamalla toiminnan 
toteutusprosesseja ja -tapoja. Sen lisäksi toiminnassa kulutettavien tuotannon-
tekijöiden määrä ja laatu voidaan pitää kontrollissa budjettiohjauksella ja -val-
vonnalla. Mikäli tällainen toiminta, jonka suoritteet eivät ole mitattavia, kui-
tenkin päätetään yhtiöittää, yhtiön toiminnan oletusten ja perusteiden arviointi 
nousee keskeiselle sijalle. Tällöin tulevat punnittaviksi mm. yhtiön liikeidea, 
yhtiöjärjestys, hallintoneuvoston tarpeellisuus, toimiala, annettavat vakuudet 
ja takaukset, taseen rakenne suhteessa tavoitteisiin ja ennustettavissa olevaan 
kassavirtaan. Vaikka toiminnan tuotoksia olisikin vaikea mitata, on toiminnan 
rahoituksessa mahdollista käyttää erilaisia sijaismittareita, kuten esimerkiksi 
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kapasiteetin kuvaajia ja käyttöastemääriä. Jälkikäteen voidaan seurata esimer-
kiksi yhtiön vakavaraisuuden, tuloksen ja oman pääoman tuottoprosentin kehi-
tystä. Myös erilaiset vertailut, asiakaspalautekyselyt ja benchmarking-toiminta 
ovat hyödyllisiä rahoituksellisen analyysin täydentäjiä. Näiden näkökohtien 
varassa tullaan kaiken kaikkiaan siis päätelmään, jonka mukaan toiminnan 
mitattavuuskaan ei ole ratkaiseva kriteeri kilpailuneutraliteettia tavoittelevan 
yhtiöittämisen yhtiöityskohteen määrittelyssä. Oleellisempi näkökohta on se, 
voiko yksityinen organisaatio tuottaa samankaltaisia hyödykkeitä tai onko 
 samoja palveluja saatavilla vapailla markkinoilla. 

Australialaisissa kilpailuneutraliteettipolitiikan kehittelyissä yhtiöittämisen 
kohdealueen määrittelyssä tärkeimmäksi lähtökohdaksi on asetettu kunnallinen 
liiketoiminta. Liiketoimintaedellytyksen täyttymisen jälkeen yhtiöittämiskohteen 
määrittelyssä arvioidaan liiketoiminnan merkittävyys liikevaihdon avulla. Mer-
kitykseltään vähäisiä liiketoimintoja ei pidetä perusteltuina yhtiöittämiskoh teina, 
vaan yhtiöitettävän toiminnan volyymien tulee olla merkittäviä.179 Viimeinen 
kriteeri yhtiöittämisen kohdealueen määrittelyssä on kustannus-hyötyanalyy-
siin pohjautuva yhteiskuntataloudellinen kannattavuusarviointi. Yhtiöittäminen 
kohdistetaan vain siinä määrin merkittävään liiketoimintaan, jonka yhtiöittä-
misen kyetään laskelmin osoittamaan tuottavan nettohyötyjä.180 (Competition 
 Complaints 2001).

179 Liiketoiminnan merkittävyysarvioinnin probleeman lähtökohta on siinä, että kuntien liike-
toiminta on jo lähtökohtaisesti pienimuotoista ainakin, jos vertailukohtana on valtion har-
joittama liiketoiminta.  Pienuudestaan huolimatta kunnallinen liiketoiminta voi tietysti olla 
merkittävää yksittäisten asiakasryhmien tai jonkun tietyn kunnanosan kannalta. Kunnallisen 
liiketoiminnan laajuus on tiukassa yhteydessä kuntakokoon ja kuntarakenteeseen. Mitä 
enemmän maassa on pieniä kuntia, sitä pienemmistä volyymeista on kyse. Pienten volyymi-
en rajaaminen kilpailuneutraliteettitavoitteen ulkopuolelle merkitsee pienten palveluntuot-
tajien syrjimistä ja tuottaa uutta kilpailun epäneutraliteettia pienten ja suurten toimijoiden 
välille.

180 Vaatimuksella osoittaa yhtiöittämisen nettohyödyt synnytetään hyvin haastava laskenta-
tilanne, jossa pitäisi kyetä arvioimaan yhtiöittämisen ja yhtiöittämättä jättämisen netto-
hyödyt. Molempia ratkaisuja ei voida tehdä yhtä aikaa, koska ne ovat toisensa poissulkevia. 
Yhteiskuntataloudellista kannattavuutta arvioidaan yleensä julkisten investointien osalta, 
mutta organisoinnin arvioinnissa kustannushyötyanalyysi on harvinaisempi ja pelkästään jo 
siksi vaikeampi. Koska kyse on valittavan organisaatiomuodon tulevaisuuden yhteiskun-
nallisista eduista ja haitoista, laskentatehtävästä tulee monimutkainen, minkä johdosta se 
on altis myös monille kyseenalaistuksille. Osa vaikutuksista on välittömiä ja osa välillisiä. 
Vain jotkut kustannukset ja hyödyt ovat rahamääräisiä ja muut ei-taloudellisia. Jotkut vaiku-
tuksista jäävät kunnan alueelle osan kanavoituessa kuntarajan yli. Laskelman tekijän pitäisi 
pystyä ennustamaan myös se, millä tavalla kyseistä organisaatiomuotoa koskeva lainsää-
däntö muuttuu tulevien vuosien aikana. Myös arvioinnin aikajänne on tärkeä kustannustar-
kasteluissa: mitä pidemmän aikavälin vaikutuksista on kysymys, sitä epävarmempaa niiden 
estimointi on. Koska kuntien kustannuslaskenta on eräiltä osin suhteellisen kehittymätöntä 
ja aineettomia vaikutuksia ei voida luotettavasti kvantifi oida, ei ole kovinkaan realistista 
olettaa, että yhtiöittämisen nettohyödyt olisivat ainakaan tavanomaisin vaihtoehtolaskelmin 
osoitettavissa. Sen vuoksi joudutaan tekemään erillisiä kustannus-hyötyanalyysejä, jotka ai-
nutlaatuisina ja erikoistaitoja vaativina sinänsä aiheuttavat erilliskustannuksia ja jäävät siitä 
huolimatta epävarmoiksi.
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Liiketoiminta yhtiöittämisen kohteena voi vaikuttaa ensi kuulemalta luon-
nolliselta yhtiöittämisen kohteelta, kun yhtiöittämisellä tavoitellaan kilpailu-
neutraliteetin aikaansaamista. Silti liiketoimintalähtökohta voidaan problema-
tisoida kysymällä, mikä on liiketoimintaa. Liiketoiminnassa on kyse tulon tai 
ansioiden hankinnasta, ja siinä tapahtuu ostoa ja myyntiä. Se, missä määrin 
kuntapalvelut voivat olla liiketoimintaa, on paitsi hyvin kontekstisidonnaista 
myös riippuvaista vallitsevasta yhteiskuntasopimuksesta. Esimerkiksi Pohjois-
maissa kouluja pidetään yhteiskuntasopimuksen nojalla ei-liiketoiminnallisina 
palveluina, vaikka esimerkiksi julkisten ja yksityisten koulujen rinnakkaiselo-
kin voisi olla mahdollinen malli. Hyödyketeoreettisesti tarkasteltuna koulujen 
tuottamat palvelut eivät ole puhtaita julkisia hyödykkeitä, vaan koulupalvelu 
on maksullinen tai joissain tapauksissa jopa yksityinen hyödyke.181 Jos palve-
lujen tuotanto on haluttu järjestää virastoittain ja hierarkkisena vuorovaikutus-
suhteena, toimintaan liittyvät ansaintataloudelliset piirteet häivytetään lähinnä 
kouluja ylläpitävän työnantajan ja kouluissa työskentelevien ihmisten välisiksi 
työsuhde-etukysymyksiksi. Jos koulupalvelut hankitaan hierarkkisen vuoro-
vaikutussuhteen sijasta ostopalveluina, muuttuvat koulun taloudenpidon ehdot 
siinä tapauksessa liiketoiminnan kaltaisiksi. 

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta yhtiöittämisen rajaaminen yksin lii-
ketoimintaan vaikuttaa hieman epätäsmälliseltä tai karkealta periaatteelta.182 
Liiketoimintarajauksen pohjalta myös suurin osa kuntapalveluista näyttäytyisi 
epäsopivina yhtiöittämiskohteina, mikä sitten estäisi näennäismarkkinateorian 
soveltamisen. Liiketoiminnan sijasta olisi kysyttävä, missä palveluissa voi-
daan soveltaa osto- ja myyntisuhdetta, vaikka sitä ei juuri aktuaalisesti sovel-
lettaisikaan. Toiseksi on arvioitava sitä, missä palveluissa on potentiaalinen 
mahdollisuus kilpailun synnyttämiseen.

Jääskeläisen (2000, 111) mukaan kilpailuolosuhteiden kehittelyssä on 
ratkaiseva merkitys sillä, ovatko kunnan palvelutuottajan tuottamat palvelut 
viranomaispalveluja vai elinkeinon harjoittamista. Hänen mukaansa subjek-
tiivisten oikeuksien laajeneminen on omiaan vähentämään kuntapalveluihin 
sisältynyttä viranomaistyön osuutta. Esimerkiksi päivähoidossa kunta joutui 
aikaisemmin toimimaan viranomaisena ja ratkaisemaan sen, kuka oli oikeutet-
tu saamaan kunnallista päivähoitoa. Kun päivähoitoon on kaikilla subjektiivi-
nen oikeus, kaikki halukkaat pitää ottaa päivähoitoon, eikä kunnilla ole enää 
päivähoidossa entistä viranomaistehtävää. Viranomaistehtävien poistumisesta 
huolimatta päivähoitoa ei yleensä mielletä liiketoiminnaksi siitä syystä, että 

181 Yhteiskunnan mukanaolon välttämättömyys koulupalvelujen järjestämisessä määräytyy siten 
sitä kautta, että monilla koulupalveluilla on positiivisia ulkoisvaikutuksia. Koulupalvelujen 
kulutus on yhteiskunnallisesti suositeltavaa eli ne ovat ns. meriittihyödykkeitä.

182 Liiketoimintarajaus voi johtaa käytännössä myös sattumanvaraiseen yhtiöittämisen koh-
dealueen rajaukseen.  Nimittäin se, että joku kunnan toiminta on liiketoimintaa, on aina 
jossain määrin myös kunnan itsehallinnollisten määrittelyjen tulos. Se mahdollisuus ei ole 
poissuljettu, että sama toiminta on yhdessä kunnassa liiketoimintaa (liikelaitostoimintaa) ja 
toisessa kunnassa hallinnollista toimintaa. Tämä saattaa johtua puhtaasti erilaisesta rahoitus- 
tai organisointipolitiikasta.
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kunnat ovat säilyttäneet päivähoitomonopoleja ylläpitävän toimintatavan. 
Tosin on olemassa kuntakohtaisia eroja, ja jotkut kunnat hankkivat lisäänty-
vässä määrin päivähoitopalveluja ostopalveluina. Jääskeläisen tulkinta sub-
jektiivisten oikeuksien lisääntymisestä ja tämän kehityksen merkityksestä on 
huomionarvoinen ja perusteltu. Siitä huolimatta hänen tapansa typologisoida 
kuntapalvelut viranomaispalveluihin ja elinkeinon harjoittamiseen vaikuttaa 
vanhahtavasti karkealta ja ankkuroituu hallinto-oikeudellisen tutkimuksen 
 perinteeseen.

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta yhtiöittämisen kohteen valinnassa ei 
kestävällä tavalla voida käyttää perusteena hallinto-oikeuden tulkintakehystä, 
toiminnan omarahoitusosuutta, palvelusuoritteiden mitattavuutta eikä liiketoi-
mintakriteeriä.183 Jotta yhtiöittämisen kohteen valinta edistäisi nimenomaan 
kilpailuneutraliteettia, kohteen määrittelyssä ei tulisi nojautua yksin palvelun 
luonteen sisäiseen analyysiin. Kohdemäärittelyssä tarvitaan myös ulkoista 
näkö kulmaa, eli palvelua pitää lähestyä myös näennäismarkkina-analyysin 
avulla. Sisäisessä analyysissa palvelun ominaisuuksien rinnalla huomiota pi-
täisi kiinnittää kunnan poliittisen yhteisön kykyyn sitoutua muutokseen. Yh-
tiöittämisen voidaan väittää edistävän kilpailuneutraliteetin toteutumista vain 
marginaalisesti, ellei kunnan poliittinen yhteisö kykene laajemmin sitoutu-
maan näennäismarkkinauudistusten toteuttamiseen. Ulkoisessa analyysissä 
palveluja tulisi tarkastella toimialoina ja kiinnittää huomiota alan näennäis-
markkinoiden piirteisiin ja kehit tymisedellytyksiin. Palvelu on sitä perustel-
lumpi yhtiöittämisen kohde, mitä kilpailullisempi ala on tai voi olla. Koska 
sopivaa kuntapalvelujen yhtiöittämisen kohdetta ei tämän yksilöidymmin ole 
perusteltua rajata kilpailuneutraliteettitavoitteen näkökulmasta, joudutaan en-
nemminkin laatimaan priorisointia siitä, missä järjestyksessä eri palveluja voi-
taisiin tai olisi perusteltua siirtää yhtiömuotoon. Tässä valossa aktuaalisessa 
kilpailutilanteessa olevat palvelut ohittavat ainoastaan potentiaalisen kilpailun 
kenttään asemoituvat palvelut, poliittiset tai hallinnolliset monopolit ohittavat 
luonnolliset monopolit ja suuremman tehostamispotentiaalin omaavat palvelut 
ohittavat pitkälle tehostetut palvelut.  

Kun sopivia yhtiöittämisen kohteita on useita, joudutaan silloin kysymään, 
miten palveluja kombinoidaan tai jätetään kombinoimatta. Yhtiöittämisellä 
luodaan uusi kilpailuneutraliteettiongelma tai säilytetään entinen kilpailu-
neutraliteetin vääristymä, jos samaan yhtiöön siirretään monopolitoimintaa 
ja kilpailulle avoimia kuntapalveluja. Vaikka monopolitoimintojen tuottoja 
ei yhtiön sisällä ohjattaisikaan kilpailutoiminnan puolelle, kilpailijoita voisi 
olla kuitenkin erittäin vaikea saada uskomaan, etteivät monopolituotot päädy 
kilpailun alaiseen toimintaan. Ongelmia voi syntyä myös sellaisesta kombi-

183 Esimerkiksi julkisen vallan käyttöä on yhtiöitetty autokatsastus- ja ammattikorkeakoulutoi-
minnassa. Alikatteisista yhtiöittämiskohteista voidaan mainita teatterit, konserttitalot ja or-
kesterit, jotka on yhtiöittämisen jälkeen voitu järjestää kannattavaksi kunnan ostopalveluilla, 
vuokrasopimuksilla tai viime kädessä toimintatuella. Mittausongelmista kärsiviä ja enintään 
heikosti liiketoiminnallisia, mutta siitä huolimatta yhtiöitettyjä palveluja ovat olleet esimer-
kiksi terveydenhuollon ja koulutuksen palvelut.
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naatiosta, jossa yhtiölle siirretään joitakin sellaisia viranomaistoimintoja, jotka 
suoraan tai epäsuoraan vaikuttavat niihin alan toimintaehtoihin, joilla yhtiö 
itsekin toimii. Esimerkiksi viranomaistoimintana harjoitettava alan valvonta 
pitäisi olla eri tahon hallussa kuin jollakin alan toimijalla itsellään. Kolmas 
ongelmakombinaatio koskee tilannetta, jossa yhtiölle annetaan enemmän tai 
vähemmän selvä yksinoikeus joihinkin strategisiin resursseihin tai asemiin. 
Yhtiö pystyy hyödyntämään tätä strategista resurssia silloin alan muita toimi-
joita paremmin, mikä merkitsee yhtiölle kunnan järjestämää institutionaalista 
kilpailuetua. Esimerkkinä strategisista resursseista voidaan mainita julkisesti 
rahoitetut ja ylläpidetyt tietokannat, joiden käyttöoikeudet on vain rajatuilla 
toimijoilla.184 (SOU 2000:117, 84 – 94.)

Yhtiöitettävä kuntapalvelu luonteeltaan

Luonnollinen monopoli Muu kuin luonnollinen 
monopoli

eriytetään 
eri yhtiöihin

Toimitilat ja muut palve-
lutoiminnot yhtiöittämis-
ratkaisussa

yhdistetään
yhteen yhtiöön

Mahdollistetaan monopolin 
ylläpitotoimintojen kilpai-
luttaminen.

Pienennetään institutionaa-
lisia alalle tulemisen ehtoja 
ja kehitetään kahden tason 
näennäismarkkinoita.

Eliminoidaan monopolin 
kilpailuttamisen mahdol-
lisuus.

Luodaan suhteellisen korkea 
institutionaalinen alalle 
tulemisen este ja päädytään 
isoon kilpailuriskiin.

KUVIO 16. Yhtiöittämiskohteiden vaikutus kilpailuolosuhteisiin.

Kuntapalvelujen kilpailuympäristön olosuhteiden kannalta toimitilat tai fyysi-
nen infrastruktuuri muodostavat erityisen strategisen resurssin. Jos infrastruk-
tuuriin perustuva luonnollinen monopoli siirretään kokonaan yhteen yhtiöön, 
sen palvelun kilpailuttaminen eliminoituu.185 Jos luonnollisen monopolin 
184 Tämän johdosta ne toimijat, jotka haluaisivat olla mukana kilpailussa, asettuvat kuitenkin 

kuntatoimijaan nähden riippuvuusasemaan. Tällöin herää helposti epäilyjä siitä, että kun-
nallinen toimija suosii omaa toimintaansa jatkojalostusvaiheessa. Strateginen resurssi voi 
olla niin kallis rakentaa tai hankkia, ettei markkinoita voisi olla olemassa ilman kunnan 
panostusta ja rahoitusta. Hyvin usein tällainen resurssi muodostuu tietokantojen ohella infra-
struktuurista.

185 Taloustieteessä suhteellisen pitkään eläneen, joskin jo vähitellen heikkenevän käsityksen mu-
kaan teknisistä tai taloudellisista syistä johtuen on olemassa julkisia palveluja,  joissa tehok-
kuusnäkökohdat estävät useamman kuin yhden palvelutuottajan olemassaolon. Esimerkkeinä 
kirjallisuudessa mainitaan usein moottoritiet, sillat, tunnelit, puhelinpalvelut, vesihuolto, 
sähkönjakelu, postinjakelu, rautatiejärjestelmä, radio ja televisio. Uudet teknis-taloudelliset 
innovaatiot ja kehittyneet pääomamarkkinat ovat yllättävästi tehneet  esimerkiksi radiosta, 
rautatielinjoista, televisiosta, puhelinpalveluista ja sähkömyynnistä kilpailualoja. Jopa posti 
on saanut sähköpostista vakavan kilpailijan itselleen (ks. esim. Morton 1999, 53 ja Toime 
1997, 17).
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 infra struktuuri tai toimitilat eriytetään palvelutoiminnoista, ylläpitotoiminto-
jen kilpailuttaminen käy mahdolliseksi. (Vrt. Fulin 2000, 254 – 268.) Lähtö-
kohtatilanteessa monilla toimialoilla, joita ei hallitse luonnollinen monopoli, 
kunta on useissa pitäjissä ainoa tai ainakin ylivertainen palvelujen tuottaja, pi-
täessään yllä kokonaisia palvelulaitoksia ja -instituutteja. Sen vuoksi toimitilo-
jen yhtiöittäminen samaan yhtiöön yhdessä toiminnallisten tai ns. ydinpalvelu-
jen kanssa loisi kunnan tuottajille institutionaalista kilpailuetua. Jos toimitilat 
eriytetään muista palvelutoiminnoista, alalle tulemisen esteet investointi- tai 
tilahankintatarpeiden osalta yleensä yhdenvertaistuvat yksityisten palveluyri-
tysten kanssa, koska monet palveluyritykset ovat kooltaan pieniä ja toimivat 
vaatimattomilla katteilla. Ainoastaan niissä tapauksissa, joissa palvelutilojen 
strateginen merkitys kilpailukeinona tai -edellytyksenä on vaatimaton, toimi-
tilojen eriyttäminen erilliseen yhtiöön ei kilpailuneutraliteetin kannalta ole tar-
peellista. 

Yhtiöittäminen on prosessi, joka voidaan ymmärtää joko laaja-alaisesti 
tai suppeasti. Jos yhtiöittämisprosessi ymmärretään laajasti, yhtiöittämiseen 
voidaan katsoa kuuluvan kaikki organisatoriset muutokset, joilla virastoa 
 asteittain muokataan ja siirretään yhtiömäiseen suuntaan ja lopulta liikelaitos-
muodon kautta edetään oikeaan yhtiömuotoon. Kunnallishallinnossa on esi-
merkkejä186, joissa yhtiöittämisestä on keskusteltu poliittisen yhteisön piirissä 
ja siitä on tehty esityksiä ja selvityksiä jopa useiden vuosikymmenten ajan, 
ennen kuin varsinainen yhtiöittämispäätös on tehty. Pitkän prosessin kuluessa 
yksikköä voidaan siirtää välillä myös poispäin yhtiömuodosta, eli esimerkiksi 
liikelaitosmuoto voidaan purkaa ja yksikkö siirtää takaisin virastoksi ja sen 
jälkeen uudelleen liikelaitokseksi. Periaatteessa tämä on mahdollista, mutta 
käytännössä harvinaista. Suppeasti ymmärretty yhtiöittämisprosessi tarkoittaa 
yhtä kunnanvaltuuston päätöstä, jolla kunnallinen yksikkö päätetään siirtää 
yhtiömuotoon. Pelkän muodollisen päätöksen lisäksi suppeastikin ymmärret-
tyyn yhtiöittämisprosessiin kuuluvat myös valtuuston päätöksen valmistelu- ja 
 täytäntöönpanovaiheet. Ajallisesti lyhytkin yhtiöittämisprosessi voi silti moni-
vaiheisten valmistelu- ja valitusprosessien vuoksi kestää jopa muutamia vuo-
sia.187

Yhtiöittämisessä yhtiöoikeudellisena prosessina ei ole eroja, on yhtiöittä-
jänä sitten valtio, kunta tai yksityinen osakeyhtiö. Samat yhtiöoikeudelliset 
muotomääräysvaatimukset koskevat kaikkia tahoja. Kunnan yhtiöittämis-
186 Esimerkiksi Turku Energia Oy:n historia ennen lopullista yhtiöittämispäätöstä kunnallisena 

liikelaitoksena ja hallintokuntana sisältää vuosikymmenten varrelta monia organisaatiomuu-
tosten valmisteluvaiheita ja eri aikoina laadittuja yhtiöittämisselvityksiä. (Ekström 1958, 
9 – 33 ja 87 – 88 ja vrt. Karhu, Nissinen ja Valkama 1999, 50 – 51.)

187 Yhtiöittäminen on kunnissa vapaaehtoista, mutta yhtiöittäminen voi olla myös pakollista. 
Pakkoyhtiöittäminen on sellainen tilanne, jossa yhtiöittäminen toteutetaan valtiopäämiehen 
vaatimuksesta. Pakkoyhtiöittämisen käyttöönotto juridisena velvoitteena edustaisi keskitettyä 
kilpailuneutraliteettipolitiikkaa. Yksiselitteisen pakkoyhtiöittämisen sijasta kunnallishallinnon 
yhtiöittämistä voidaan valtion toimesta edistää myös kiertoteitse tai välillisesti. Joissain tapauk-
sissa esimerkiksi yhteiskunnan veikkausvoittovarojen saamisen ehtona on ollut yhtiömuodon 
hyväksikäyttö (Ryynänen 1987, 11).
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prosessin muodolliseen puoleen kuuluvat kuitenkin julkisuus, asianosaisten 
kuulemiset, lukuisat päätöksentekovaiheet (lautakunta, kunnanhallitus ja kun-
nanvaltuusto), pöytäkirjojen nähtävillä pito ja mahdolliset valitusprosessit.188 
Yksityisen palvelutuottajan suorittama yhtiöittäminen on yksinkertaisempi ja 
selväpiirteisempi, minkä ansiosta tyypillinen yhtiöittämisprosessi on myös no-
peampi ja taloudellisempi189. Muodollisten seikkojen ohella prosessin vaiheita 
ja niiden mutkikkuutta voivat lisätä sisäiset riidat sekä päämiehen ja agent-
tien erilaiset näkemykset. Sisäiset päätöksenteko-ongelmat ja valtataistelut 
ovat mahdollisia myös yksityisen sektorin yhtiöittämisissä, mutta kunnassa 
ongelmat ja riidat voivat olla hitaammin soviteltavissa. Jos kunnan toteutta-
ma yhtiöittämisprosessi muodostuu ajallisesti pitkäksi, ristiriitoja sisältäväksi 
ja tiedonkulultaan ongelmalliseksi, sitä ilmeisemmäksi tulee se mahdollisuus, 
että yhtiöittäminen prosessina tuottaa yhtiöityvälle yksikölle institutionaalis-
ta kilpailuhaittaa. Pitkittyvä prosessi sitoo energiaa, aiheuttaa kustannuksia ja 
synnyttää epävarmuutta. Se saattaa hidastaa myös yksikön toiminnallista val-
mistautumista kilpailuun.

Ehkä tyypillisin yhtiöittämisprosessi on kuitenkin sellainen, jossa liikelai-
tos päätetään siirtää yhtiömuotoon. Epäselvä tai odottava tilanne organisaation 
muodon ja aseman suhteen on johtamisen kannalta usein ainakin agentin moti-
vaatiota heikentävä tilanne.  Epävarma tilanne ei ole päämiehen eikä agentin-
kaan etu, mutta siihen joudutaan yleensä kollektiivisen päätöksenteon luonteen 
vuoksi. Yhtiöittämisprosessin välivaiheita ei pidä nähdä kuitenkaan mitenkään 
tyhjinä vaiheina, vaan niissäkin organisaatiomuodoissa suoritetaan erilaisia 
sisäisiä organisaatiouudistuksia, ja yhdestä organisaatiomuodosta toiseen siir-
tyminen on yleensä myös oppimisprosessi. Esimerkiksi liiketoimintaosaami-
sen kartuttaminen valmentaa yksikköä siirtymään kilpailullisille markkinoille. 
(Vrt. Duncan ja Bollard 1992, 22.)

Koska yhtiöittäminen ja yhtiöiden omistaminen on kunnallisen itsehal-
linnon alaan kuuluvaa toimintaa, seuraa siitä edelleen se, että kuntapalvelua 
voidaan pitää yhtiömuodossa niin kauan, kuin kunnallispoliittisesti sopivaksi 
katsotaan. Kunta voi milloin tahansa päättää toisin, lopettaa yhtiön ja kunnal-
listaa yhtiön toiminnat virastoksi tai liikelaitokseksi. Yhtiöittämisellä tavoitel-
tu ja tietyssä määrin aikaansaatu kilpailuneutraliteetti voidaan siis peruuttaa 
yhdellä ainoalla kunnallisella päätöksellä. Tässä suhteessa kuntapalveluiden 
188 Yhtiöittämisprosessi antaa mahdollisuuden poikkeuksellisen laajaan mielipiteiden vaihtoon 

kunnan päätöksenteossa. Esimerkiksi vuotuisten talousarviokokousten yhteydessä ei yleensä 
ole mahdollista käydä perinpohjaista keskustelua siitä, mikä on jonkin yksikön tai palvelun 
tarkoitus, funktio ja kilpailupoliittinen rooli. Yhtiöittämisprosessi johdattaa paitsi poliittisen 
yhteisön myös kuntapalvelujen professionaaliset piirit peripohjaiseen palvelun aseman ja 
merkityksen arviointiin. Käytännöllisinä kysymyksinä huomion kohteeksi tulevat kunnallis-
poliittisessa kontekstissa erityisesti henkilöstön asema ja toimintaan sitoutuneiden pääomien 
luonne ja määrä. (Vrt. Lahti 1988, 20.) Keskustelu on omiaan myös selventämään yhtiöitet-
tävän yksikön tarkoitusta ja arvioimaan uudelleen sen tehtäviä, jotka ovat voineet vuosien 
aikana muuntua alkuperäisestä toimintaideasta joksikin muuksi.

189 Christensen ja Pallesenin (2001, 294) mukaan kunnan yhtiöittämisprosessin käynnistämisen 
poliittisena edellytyksenä on paradigman muutos kunnallispoliittisessa yhteisössä. 
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näennäismarkkinoiden kilpailuneutraliteetin ylläpito on herkkä paikallispoliit-
tisille suhdanteille, mikä saattaa vähentää muiden toimijoiden alalle tulemisen 
halukkuutta ja investointirohkeutta. Esimerkiksi Ruotsissa yhtiöitettyjen pal-
velulaitosten takaisinkunnallistamisia on tehty juuri siitä syystä, että on haluttu 
estää yksiköiden kariutuminen avoimessa kilpailussa (Pettersson 2003, 9).

5.4 Yhtiöittämisen substituutit

Liikelaitostaminen on eräänlainen substituutti yhtiöittämiselle. Liikelaitosta-
minen tarkoittaa kuntaorganisaation organisaatioyksiköiden sisäistä järjeste-
lyä, jolla brutto- tai nettobudjetoidusta virastosta tehdään kunnallinen liikelai-
tos, jolla voi olla jossain suhteessa muita virastoja itsenäisempi asema.190 Sitä, 
 missä määrin liikelaitostaminen lisää toimialan näennäismarkkinoiden kilpai-
luneutraliteettia, rajoittaa liikelaitosmuodon sitoutuneisuus kuntaorganisaa-
tioon. Liikelaitostamisella ei saavuteta juridisesti itsenäistä organisaatiomuo-
toa, vaan liikelaitos kuuluu kunnan hallinto-organisaatioon, ja liikelaitoksen 
hallussa olevan omaisuuden omistaa kunta. Kun 1990-luvun alussa liikelai-
tosmuoto sisällytettiin kunnallislakiin, sitä perusteltiin tarpeella hillitä kunti-
en yhtiöittämishaluja, koska kuntien mielenkiinto yhtiöittämistä kohtaan oli 
lisääntynyt. Tämän arveltiin johtuneen siitä, ettei kunnalliselle liiketoiminnalle 
ole voitu kuntaorganisaation puitteissa järjestää riittävää itsenäisyyttä. Lain-
säätäjä  halusi hidastaa kuntapalvelujen yhtiöittämiskehitystä luomalla liikelai-
tostamisesta yhtiöittämisen substituutin. Liikelaitosmuodon kannatettavuutta 
perusteltiin hallituksen esityksessä kunnallisella demokratialla, toiminnan hal-
littavuudella ja kuntalaisten oikeusturvanäkökohdilla. Hallituksen esityksessä 
ei sitä vastoin tuotu esiin yhtiöittämisen mahdollista kytkeytymistä kilpailu-
neutraliteetin saavuttamiseen ja liikelaitosmuotoon liittyviä kilpailuneutrali-
teettiongelmia. (HE 70/1992, 6.)

Sisällöllisesti 1990-luvun alussa toimeenpantu kunnallishallinnon liike-
laitosuudistus oli suhteellisen vaatimaton. Ennen liikelaitosmuodon sisällyt-
tämistä kuntalakiin vuonna 1993 lainsäädäntö ei tuntenut kunnallista liike-
laitosmuotoa siitä huolimatta, että kunnilla oli jo yli toistasataa vuotta ollut 
liikelaitoksia. Lainsäädäntöuudistuksella haluttiin liikelaitosmuodolle viralli-
nen status, mutta toiminnallisesti uudistus ei muuttanut liikelaitosten asemaa. 
 Uudistuksen jälkeenkin liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan järjestämisen on 
perustutunut kunnallishallinnon yleisille periaatteille. Laissa todettiin erikseen, 
että kunnat saattoivat järjestää liikelaitoksen eräiltä osin itsenäisemmäksi kuin 
muut virastot. (HE 1992/70, 15.) Tässä mielessä uudistus oli itse asiassa sym-
bolinen tai peräti käsittämätön. Nimittäin jo ennen liikelaitosuudistusta vakiin-
tunut käytäntö kunnissa oli se, että virastojen ja laitosten tehtävät ja toimivalta 

190 Eräällä tapaa voidaan puhua hallintoyksikön sisäisestä autonomisoinnista, joka tähtää 
hierarkkisen päätösvallan siirtämiseen liikelaitoksen johtokunnalle ja toimivalle johdolle. 
(Harding ja Preker 2003, 53.)
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määriteltiin johtosäännöissä, jotka eivät olleet määrämuotoisia. Toisin sanoen 
se, että kunta uudistuksen myötä saattoi antaa liikelaitokselle enemmän toimi-
valtaa kuin muille yksiköille, ei ollut itse asiassa mitenkään uusi asia. Se, että 
samalla lainmuutoksella tehtiin kunnallishallinnon nettobudjetointi mahdolli-
seksi, assosioitiin jollain muotoa liikelaitosuudistuksen liitännäiseksi. Tästä ei 
kuitenkaan ollut kysymys, sillä nettobudjetointimahdollisuus ulotettiin samal-
la kertaa myös virastomuotoisiin kuntapalveluihin.

Ulkopuolisen arvioitsijan, jos hänellä on tieto kunnan suorittamasta liike-
laitostamisesta, on vaikea päätellä sitä, miten liikelaitostaminen on mahdol-
lisesti muuttanut kunnallista virastoa.191 Periaatteessa liikelaitostaminen voi-
daan suorittaa kaikkein yksikertaisimmillaan siten, että jokin viraston nimitys 
vaihdetaan liikelaitokseksi, sillä liikelaitosmuodolla ei ole olemassa mitään si-
sällöllistä minimikriteeriä. Edes se ei ole pakollista, että liikelaitokselle pitäisi 
antaa muita hallintokuntia enemmän itsenäisyyttä.192 Kyse on vain mahdolli-
suudesta eli valtuuston niin tahtoessa se voi itsenäistää liikelaitosta suhteessa 
muihin virastoihin. Hallituksen esityksen (1992/70, 15) perustelujen mukaan 
liikelaitostettavan toiminnan pitäisi olla kuitenkin liiketoiminnan luonteista, 
jota kuvaisi maksurahoituksen hyväksikäyttö.193 

Siihen, missä määrin liikelaitostaminen mahdollisuuksiensa rajoissa pelk-
känä kunnallishallinnon sisäisenä autonomisointina voi toteuttaa kilpailuneut-
raliteettia, vaikuttaa tapauskohtaisesti valtuuston tahto. Annettavat päätök-
sentekovaltuudet, budjettisidonnaisuuden aste, kassatalouden itsenäisyys ja 
päätöksentekoelimien miehitys vaikuttavat liikelaitoksen omavastuisuuden ja 
riippumattomuuden toteutumiseen. Kilpailuneutraliteetin edistämistä rajoittaa 
kuitenkin liikelaitoksissa sovellettava yleisperiaate, jonka mukaan liikelai-
toksen järjestämisessä on noudatettava kunnallishallinnon yleisiä säännöksiä 
(HE 1992/70, 15). Liikelaitostamisen jälkeen kilpailuneutraliteettivaikutus on 
riippuvainen siitä, missä määrin liikelaitokselle asetetuista toiminnan reunaeh-
doista ollaan valmiita pitämään kiinni kunnallispoliittisessa päätöksenteossa. 

Yhtiöittämisen substituuttina kilpailuneutraliteettieroja voidaan liikelai-
tostamisen sijasta eliminoida rahamääräistämällä ensin institutionaaliset kil-
pailuedut ja -haitat, laskemalla sitten kilpailuneutraliteettitekijöiden nettovai-
kutukset ja tasapainottamalla lopuksi nettomääräiset edut tai haitat erityisellä 
rahakorvauksella.194 Kunnallisen palvelutuottajan näkökulmasta kyse olisi siis 

191 Toisaalta ulkopuolisen on vaikea päätellä pelkän kunnan organisaatiorakenteen perusteella 
sitäkään, onko kunnassa mahdollisesti muutakin liiketoimintaa kuin liikelaitostoiminta.

192 Monissa lähteissä julkisen yrityksen yhdeksi, joskaan ei välttämättömäksi piirteeksi, maini-
taan se, että sillä on jonkinlainen autonominen asema. (Ks. esim. Jones 1975, 30.) 

193 Käytännössä useimmat liikelaitokset kattavat toimintansa kustannukset maksurahoituksella, 
vaikka olemassa on myös joitakin hyvin tappiollisia liikelaitoksia.

194 Liikelaitokset voivat hyötyä mm. siitä, että ne saavat osana kuntaa lainaa edullisemmin kuin 
yksityiset yhtiöt. Velanhoitokulujen neutraliteetti on mahdollista saavuttaa perimällä kuntien 
liiketoimintayksiköiden lainarahasta samat kustannukset, kuin mikä on lainarahan kustan-
nustaso yksityisellä sektorilla. (Commonwealth Competitive Neutrality Policy Statement 
1996, 17.) Tässä yhteydessä on huomautettava siitä, että lainanhoitokustannukset ovat vain 
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joko ylimääräisten kustannusten (kilpailuneutraliteettihaittojen) kompensaati-
osta tai puuttuvien kustannusten (kilpailuneutraliteettietujen) vyöryttämisestä. 
Käytännöllisellä tasolla menettely törmää kuitenkin informaatio-ongelmiin. 
Kunnan voisi olla vaikea tietää esimerkiksi, kuinka paljon yksityiset yhtiöt 
joutuvat maksamaan lainarahastaan korkoa195, millaisin kustannuksin yhtiöt 
hoitavat vahinkorahoituksen ja kuinka paljon enemmän erilaisia veroja yksi-
tyiset yhtiöt maksavat. 

Menettelytavan periaatteellinen ongelma liittyy siihen, että kunnallisessa 
kustannuslaskennassa tärkein periaate on aiheuttamisperiaate, jonka mukaan 
toiminnasta syntyneet kustannukset on jaettava laskentakohteille ja -kausille 
sen mukaisesti, kuin nämä ovat kustannuksia aiheuttaneet.196 (Kunnan ja kun-
tayhtymän kustannuslaskennan opas 1994 ja Valkama 1994b, 4.) Jos lähdetään 
tiukasti siitä, että kustannuslaskenta on vain kustannusten laskentaa, voidaan 
tästä johtaa päätelmä, ettei kustannuslaskenta voi sisältää sellaisia eriä, jotka 
eivät ole omia kustannuksia tai kustannuksia lainkaan. Mahdollisen kustannuk-
sen, joka on palvelusuoritteiden aikaansaamiseksi suoritetun tuotannontekijän 
käytön tai kulutuksen aiheuttama taloudellinen uhraus, on täytynyt aiheutua 
nimenomaan omalle organisaatiolle. (Ks. esim. Kunnan kustannuslaskennan 
opas 1993, 13.) Esimerkiksi yritysten keskimäärin maksaman markkinakoron 
ja kunnan liikelaitoksen mahdollisesti maksaman erisuuruisen koron erotus ei 
ole kunnalle lainkaan toteutunut kustannus. Markkinakoron ja kunnan laina-
kustannusten erotus on luonteeltaan enemmän luottokelpoisuuserä, joka vielä 
yleisemmällä tasolla kuvaa tulevaisuuden prospekteja ja luottamuspääomaa. 
Tällaista erää on vaikea kutsua kustannukseksi, koska kustannuskäsitteellä 
on erilainen ja vakiintunut merkitys. Tämän vuoksi olisi parempi puhua vain 
kilpailuneutraliteettierästä. Käsitteellisestäkin erosta johtuen kilpailuneutrali-

yksi fragmentti erilaisten institutionaalisten kilpailuetujen ja haittojen kokonaiskirjosta. Jos 
yhtä institutionaalista kilpailuetua lähdetään korjaamaan laskennallisella erällä, voimistuvat 
vaatimukset korjata kaikki muutkin institutionaaliset kilpailuedut ja -haitat samalla tavalla.

195 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, joka on pääkaupunkiseudulla kilpailutilanteessa 
sekä kunnallista osakeyhtiömuotoa edustavien että yksityisten bussiyhtiöiden kanssa, toimi-
tusjohtaja on julkisuudessa selostanut, ettei hänen yksikkönsä ole yhdenvertaisessa kilpai-
lutilanteessa. Toimitusjohtajan mukaan esimerkiksi vuonna 2002 bussiyksikkö joutui mak-
samaan lainoistaan Helsingin kaupungille yhdeksän prosentin korkoa, kun samaan aikaan 
markkinakorot olivat puolta edullisemmat. (Lahdenranta 2003.) Kun kyse on rahaliikentee-
seen perustuvasta kilpailuneutraliteetin epäkohdasta, kuten tässä tapauksessa korkoerästä, 
tämän erän kilpailuvaikutus voidaan neutraloida suhteellisen helposti pienentämällä kau-
pungin yksiköltä perimää korkoa. Tosin tästä selostuksesta ei ilmene sitä, miten kaupunki on 
perustellut noinkin korkean koron perimisen. 

196 Aiheuttamisperiaate on tarkoitettu palvelemaan apukustannuspaikoilla tuotettujen sisäisten 
suoritteiden tuottamisesta syntyneiden kustannusten kohdistamista pääkustannuspaikoille 
loppusuoritteiden yksikkökustannusten laskentaa varten.  Käytännössä tarkka aiheuttamis-
periaatteen noudattaminen voi tuottaa vaikeuksia, minkä vuoksi kustannuslaskennan aiheut-
tamisperiaatetta täydentää sääntö, jonka mukaan aiheuttamisperiaatetta tulee noudattaa niin 
pitkälle kuin sillä on laskennan lopputuloksen kannalta oleellista merkitystä. (Kunnan ja 
kuntayhtymän kustannuslaskennan opas 1994 ja Valkama 1994b, 4.)
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teettierän sijoittaminen osaksi kustannuslaskentaa on kyseenalaista, koska sitä 
ei voida pitää talousyksikön varsinaisena kustannus- tai tuottoeränä.

Kilpailuneutraliteettierien integrointia kustannuslaskentaan voitaisiin edis-
tää ryhtymällä hinnoittelemaan sisäiset suoritteet markkinaperustaisesti. Em-
piiristen tutkimusten (ks. esim. Valkama 1994b, 27 ja Helin ja Valkama 1995, 
81) mukaan kuntien keskushallinnolla on ollut vakiintuneena tapana järjestää 
palvelutuotantoyksiköilleen sekä kunnallistaloudellisia kilpailuetuja että -hait-
toja sisäisten suoritteiden hinnoittelun avulla. Joissain tapauksissa sisäiset suo-
ritteet hinnoitellaan alle markkinahintojen ja toisissa tapauksissa sisäisistä suo-
ritteista peritään markkinahinnat ylittäviä hintoja. Markkinahinnat estäisivät 
tällaisen käyttäytymisen, eli ne eliminoisivat kuntien keskushallinnon tuotta-
mia kilpailuetuja ja -haittoja. Markkinahintojen käyttäminen kunnan sisäisten 
suoritteiden hinnoittelussa loisi tosin myös paineet avata sisäisten suoritteiden 
markkinat ja ainakin luoda niille omat näennäismarkkinat. Markkinahintojen 
käyttäminen tosin edellyttää sitä, että luotettava markkinahinta on saatavilla 
(Monto 1991, 28 – 29). Jos ajatellaan vaikka kunnan sisäisestä, byrokraattises-
ta sääntelystä ja toimintavasta seuraavaa kilpailuhaittaa, voi sille olla vaikea 
löytää markkinahintaa. Siinä tapauksessa, että markkinahinta onnistuttaisiin 
kuitenkin löytämään, markkinahintojen käyttäminen edellyttäisi vielä sitä, että 
palvelutuottajan itselleen tuotoksi eli kompensaatioksi kilpailuhaitasta kirjaa-
man erän vastakirjaukselle onnistuttaisiin luomaan oma kustannuspaikkansa 
eli siis rahoittaja. Osa kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden institutionaali-
sista kilpailuhaitoista ja -eduista on peräisin valtionhallinnosta. Näiden osalta 
markkinahintaisetkin sisäiset erät ovat voimattomia, koska valtionhallinto on 
kunnasta erillinen talousyksikkö. 

Kilpailuneutraliteettierän integrointia kustannuslaskentaan voidaan pohtia 
myös neuvoteltujen ja moniulotteisten hintojen avulla. Neuvoteltujen hinto-
jen lähestymistapa on joustava, eikä se edellytä samanlaista ehdottomuutta 
kuin aiheuttamisperiaate tai markkinahinnat. Neuvoteltuja hintoja käytettäessä 
vältytään niiltä ongelmilta, ettei luotettavaa markkinahintaa kyetä löytämään 
tai kustannusten kohdistamisperiaatteista ei päästä yksimieleisyyteen (Monto 
1991, 31). Moniulotteisten hintojen etuna on se, että kustannusten vastaanotta-
jan ja luovuttajan tai siirtäjän laskelmissa voidaan käyttää eri hintoja (Frenck-
ner ja Psilander 1993, 55). Haittana niiden käytössä on se, että ne sisältävät 
helposti enemmän sattumanvaraisuutta, tulkinnallisuutta ja häilyvyyttä sekä 
ennustamattomuutta. 

Kilpailuneutraliteetin tavoite antaa kuitenkin aihetta pohdiskella sitä, mitä 
merkitsisi aiheuttamisperiaatteen modifi ointi aiheuttaja maksaa -periaatteen 
suuntaan. Aiheuttaja maksaa -periaate kysyy, kuka on institutionaalisen kilpai-
luedun tai -haitan aiheuttaja. Ne institutionaaliset nettomääräistetyt kilpailu-
haitat, jotka juontuvat lainsäädännöstä tai valtion muista toimenpiteistä, pitäisi 
valtion kompensoida kilpailutilanteessa toimiville palvelutuottajille. Kunnan 
puolestaan tulisi kompensoida itse aiheuttamansa institutionaaliset kilpailuhai-
tat. Jos jollekin palvelutuottajalle myönnetään institutionaalista kilpailuetua, 
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siitä tulisi voida laskuttaa palvelutuottajaa197. Aiheuttaja maksaa -periaatteen 
soveltaminen edellyttäisi sitä, että institutionaaliset kilpailutekijät kyettäisiin 
tuotteistamaan ja kaikilla osapuolilla olisi halukkuus open book -periaatteen 
soveltamiseen tarvittavan informaation selville saamiseksi. Kolmanneksi peri-
aatteen toteuttaminen edellyttäisi myös sitä, että aiheuttaja ottaa myös rahoi-
tusvastuun.  Kyse olisi radikaalista, uudentyyppisestä kustannusvastuusta jul-
kisessa päätöksenteossa. Silloin, kun oltaisiin uusimassa lainsäädäntöä, kun-
nan sisäistä normistoa tai tekemässä subventiopoliittisia päätöksiä, päättäjät 
joutuisivat aiempaa harkitummin ottamaan huomioon myös päätöstensä epä-
oikeudenmukaisen tai yksipuolisen kohdistumisen vaikutukset. 

5.5 Yhtiöittämisen vaihtoehtoiset tulkinnat

5.5.1 Yhtiöittämisen syyt ja tulkintavaihtoehtojen johtaminen

Yhtiöittämisen yleinen selitysteoria on johdettavissa yleisestä organisaatio-
teoriasta, jonka mukaan muoto seuraa funktiota. Toisin sanoen tämä tarkoit-
taa sitä, että organisaation tehtävä ja tarkoitus määräävät sen muodon. Vaihto-
ehtoisen tulkinnan mukaan organisaatiomuoto määrittäisi organisaation teh-
tävät tai funktion. Molemmat ovat organisaatiomuodon muutoksen yleisseli-
tyksiä ilman kontekstitekijöitä. (Ks. esim. Christensen ja Pallesen 2001, 292 
ja Lahti 1988, 19.) Näennäismarkkinoilla palvelutuottajat suorittavat samoja 
tehtäviä tai tuottavat samoja palveluja riippumatta siitä, mikä on niiden orga-
nisaatiomuoto. Näin ollen näennäismarkkinateoria ei siis näyttäisi hyväksyvän 
sitä lähtökohtaa, että muoto seuraisi funktiota tai päivästoin. Jos organisaatio-
muotojen määräytymistä tarkastellaan näennäismarkkinateorian ja edellä kä-
sitellyn ammattikorkeakouluesimerkin avulla, voidaan väittää, että organisaa-
tiomuodot edustavat johdon tai omistajien valitsemaa strategiaa. Tehtävät ovat 
ehkä enemmän seurausta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista.

Kunnat ovat keskenään erilaisia ja kunnat päätyvät yhtiöittämisratkaisuihin 
eri syistä. Sama toiminta voi olla samantyyppisissä kunnissa eri tavoin orga-
nisoitu. Vaikka esimerkiksi Hämeen suurimmat kaupungit Tampere ja Lahti 

197 Kilpailuneutraliteettipolitiikan soveltaminen ja kilpailuneutraliteetin edistäminen kilpailu-
neutraliteettierän avulla näkyy kuitenkin jo valtion uudessa liikelaitospolitiikassa. Valtion 
uuden liikelaitoslain myötä on tarkoitus ottaa käyttöön valtion liikelaitoksilta perittävä ns. 
takausmaksu. Takausmaksun tavoitteena on saattaa valtion liikelaitokset rahoitusmarkkinoil-
la samaan asemaan kuin yksityiset kilpailijat. Valtion liikelaitoksen asema rahoitusmarkki-
noilla on määräytynyt tähän asti valtion aseman perusteella. Käytännössä tämä on merkinnyt 
sitä, että liikelaitokset ovat saaneet vierasta pääomaa alle käyvän korkotason. Hallituksen 
esityksen mukaan liikelaitoksen lainoihin on saatava aikaan tasapuolinen menettely, jolla lii-
kelaitoksen vieraan pääoman hankintakustannukset muutetaan markkinapohjaisiksi. Valtion 
on tarkoitus ryhtyä perimään liikelaitoksilta 0,5 %:n suuruista takausmaksua, joka tuloutuisi 
valtiolle. Maksu tulee olemaan kuitenkin markkinapohjainen, eli se seuraa markkinatilan-
teen muutosta. Uudessa laissa valtion liikelaitos pannaan velvolliseksi maksamaan myös 
kaikista valtionhallinnon keskitetyistä palveluista. (HE 161/2002, 13 ja 25.) 
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ovat poliittiselta koosteeltaan ja elinkeinoperustaltaan suhteellisen samanlai-
sia, kaupunkien yhtiöittämisratkaisut ovat olleet varsin erilaisia. Toisaalta jo-
kin tietty kuntapalvelu on voitu yhtiöittää rakennetekijöiltään hyvin erilaisissa 
kunnissa. Kuntien yhtiöittämispäätökset ovat niin kauan kontekstisidonnaisia, 
kun ne eivät ole pakollisia. Vapaaehtoisina päätöksinä ne perustuvat paikalli-
siin olosuhteisiin ja ovat sidottuja kulloisenkin ajan kunnallispoliittisiin tilan-
netekijöihin.

TAULUKKO 6. Esimerkkivertailu Lahden ja Tampereen organisaatioratkaisuista.198 

Lahti, 98 000 as Tampere, 201 000 as

Sähkölaitos Yhtiöitettynä vuodesta 1989 alkaen Liikelaitos

Vesilaitos Yhtiöitettynä vuodesta 1994 alkaen Liikelaitos

Jätehuolto Yhtiöitetty 1990-luvun puolivälissä 
kuuden naapurikunnan kanssa

Yhtiöitetty vuonna 1994 ja omistus yhdessä 
15 muun kunnan kanssa 

Teatteri Nettobudjetoitu virasto Kaupungin kaksi laitosteatteria ovat kanna-
tusyhdistysten (säätiöiden) ylläpitämiä

Pysäköintitalot Perustettu osakeyhtiöksi Perustettu osakeyhtiöksi

Tilapalvelu Kunnallinen liikelaitos Nettobudjetoitu virasto199

Paikallis-
liikenne

Yksityiset bussiyhtiöt Kunnallinen liikennelaitos ja yksityiset 
bussiyhtiöt

198 Lahti ja Tampere ovat molemmat teollisuuteen ja kaupankäyntiin nojaavia hämäläiskaupun-
keja, jotka ovat käyneet läpi merkittävää rakennemuutosta jo 1970-luvulta lähtien. Viime 
vuosien aikana Lahdella on ollut ongelmia taloudenpitonsa kanssa, ja mm. kaupungin rahoi-
tuslaskelman vuosikate on ollut joinakin vuosina negatiivinen. Vaikka Tamperekin on mui-
den kuntien tapaan joutunut nostamaan veroäyrin hintaa, Tampereen talous on ollut vakaam-
pi. Tampere on osittain yhden yliopistonsa, teknillisen yliopiston ja kaupungin vankemman 
teollisen perinteen ansiosta kyennyt luomaan Lahtea nopeammassa tahdissa uuden talouden 
työpaikkoja. Poliittiselta rakenteeltaan kaupungit eivät juuri eroa toisistaan. Suurimmat puo-
lueet molemmissa ovat Suomen sosiaalidemokraattinen puolue ja Kansallinen kokoomus. 
Yhtäläisistä piirteistä huolimatta kaupunkien suhtautumisessa yhtiöittämiseen on joitakin 
selkeitä eroavaisuuksia. Lahti on yhtiöittänyt esimerkiksi energialaitoksensa ja vesilaitok-
sensa, mutta Tampereella laitokset on pidetty kunnallisina liikelaitoksina. Jätehuolto on 
molemmissa yhtiöitetty, minkä taustalta löytyy EU:n sääntely ja valtakunnallinen ohjaus-
politiikka, jotka ovat paimentaneet kuntia yhteisorganisaatioiden perustamiseen. Kun kau-
punkien vesi- ja sähköliiketoimintojen organisointiratkaisut suhteutetaan markkinatekijöi-
hin, voidaan kaupunkien erot kuvata myös seuraavalla tavalla:

L
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L
A

IT
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S

KILPAILU O
S

A
K

E
Y

H
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IÖ

Sähkön myynti/
Tampere

Sähkön myynti/
Lahti

Tampereen vesilaitos, 
sähkön jakelu/Tampere

Lahti Vesi,
sähkön jakelu/Lahti

MONOPOLI
199 Tampereen kaupunki on vuonna 2003 käynnistänyt tilapalvelun liikelaitostamisen valmis-

telun.
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Tutkimuksissa on identifi oitu lukuisa joukko erilaisia syitä yhtiöittämisratkai-
suille. Taulukossa seitsemän on kirjallisuudesta (Valkama 1993b, Jääskeläinen 
1994, 104 – 118, Tuomala 1997, 112, Hallgren 1997 ja Jarefors ja Jäderholm 
1998, 33, Everett 2003, 26 – 27 ja Harding ja Preker 2003, 54)200 poimittu 
edustava näyte tekijöistä, joiden on mainittu olevan syitä yhtiöittää toiminta. 
Samassa taulukossa mainitut syytekijät ryhmitellään samankaltaisuuden perus-
teella ryhmiksi, joista abstrahoidaan kuusi erilaista yhtiöittämisen tulkinta-
vaihtoehtoa. 

200 Bengt Karlöfi n (1995, 254) mukaan elinkeinoelämässä yhtiöittämiseen on olemassa seuraa-
via syitä:

1. Funktionaalisella yksiköllä on vähintään noin puolet ulkoisia toimituksia.
2. Yhtiö varautuu jonkun toiminnan osan myymiseen.
3. Funktio, joka on ollut aikaisemmin liiketoiminnan kannalta strateginen, on muuttunut 

merkityksettömäksi ja tehottomaksi.
4. Perusliiketoimintaa uhkaavat rajoitukset, jotka ovat kierrettävissä yhtiöittämisellä.
5. Toimintaympäristön juridiset olosuhteet vaativat yhtiötä, jolla on hallitus ja muut 

 toimielimet.
6. Yhtiö vaihtaa taktiikkaansa ammattiyhdistysliikettä kohtaan.
7. Jollakin johtajalla on halu tai tarve päästä toimitusjohtajaksi.
8. Toimijoille halutaan toimintavapautta päämiehiin nähden.

  Pörssiyhtiöissä yhtiöittämisen taustatekijänä on saattanut olla yhtiön osakkeen aliarvosta-
minen. Yhtiön johdon mielestä markkinat eivät ole olleet tietoisia konsernin tai konglome-
raatin kiinteistöjen ja vähemmän tunnettujen toimialojen arvosta. Sen vuoksi näiden toi-
mintojen yhtiöittämistä on saatettu pitää perusteltuna. Varsin painavana yhtiöittämisen 
taustatekijänä Karlöf pitää johtajien pyrkimystä oman reviirin luomiseen. Tittelit, statukset 
ja palk kausmuodot eivät ole merkityksettömiä organisaatiopsykologisia vaikuttimia. (Karlöf 
1995, 253.) 
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TAULUKKO 7. Yhtiöittämisen syytekijät. Jokaisen luettelon syytekijän perässä on 
kirjaintunnus, joka osoittaa, miten ko. syytekijä on luokiteltu. Kir-
jaintunnisteiden viittaukset on selostettu taulukon alaosassa.201  

  1.  Hallinnon modernisointi (O)
  2.  Päätöksenteon yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen (Te)
  3.  Uudenlaisten yhteistyösuhteiden luonti (O)
  4.  Riskin rajoittaminen (Te)
  5.  Kunnan omaisuuden arvioiminen ja arvottaminen (Y/K)
  6.  Johdon vastuun kasvattaminen (T)
  7.  Henkilökunnan vähentäminen (Te)
  8.  Uskottavuuden hankkiminen toimittaessa yhteistyössä elinkeinoelämän 
  kanssa (O)
  9.  Kuntayhtymämuodon välttäminen (Y)
10.  Valtion taloudellisten tukien hankkiminen (Te)
11.  Henkilöstöpolitiikan joustavoittaminen (Te)
12.  Taloudellisen tehokkuuden lisääminen (S/T)
13.  Paikallisen taloudellisen kehityksen tukeminen (K)
14.  Edistää kunnan kietoutumista elinkeinoelämään (K)
15.  Tuloksen ansaitseminen (T)
16.  Luottamushenkilöpaikkojen lisääminen (D)
17.  Tehdä kunnallisvirkailijoista busineksen tekijöitä (K)
18.  Virastokulttuurista eroon hankkiutuminen (O)
19.  Kuntaorganisaation supistaminen (Te)
20.  Johdon toimintavapauden lisääminen (D)
21.  Toimitusjohtajuuden tuoman lisäarvon hankkiminen (O)
22.  Yritysmäisen tuloslaskelman ja taseen luominen (K)
23.  Toiminnan laajenemismahdollisuuksien järjestäminen (K)
24.  Investointien rahoitus omistuspohjaa laajentamalla (Y)
25.  Otetaan käyttöön konkurssin uhka (T/K)
26.  Kansainvälistymisedellytysten luominen (K)
27.  Tuetaan kunnallista elinkeinoelämään (Y)
28.  Mahdollistetaan yksikön suuntautuminen uusille markkinoille (K)
29.  Lisätään työpaikkoja (O)
30.  Mahdollistetaan nopea ja joustava toteutus rakennemuutoksille ja 
  fuusioille (Y/Te)
31.  Keino hankkia riskipääomaa (Y/Te)
32.  Estetään oman tuotantoyksikön katoaminen palvelumarkkinoilta (K)
33.  Voidaan luoda räätälöity organisaatiomalli (D/O)
34.  Saavutetaan suurempi toimintavapaus (T/K)
35.  Voidaan tehostaa johdon vastuuta (T)
36.  Imitoidaan yksityisen sektorin organisaatioita (O)
Y = yhtiöittäminen yksityistämisenä
Te = yhtiöittäminen kunnallistalouden tervehdyttämistoimenpiteenä
D = yhtiöittäminen desentralisointina
O = yhtiöittäminen organisaatiomuutoksena
T = yhtiöittäminen tulosjohtamistoimenpiteenä
K = yhtiöittäminen kilpailuneutraliteetin saavuttamistapana

201 Abstrahoinnin tuloksena syntyy kuusi erilaista tulkintavaihtoehtoa. Yhtiöittämisen syyteki-
jöistä abstrahoidut yhtiöittämisen tulkintavaihtoehdot ovat seuraavat:
Syytekijät (nro): Abstrahoidut, vaihtoehtoiset tulkintavaihtoehdot:
5, 9, 17, 24, 27, 30, 31,  1. Yhtiöittäminen yksityistämisenä (Y)
2, 4, 7, 10, 11,12, 19, 30, 31 2. Yhtiöittäminen kunnallistalouden tervehdyttämistoimenpiteenä (Te)
16, 20, 33 3. Yhtiöittäminen desentralisointina (D)
1, 3, 8, 18, 21, 29, 33 4. Yhtiöittäminen organisaatiomuutoksena (O)
6, 12, 15, 25, 34, 35 5. Yhtiöittäminen tulosjohtamistoimenpiteenä (T)
5, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 34 6. Yhtiöittäminen kilpailuneutraliteetin saavuttamistapana (K)

 Yksittäisten syytekijöiden abstrahointi ylemmän asteisiksi tulkintakehyksiksi yksinkertaistaa 
todellisuutta väistämättä, eikä se tunnista kaikkia yhtiöittämistilanteisiin liittyviä konteksti-
tekijöitä.  Silti abstrahoinnin etuna on se, että tarkastelussa voidaan nousta yksityiskohdista 
laaja-alaisempien ja integroivien näkökulmien tasolle. 
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Yhtiöittämisen syytekijöiden abstrahoinnin perusteella yhtiöittäminen voi-
daan tulkita joko yksityistämiseksi, tervehdyttämiseksi, desentralisoinniksi, 
organisaatiomuutokseksi, tulosjohtamistoimenpiteeksi ja kilpailuneutraliteetin 
saavuttamiseen tähtääväksi toimenpiteeksi. Seuraavissa luvuissa yhtiöittämis-
tä arvioidaan kunkin tulkintavaihtoehdon kautta nostaen esiin niitä tekijöitä, 
 jotka perustelevat yhtiöittämisen tulkitsemista kyseisellä tavalla. Käsittelyn 
ideana on tunnistaa ja erotella niitä yhtiöittämiseen liittyviä toteutusvaihto-
ehtoja, painotuksia ja oheistoimia, joiden perusteella yhtiöittäminen voidaan 
tulkita tunnistetuilla tavoilla. Tutkimuksen liitteessä kaksi on kooste yhtiöittä-
misen vaihtoehtoisten tulkintavaihtoehtojen vertailusta, joka syntetisoi tulkin-
tavaihtoehdot suhteessa yhtiöittämisen avainkysymyksiin.  

5.5.2 Kilpailuneutraliteettitulkinnan haastajat

5.5.2.1 Yhtiöittämisen yksityistämistulkinta

Yksityistämisen on kapeasti määritelty tarkoittavan yksityiseksi tekemistä, 
etenkin julkisen toiminnan siirtämistä yksityiseen kontrolliin tai omistukseen. 
Yksityistäminen merkitsee yksityisen sektorin roolin vahvistamista julkisen 
hallinnan alan supistamisen kustannuksella. Yksityistämisajattelu ei niinkään 
ole kiinnostunut siitä, millainen julkinen sektori on. Sen huomion kohteena 
on lähinnä julkisen sektorin koko. (Savas 1987, 3 ja 88 ja Osborne ja Gaebler 
1993, 23.)

Rasinmäki (1997, 45 – 48, 280 – 282, 320 – 328, 343 – 344 ja 384) on 
kuvaava esimerkki siitä tutkijakaartista, joka edustaa kantaa, jonka mukaan 
yhtiöittäminen sellaisenaan on yksityistämistoimenpide.202 Hän jakaa yksityis-
tämisen muodot neljään ryhmään eli formaaliin, funktionaaliseen, materiaa-
liseen ja organisatoriseen yksityistämiseen. Formaalilla yksityistämisellä hän 
tarkoittaa yksityisen sektorin toimintaperiaatteiden soveltamista kunnallis-
hallintoon kunnallishallinnon tehostamiseksi. Rasinmäen mukaan etuja, joita 
formaalilla yksityistämisellä voidaan saavuttaa, ovat kunnallisen ja yksityisen 
sektorin vertailukelpoisuuden lisääntyminen ja yhdenvertaisuuden laajempi 
toteutuminen. Funktionaalisen yksityistämisen välineenä on yleensä sopimus, 
jonka avulla kunta hankkii yksityiseltä palvelutuottajalta ostopalveluja. Mate-
riaalinen yksityistämistoimenpide on sellainen, jossa kunta myy tai antaa pois 
kokonaan tai osittain omistamansa toimintayksikön tai jonkin ylläpitämänsä 

202 Eräiden käsitysten mukaan yhtiöittäminen ei sellaisenaan ole lainkaan yksityistämistoimen-
pide. Nämä käsitykset perustuvat ymmärrykseen, ettei yhtiöittämiseen assosioidu kunnan 
omaisuuden myyntiä tai lahjoitusta luonnollisille henkilöille tai yksityisen sektorin orga-
nisaatioille. (Ks. esim. Valkama 1993b, 2.) Omistusoikeuden muuttumattomuudesta huoli-
matta yhtiöittämistä voidaan kuitenkin pitää yksityistämisenä siinä merkityksessä, että sen 
myötä julkisen hallinnon periaatteet ja toiminta tavat osaksi korvataan yksityisoikeudellisilla 
ja -taloudellisilla toimenpiteillä. Tämä ei silti tarkoita sitä, että kunnallisessa hallintomuo-
dossa olisi ilman yhtiöittämistoimenpidettä mahdotonta ottaa käyttöön yksityisen sektorin 
johtamiskäytäntöjä ja periaatteita. 
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toiminnan. Rasinmäen mukaan organisatorisessa yksityistämisessä kunnan 
hallinnon perinteiset rakenteet hajautetaan siten, että joidenkin kunnallisten 
tehtävien ja palvelujen hoitaminen siirretään osakeyhtiölle, yhdistykselle, sää-
tiölle tai muulle yhteisölle. Rasinmäen luokittelussa yhtiöittäminen merkitsee 
siis organisatorista yksityistämistä.203 Hänen ajattelunsa on kuitenkin siltä osin 
kummallista, että hän painottaa nimenomaan formaalin yksityistämisen lisää-
vän kunnallisen ja yksityisen sektorin vertailukelpoisuutta. Toisaalta voitaisiin 
väittää, että lähinnä vain organisaatiomuotojen yhtenäistäminen on toimen-
pide, jolla on edellytykset tuottaa sektoreiden välistä vertailukelpoisuutta. 

Yhtiöittämisen tulkintavaihtoehtojen arvioinnissa huomiota pitää kiinnittää 
siihen kontekstiin, jossa yhtiöittämispäätös tehdään, yhtiöittämisen tekniseen 
toteutukseen ja yhtiöittämisratkaisun lopputuloksiin. Yhtiöittämisen tulkinta 
yksityistämiseksi saa kontekstuaalisia perusteita, mikäli yhtiöittämispäätös 
perustuu kunnassa avoimesti tai hiljaisesti hyväksyttyyn yksityistämisohjel-
maan.204 Teknisempien tai operatiivisempien toimenpiteiden osalta yhtiöittämi-
sen tulkitseminen yksityistämiseksi saa vahvistusta, jos kunta antaa myös yksi-
tyisten merkitä yhtiön osakkeita, yhtiön hallintoelimet miehitetään yksityisten 
pääomapiirien tai elinkeinoelämän edustajilla, yhtiön toimiala muotoillaan 
mahdollisimman houkuttelevaksi sijoittajia ajatellen, yhtiön perustamistoimet 
annetaan yksityisen konsultin tehtäväksi, yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 
määritellään OYL:n minimin mukaan ja kunta velvoittaa yhtiön sopimuksin 
suuntautumaan mahdollisimman laaja-alaisesti yksityiselle sektorille. Myös 
se, että yhtiön tarkoitukseksi muotoillaan voitontuottamistarkoitus, vahvistaa 
synnytettävän yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena.205 Jälkeenpäin tarkas-
teltua yhtiöittämistä voidaan pitää yksityistämistoimenpiteenä, jos yhtiö varsin 
nopeasti erityksen jälkeen myydään yksityiseen omistukseen.206 

Yhtiöittämisen tulkitseminen yksityistämiseksi voi kilpailuneutraliteetti-
vaatimuksen kannalta olla kuitenkin tapauksesta riippuen myönteinen asia. 
Yksityistämisen kilpailuneutraliteettivaikutus riippuu siitä, miten yksityis-
täminen toteutetaan, millaisissa olosuhteissa yhtiön myynti tapahtuu, miten 

203 Halligan (2001, 8) on tehnyt aivan päinvastaisen tulkinnan. Hänen mukaansa yhtiöittäminen 
on keino välttää yksityistäminen. 

204 Hyviä esimerkkejä yksityistämistarkoituksessa tehdyistä yhtiöittämisistä olivat Itä-Euroopan 
siirtymätalousmaiden kaupunkien toimeenpanemat yhtiöittämiset. Yhtiöittämisen avulla 
kaupungin omaisuusmassasta irrotettiin sopivat osuudet, jotka järjestettiin yhtiöittämisillä 
itsenäisiksi talousyksiköiksi, minkä jälkeen yksityistäminen tapahtui helposti yhtiöiden osa-
kekaupoilla. (Ks. esim. Valkama 2004, 91) 

205 Yhtiön ajaminen konkurssiin ei voi olla yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiön toiminnan tar-
koitus, mutta mikäli se on yhtiöittämisen piilotarkoitus, sen avulla pyritään yksityistämään 
yksikön tekemät taloudelliset tappiot.

206 Stiglitzin (2000, 206) mukaan yhtiöittäminen liittyy yksityistämiseen sillä tavalla, että yhti-
öittäminen on ns. välivaihe ennen hallinnollisen yksikön yksityistämistä. Hänen mukaansa 
on kummallista, että suurin osa potentiaalisista tehokkuushyödyistä näytetään saavutetta-
van jo yhtiöittämisen seurauksena. Epäselväksi on vain jäänyt, miksi näin näyttäisi käyvän. 
Yhtiöittämisen myötä edellytykset johtajien palkkamotivointiin paranevat, minkä on arveltu 
olevan yksi tehokkuusparannusten syy.
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yksityistäminen ajoitetaan ja varsinkin siitä, kenelle yhtiö myydään. Yhtiön 
myynnillä yksityiselle voidaan tapauskohtaisesti pyrkiä eliminoimaan tai vah-
vistamaan toimialan kilpailua.

5.5.2.2 Yhtiöittämisen tervehdyttämistulkinta

Konventionaalisin kuntien käyttämä talouden tasapainotustoimenpide on ollut 
verotuoton lisääminen työpaikkojen määrää kasvattamalla. (Gottdiener 1986, 
280 ja Harisalo 1988, 90.) 1990-luvun alusta alkaen kunnallistalouden rahoi-
tusongelmat dramatisoituivat, minkä johdosta kuntien piti kehitellä aivan uusia 
strategioita. Kuntapalvelujen tuotannon uudet tervehdyttämisstrategiat jäsen-
nettiin Valkaman (1993a, 116 ja 1995, 35) toimesta toiminnan organisaatio- 
ja toimialaulottuvuuksien kehikkoon neljäksi strategiaksi sen mukaan, onko 
toimiala kunnalle pakollinen vai ei ja onko organisaatiomuoto kunnallinen vai 
ei-kunnallinen.  Taulukoimalla ristiin toimiala- ja toimintatapaulottuvuudet 
syntyy kuntapalvelujen tervehdyttämisstrategisiksi vaihtoehdoiksi siirtämis-, 
kilpailuttamis-, irtautumis- ja supistamisstrategiat. Siirtämisstrategiassa kunta 
luopuu palvelujen tuottamisesta omassa organisaatiossaan ja siirtää palvelu-
tuotannon perustamalleen yhtiölle. Erotuksena irtautumisstrategialle siirtämis-
strateginen yhtiöittäminen säilyttää toiminnan olemassaolon, minkä vuoksi 
sillä ei kuitenkaan välttämättä voida olettaa saavutettavan merkittäviä budjetti-
taloudellisia säästöjä.207 Merkittäviä tervehdyttämishyötyjä voidaan tavoitella 
irtautumisstrategialla ja supistamisstrategialla. Tervehdyttämistoimenpiteenä 
yhtiöittäminen merkitsee kritiikkiä kuntaorganisaatiomuodon päätöksenteko-
kyvylle ja viestittää, että kuntaorganisaatiomuoto sinänsä olisi este tehokkuus-
hyötyjen tavoitteluun.

Kontekstin osalta yhtiöittämisen tulkinta tervehdyttämistoimen piteeksi 
lähtee kunnallistalouden rahoitusvaikeuksista. Yhtiöittäminen tähtää kon-
tekstitekijöidensä puolesta tervehdyttämiseen siinä tapauksessa, että budjetti-
talouden alijäämän kanssa kamppaileva kunta haluaa hyödyntää pienetkin 
mahdollisuudet tehostaa toimintaa ja aikaansaada taloudellisia säästöjä ja va-
litsee tervehdyttämisstrategiakseen siirtämisstrategian. Tälle tulkinnalle saa-
daan vahvistusta, jos uuden yhtiön hallitus miehitetään saneeraajan maineessa 
207 Tutkimusten (ks. esim. Bollard ja Mayes 1993, 330 – 331) perusteella yhtiöittämisellä julkis-

hallinnossa on monessa tapauksessa saavutettu tehokkuushyötyjä – ainakin jos tehokkuutta 
on mitattu tuottavuuden ja kannattavuuden mittareilla. Yhtiöittämisen jälkeen yksiköissä on 
ollut mahdollista panna täytäntöön sellaisia reformeja, jotka syystä tai toisesta ovat olleet 
mahdottomia toteuttaa virasto- tai liikelaitosmuodossa. Yhtiöittämisen jälkeen esimerkiksi 
Uuden-Seelannin posti sulki noin 1200 postikonttorista yli 400. Posti tarjosi Uuden-Seelannin 
valtiolle mahdollisuutta pitää kannattamattomat postikonttorit toiminnassa, mutta koska päättä-
jät eivät olleet tähän valmiita, yhtiöitetty posti sai tai joutui toteuttamaan saneeraukset. (Toime 
1997 ja vrt. Osborne ja Gaebler 1993, 217.) Kuntien yhtiöitetyillä yksiköillä ei yleensä ole 
toimipaikkaverkostoa, sillä ne ovat tavallisesti yksitoimipaikkaisia. Yksitoimipaikkaisuuden 
vuoksi mahdolliset tervehdyttämissäästöt ovat suhteellisestikin pienempiä kuin valtion laitosten 
saneerauksissa. Tapauskohtaisesti saneerauspäätösten säästöpotentiaaliin vaikuttavat sellaiset 
tekijät kuin esimerkiksi vallitseva tehottomuuden määrä ennen yhtiöittämistä, tehostamisen työ-
oikeudelliset edellytykset, yhtiön rahoituspohja ja yhtiölle asetettava tuottotavoite.
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olevilla henkilöillä ja yhtiön toimialaa supistetaan. Yhtiölle saatetaan siirtää 
myös mahdollisimman paljon kunnan taseessa olleita velkoja, ja tällä tavoin 
kunta voi haluta kaunistella omaa tasettaan. Erityisesti yhtiöittämisen terveh-
dyttämistulkintaa vahvistaa se, että yhtiön tavoitteeksi asetetaan säästöjen 
 aikaansaaminen ja kunnan rahoitusosuuden supistaminen.  

5.5.2.3 Yhtiöittämisen desentralisointitulkinta 

Kunnallishallinnon desentralisoinnin idealistisena yleistavoitteena on parantaa 
kuntalaisten hyvinvointia lisäämällä paikallista vastuuta ja sitä kautta parantaa 
palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa, edistää pluralismia, kansalaisten 
osallistumista ja kuntalaisten valinnanvapautta. Oikeistopuolueet ovat katso-
neet desentralisoinnin yhdeksi tavaksi vähentää byrokratiaa, pienentää valtion 
puuttumista asioihin ja supistaa hallinnollisen suunnittelun valtaa. Vasemmisto-
puolueet haluavat palvelutuotannon tapahtuvan lähellä kuntalaisia, jotta kun-
talaiset ymmärtäisivät paremmin sen arvon, joka poliittisella osallistumisella 
ja vaikuttamisella on. Desentralisointia vastustavat Baileyn mukaan yleensä 
ne ryhmät, jotka näkevät desentralisoinnin uhkana omille eduilleen. Tällaisia 
ryhmiä ovat etenkin byrokraatit ja ammattiyhdistykset. Myös lautakunnat ja 
lautakuntien johto kuuluvat niihin, jotka saattaisivat menettää asemiaan. (Bai-
ley 1996, 1 – 3 ja 12 – 13.) 

Yhtiöittäminen on mahdollista tulkita myös yhdeksi tavaksi toteuttaa kun-
nan sisäistä desentralisointia.208 Siinä missä alueellistaminen siirtää  valtaa 
kunnan osa-alueille ja yksityistäminen markkinoille, desentralisointina suori-
tettavassa yhtiöittämisessä päätöksentekovaltaa siirretään kuntakonsernin 
yksiköille. Yhtiöittämisen desentralisoinnin muodoksi tulkitsevat tutkijat 
katsovat, että yhtiöittämisellä voidaan hajauttaa taloudellista vastuuta, minkä 
 ansiosta se on myös yksi riskien hallinnan muoto. (Ks. esim. Immonen 1993, 
25.) Holmbergin (1990, 44 – 53) mukaan desentralisointi on johdon tapa rea-
goida epävarmaksi muuttuneeseen toimintaympäristöön. Epävarmassa toimin-
taympäristössä kunnan poliittinen yhteisö haluaa siirtää vastuuta päätöksistä, 
kannattavuudesta ja taloudellisuudesta suoraan toimintayksiköille. Desentra-
lisointistrategian valitessaan kuntakonsernin johto luottaa siihen, että sillä on 
kehittyneet konsernijohdon välineet hallita kuntakonsernin tytäryhtiötä. Toi-
sin sanoen kehittynyttä konsernijohtoa eli tietynlaista sentralisointia pidetään 
 desentralisoinnin edellytyksenä.  

208 Baileyn (1996, 14) mukaan desentralisointi on välttämätön, mutta ei riittävä ehto pyrittä-
essä lisäämään yleistä kiinnostusta kunnalliseen päätöksentekoon ja parempaan palveluun. 
Yleinen osallistumisen lisääntyminen ei kuitenkaan johda demokraattisempiin tuloksiin. 
Käytännössä ehdokkaita, joiden välillä valinta vaaleissa tehdään, voi olla kuitenkin liian 
vähän taikka tietyt ryhmät, kuten esimerkiksi etniset vähemmistöt, voivat syystä tai toisesta 
olla kokonaan päätöksenteon ulkopuolella. Brittiläisten kokemusten perusteella Bailey on 
päätellyt, että monet desentralisointitoimenpiteet muuttavat enemmän organisaatiorakennet-
ta kuin valtarakennetta.
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Desentralisointitoimenpiteenä suoritetun yhtiöittämisen odotetaan tuotta-
van lopputuloksenaan autonomisesti toimivia palvelutuottajia. Se, miten täs-
sä tavoitteessa onnistutaan, on riippuvainen esimerkiksi siitä, mikä on yhtiön 
ja konsernijohdon välinen työnjako, konsernipolitiikka ja yhtiöitetyn yksikön 
tarvitsemien esikuntapalvelujen määrä. Desentralisointiin tähtäävä yhtiöittä-
minen kontekstualisoituu kunnan pyrkimyksiin hajauttaa valtarakennetta ja 
kuntapalvelujen jakelujärjestelmiä. Yhtiöittäminen on desentralisointia eri-
tyisesti silloin, kun yhtiön toimielimille siirretään aikaisemmin poliittisen yh-
teisön johdolle kuulunutta valtaa ja yhtiön hallintoelimet täytetään kunnallis-
poliittisen eliitin ulkopuolisilla jäsenillä. Tilanne on samankaltainen, jos sopi-
muksilla ja yhtiöjärjestysmääräyksillä yhtiötä velvoitetaan maantieteellisesti 
hajauttamaan omaa organisaatiotaan kunnan alueella. Tältä osin ratkaisu voi 
merkitä nimenomaan konserniohjaus-, laskenta- tai rahoitusnäkökulmasta läh-
tevää hajauttamisajattelua.209 

5.5.2.4 Yhtiöittämisen organisaatiomuutostulkinta

Organisaatiomuutoksia koskevan teorian näkökulmasta katsottuna yhtiöittä-
minen on vain yksi organisaatiomuutoksen muoto. Yhtiöittämisen ymmärtä-
minen organisaatiomuutoksena on sisällöllisesti muihin tulkintavaihtoehtoihin 
nähden ehkä kaikkein neutraalein tulkinta. Toisaalta yhtiöittäminen on aina ni-
menomaisessa organisaatiossa erityinen ja kertaluontoinen ratkaisu, eikä yhti-
öittämispäätös suinkaan kuulu rutiinipäätösten kategoriaan. Organisaatiomuu-
toksen näkökulmasta yhtiöittäminen on ensisijaisesti organisaatiomuodon ja 
-rakenteen sekä toimielinten välisten valta- ja vastuusuhteiden muutos210. 
Mikäli yhtiöittämistä tarkastellaan suhteessa eri organisaatiomuutosten 
tyyppeihin, voidaan sanoa, että yhtiöittäminen on hyvin strateginen muutos. 
209 Monen kunnan kunnalliset vuokra-asuntoyhtiöt toteuttivat aikaisemmin desentralisointi-

politiikkaa, joskaan asuntoyhtiöillä harjoitettu desentralisointi ei ehkä ollut kovin tietoista. 
Kunnan eri osa-alueilla sijainneet yksittäiset asuintalot oli tavallisesti muodostettu omiksi 
asunto-osakeyhtiöikseen aravatalojen lainoitus- ja rakennuttamiskäytäntöjen perusteella. 
Vuokrataloyhtiöissä asukkaat pääsevät mukaan päättämään asuinkiinteistöään koskevis-
ta asioista, sillä asukkailla on oikeus nimetä edustajansa asunto-osakeyhtiön hallitukseen. 
Hajautetun yhtiörakenteen ja asukasdemokratiaa edistävän yhtiöhallinnon ansiosta vuok-
rataloyhtiöiden päätösvaltarakenne edusti aikaisemmin ainakin jossain määrin kunnan si-
säisen desentralisoinnin ideaa. 1980-luvun lopulla useat kunnat kyllästyivät hajautettuun 
ja ehkä hieman sekavaan yhtiörakenteeseen ja ryhtyivät fuusioimaan aravavuokrayhtiöitä. 
Fuusiointitarvetta perusteltiin mm. sillä, että talouden- ja kiinteistönhoito oli järjestetty vaih-
televalla tavalla eri yhtiöissä. Fuusiointi-ideologian lyötyä itsensä lävitse kunnat fuusioivat 
pienet vuokrataloyhtiöt suuriksi vuokrataloyhtiöiksi, minkä seurauksena myös asukkaiden 
hallitusedustus supistui hallituspaikkojen lukumäärän vähennyttyä. (Hiltunen 1995, 3 ja 
14 – 15.)

210 Yhtiöitettävän yksikön organisaatio uudistuu siten, että kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, 
lautakunta ja mahdollinen johtokunta korvautuvat vähintään yhtiökokouksella ja yhtiön 
hallituksella. Rakennemuutoksen myötä myös johtotoimielinten tehtäväalat ja toimintaedel-
lytykset uudistuvat. Strategista päätöksentekovaltaa siirtyy kunnanvaltuustolta perustettavan 
yhtiön hallitukselle ja toimeenpanovaltaa monijäseniseltä toimielimeltä (kunnanhallituksel-
ta) toimivalle johdolle (yhtiön toimitusjohtajalle).
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211 Kunnallisen yksikön hallussa olevan kiinteän omaisuuden omistajavaltaa käyttää  viime 
kädessä kunnanvaltuusto, jolla on myös oikeus omaisuuden myymiseen tai lahjoitta-
miseen. Yhtiöittämisen myötä omaisuus muuttuu kunnan arvopaperivarallisuudeksi. 
Lakitasoista säännöstä oikeudesta myydä kunnan arvopaperivarallisuutta ei ole olemas-
sa, mutta kunnan johtosäännöllä oikeus arvopaperivarallisuuden myymiseen on saatettu 
osoittaa kunnanhallitukselle. Kunnanhallituksen asema suhteessa kunnanvaltuustoon vah-
vistuu erityisesti siinä suhteessa, että kunnanhallitus voi nimetä edustajan yhtiökokouk-
seen, joka puolestaan viime kädessä päättää yhtiön varallisuudesta. 

Vastaus kysymykseen, onko yhtiöittäminen revolutionaarinen vai evolutio-
naarinen organisaatiomuutos, ei ole yksinkertainen, sillä tapauskohtaisesti 
se voi olla kumpi vain. Jossakin organisaatioyksikössä yhtiöittämistä saate-
taan valmistella useita vuosia, vaikka vuosikymmeniä. Jokin yksikkö saattaa 
vähin erin lähes luontaisesti transformoitua bruttobudjetoidusta virastosta 
liikelaitosmuodon kautta lopulta yhtiöksi. Näissä tapauksissa muutos on 
evolutionaarinen. Revolutionaarinen muutos tapahtuu silloin, kun yhtiöit-
täminen suoritetaan nopeasti ja yllättävästi sellaisella toimialalla, jolla se ei 
ole lainkaan tavallista. (Vrt. Burke 2002, 11 – 12.)
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KUVIO 17. Yleiskuva viraston ja liikelaitoksen toimielimien pääfunktioista suh-
teessa osakeyhtiön toimielimien funktioihin.211 (Vrt. Duncan ja Bollard 
1992, 16.)

Yhtiöittämisen tulkitseminen organisaatiomuutokseksi kytkeytyy kunta-
organisaation sellaiseen kontekstiin, jossa pyritään ratkaisemaan kuntaorga-
nisaation yksiköiden sisäisiä ongelmia ja muutostarpeita organisaatiomuotoa 
vaihtamalla. Syynä sille, miksi yhtiöittäminen voidaan haluta toteuttaa pelk-
känä organisaatiomuutoksena, voi olla esimerkiksi muiden organisaatiomuu-
tosten mahdollistuminen kuntaorganisaation sisällä (vrt. Duncan ja Bollard 
1992, 22). Yksikön sisäisistä kehittämispyrkimyksistä lähteviä uskomuksia, 
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joiden varassa organisaatiomuodon muuttamiseen yhtiömuotoiseksi lähde-
tään, voivat olla mielikuvat yhtiön virkeästä ja asiakaslähtöisestä päätöksen-
tekokulttuurista. Tulkinta yhtiöittämisestä pelkkänä organisaatiomuutoksena 
saa vahvistusta, mikäli yhtiön hallintopaikat täytetään suurin piirtein niillä 
henkilöillä, jotka osallistuivat yksikön hallintoon jo kuntaorganisaatiomuo-
dossa. Määrittelemällä yhtiöjärjestyksessä uuden yhtiön toimiala entisen 
kaltaiseksi pienennetään riskiä sen suhteen, että yksikön toiminnoissa ta-
pahtuisi organisaatiomuodon muuttumisen seurauksena muutoksia. Kunnan 
ja yhtiön välisillä sopimuksilla yhtiötä voidaan erikseen edellyttää uusiu-
tumaan nimenomaan organisaationa, ja rajata esimerkiksi yhtiön mahdol-
lisuuksia suuntautua uusille markkinoille. Mikäli yhtiöittäminen voitaisiin 
tulkita pelkäksi organisaatiomuutokseksi, yhtiöittämisen tulisi olla suhteelli-
sen näennäinen muutos, joka ei radikaalisti muuttaisi toiminnan volyymeja, 
omistussuhteita, toimintatapoja eikä rahoituksellisia ehtoja. 

5.5.2.5 Yhtiöittämisen tulosjohtamistulkinta

Hallinnon tulosohjauksen kannattajat ajattelevat, että toimintayksiköiden pal-
velutuotannon tuloksellisuus lisääntyy, kun yksiköt saavat enemmän itsenäi-
syyttä ja vastuuta. Itsenäisyyttä ei voida vahvistaa, jollei päämiehen harjoit-
tamaa yksityiskohtaista ohjausta vähennetä ja luoda palvelutuotantoyksiköille 
mahdollisuutta itseohjautuvuuteen. Tulosjohtamisopin mukaan hallinnon pi-
täisi jakautua tulosyksiköiksi, jolloin myös jokaisen yksikön tulosvastuut tulisi 
määritellä. (Möttönen 1997, 48 ja Meklin ja Näsi 1994, 236.) Tulosjohtamisen 
kannattajat katsovat, että kunnallinen organisaatiomuoto ei voi olla niin selke-
ästi tulosvastuullinen, kuin yhtiömuotoinen yksikkö on, jos tulosvastuu ym-
märretään taloudellisena tulosvastuuna.212 Kun virastoa ja jopa liikelaitosmuo-
toista toimintaa pidetään sääntöohjattuna toimintana, yhtiöittäminen nähdään 
mainiona tapana päästä eroon sääntöohjauksen vanhahtavasta leimasta ja edetä 
kerralla organisaatiomuotoon, joka ohjautuu vahvemmin saamiensa tehtävien 
ja toimeksiantojen kautta. Tähän yhteyteen assosioituvat mielikuvat siitä, että 
verrattuna sääntöohjattuun virastoon yhtiömuotoinen organisaatio on tehok-
kaampi, suoritushakuisempi, innovatiivisempi, joustavampi ja jopa moraalil-
taan korkeampi ja että yhtiömuoto sisältää aksiomaattiset kannusteet voiton 
maksimointiin (vrt. Bamford ja Porter-O´Grady 2000, 84).213 Ajattelu, jonka 
mukaan yhtiömuotoiset toimintayksiköt joutuvat ansaitsemaan tuloksillaan 

212 Salminen (1994, 170 – 171) sijoittaa tulosjohtamisen osaksi kunnalliskulttuurin muutosta 
tuloskulttuurin suuntaan. Tuloskulttuurin ideana on Salmisen mukaan tuoda markkina- ja 
asiakasohjautuvuutta kunnallishallintoon. 

213 Populistisen tulosjohtamisopin mukaan yhtiöittämisellä kunnallinen henkilöstö siirretään 
tulosvastuuseen. Tulosjohtamista kannattavien mukaan yhtiöittäminen kirkastaa johtajien 
ainoaksi tavoitteeksi kaupallisen tulostavoitteen saavuttamisen ja suodattaa formuloinniltaan 
laveat ja usein vaikeasti tulkittavat poliittiset tavoitteet pois yksikön tavoitteiden joukosta. 
Tällaisen ajattelun taustalla on usko siitä, että johdon palkitsemis- ja rangaistujärjestelmät 
muuttuvat oleellisesti yhtiöittämisen seurauksena. (Duncan ja Bollard 1992, 10 ja 15.)
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omat budjettirahansa, edustaa yhtiöittämisen tulosjohtamistulkintaa (Osborne 
ja Gaebler 1993, 113 – 114 ja Meklin ja Näsi 1994, 236.)

Yhtiöittämisen tulkitsemista tulosjohtamistoimenpiteeksi voidaan puoltaa, 
jos tuloskulttuuria kuvaavat elementit yleistyvät kunnan päätöksenteossa, kun-
ta ottaa käyttöön tulosjohtamisjärjestelmän ja kunnallistaloudessa siirrytään 
resurssiohjausmallista tulosohjausmalliin (ks. tarkemmin Meklin 2002, 196 
– 200). Jos yhtiöittämisellä pyritään yksinomaan tulosten tekemiseen ja ken-
ties myöhemmin tulosten tuloutukseen kunnalle, perustettavalle yhtiölle py-
ritään järjestämään mahdollisimman hyvät edellytykset tuloksen tekemiseen 
ja kilpailuetujen hankkimiseen suhteessa muihin mahdollisiin kilpailijoihin. 
Yhtiön hallitus ja mahdollinen hallintoneuvosto sekä muu johto miehitetään 
tulosjohtamisen ammattilaisilla, toimialaan sisällytetään vain ne alat, joilla tu-
loksen tekemisen ennakoidaan olevan mahdollista ja yhtiön ja kunnan välisin 
sopimuksin yhtiö sitoutetaan tiukasti ja tarkasti määriteltyihin tulostavoittei-
siin. Yhtiöön sijoitettavan oman pääoman mitoituksessa otetaan huomioon 
toimialan luonne, yhtiölle asetettavat tuloutusvaatimukset, vieraan pääoman 
käyttö yhtiön rahoituskeinona ja mahdollisuudet käyttää yhtä aikaa useita 
 tuloutuskanavia.

5.5.3 Yhtiöittämisen kilpailuneutraliteettitulkinta

Esimerkiksi Reynoldsin ja Nessenin (1999, 118 – 119) sekä Shirleyn (1999, 
115 – 116) edustamien näkemysten mukaan yhtiöittäminen on toimenpide, 
jolla julkinen palvelutuotantoyksikkö muutetaan yksityisen yhtiön kaltaiseksi 
yritykseksi. Shirleyn mukaan yhtiöittämiseen ei kuulu ainoastaan yhtiömuo-
don muuttaminen yksityisoikeudelliseksi ja yhtiön saattaminen toimimaan 
 saman lainsäädännön piirissä kuin yksityiset yhtiöt vaan myös kilpailuttamisen 
aloittaminen, alalle tulon esteiden ja elinkeinotukien poistaminen ja toimialan 
liberalisointi. Shirleyn suoraviivaisten käsitysten mukaan yhtiöitettävät yksi-
köt pakotetaan kilpailemaan rahoituksesta ja työvoimasta yksityisten yritysten 
kanssa tasavertaisin ehdoin. Myös yhtiöitettävien yksiköiden johdolle anne-
taan samat valtaoikeudet ja insentiivit kuin on yksityisten fi rmojen johtajilla. 
Shirleyn teesin mukaan yhtiöittämisen tarkoituksena on luoda institutionaali-
set edellytykset markkinoiden ja kilpailutilanteiden syntymiselle ja kehittymi-
selle.214 

Shirleyn tulkinta yhtiöittämisoperaation merkityksestä on poikkeuksellisen 
laaja, minkä vuoksi se on myös helposti problematisoitavissa. Pelkkä yhtiöit-
täminen sinänsä ei sisällä päätöstä kilpailun aloittamisesta, alalle tulon  esteistä, 
elinkeinotuista eikä toimialan liberalisoinnista.215 Käsitteellisessä mielessä 

214 Myös Meekin (2001, 33) mukaan yhtiöittäminen merkitsee sitä, että demokraattiset periaat-
teet korvataan managerialismilla ja markkinakurilla. 

215 Shirleyn puheenvuoro on nähtävä pikemminkin analyysina siitä, mitä valtionhallinnon yh-
ti öittämisoperaatioiden yhteydessä on reaalisesti tapahtunut, kuin siitä, mitä voidaan sisäl-
lyttää pelkkään yhtiöittämisen käsitteeseen. On myös huomautettava, että valtio on eri 
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 tällaiset päätökset ovat erillisiä ratkaisuja ja sellaisia yhtiöittämisen konteksti-
tekijöitä, jotka voivat puoltaa yhtiöittämisen tulkitsemista kilpailuneutraliteet-
titoimenpiteeksi. Mitä enemmän yhtiöittämisen yhteydessä tai siihen liittyen 
kilpailuympäristön sääntelyä vähennetään, alalle tulon julkisia esteitä pois-
tetaan ja toimialan kilpailutekijöitä vahvistetaan, sitä painavampina voidaan 
pitää poliittisen yhteisön pyrkimyksiä saavuttaa yhtiöittämisellä toimialan kil-
pailuneutraliteetti. Kunnanvaltuusto voi päättää yhtiöittämisestä ja kilpailut-
tamisen aloittamisesta kunnassa. Sääntelyn ja elinkeinotukien vähentäminen 
sekä toimialan liberalisointi riippuvat sitä vastoin valtiopäämiehen toimen-
piteistä. Tästä syystä voidaan sanoa, että laaja-alaisesti kilpailuneutraliteettia 
edistävän yhtiöittämisen kontekstitekijät saattavat edellyttää sitä, että valtion 
ja kunnan toimenpiteet näennäismarkkinoiden kehittämiseksi ovat yhdensuun-
taisia ja samanaikaisia. 

Kilpailuympäristöön vaikuttavista kontekstitekijöistä erityisen tärkeä on 
niiden markkinoiden rakenne, joilla yhtiöitettävä yksikkö toimii. Kuviossa 18 
on esimerkki Lahdesta. Lahden kaupungin teknisen toimen palvelutuotanto-
yksiköiden organisaatiomuodon muutokset on kuviossa suhteutettu markkina-
rakenteen evoluutioon. Kuviosta ilmenee, että Lahden teknisestä virastosta on 
yhtiöitetty neljä yksikköä, mutta kontekstitekijöiden perusteella kaikkia yh-
tiöittämisiä ei suinkaan voida pitää kilpailuneutraliteetin saavuttamiseen täh-
dänneinä toimenpiteinä. Lahden vesilaitoksen ja energialaitoksen sähkön siir-
ron yhtiöittämisillä ei tavoiteltu kilpailuneutraliteetin aikaansaamista, koska 
molempien toimialojen monopolistinen kilpailurakenne on pidetty muuttumat-
tomana.  Sen sijaan energialaitoksen sähkön myyntitoiminnan yhtiöittäminen 
voidaan jollain muotoa tulkita kilpailuneutraliteettitoimenpiteeksi, koska toi-
mialan kilpailutilanne liberalisoitiin monopolista kaksipuoliseksi polypoliksi. 
Tulkintaa tosin mutkistaa hieman se, että energialaitoksen yhtiöittäminen suo-
ritettiin jo 1980-luvun lopulla, mutta sähkön myynnin vapauttaminen tapahtui 
vasta 1990-luvun jälkipuoliskolla. Aikainen yhtiöittäminen saattoi tietysti olla 
varautumista tulevaan kilpailun vapauttamiseen hyvissä ajoin. Myös Päijät-
Hämeen Jätehuolto Oy:n perustaminen voidaan markkinarakenteeseen liitty-
vien kontekstitekijöiden perusteella tulkita kilpailuneutraliteetin lisäämiseen 
tähdänneeksi toimenpiteeksi. 

ase massa kuin kunta, sillä se voi kytkeä yhtiöittämisiin myös muita liberalisointireformeja, 
joilla uudistetaan koko toimialaa.
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Virasto Liikelaitos Osakeyhtiö
Bruttobudjetoitu Nettobudjetoitu

1)  Kaksipuolinen
monopoli

Tevin muut yksiköt

2)  Osittainen
monopoli

Lahden 
kiinteistöpalvelut

3)  Monopoli Tevin 
vesilaitos & 
energialaitos

Vesilaitos
Energialaitos

Lahti Vesi Oy
Lahti Energia Oy
(sähkön jakelu)

4)  Osittainen
monopsoni

Lahden kone-
palvelut Oy

5)  Kaksipuolinen
oligopoli

Lahden
aluepalvelu

6)  Oligopoli Teatteri, museo,
orkesteri,
tutkimuslaboratorio

Teatteri, museo,
orkesteri,
tutkimuslaboratorio

Päijät-Hämeen
Jätehuolto Oy

7)  Monopsoni Teurastamo
YKSITYISTETTY

8)  Oligopsoni

9)  Kaksipuolinen
polypoli

Lahti Energia Oy
(sähkön myynti)

KUVIO 18. Organisaatiomuotojen ja kilpailutilanteiden kehityksen pääpiirteet 
 Lahdessa 1970-luvulta alkaen.216 

Yhtiöittämisen kilpailuneutraliteettivaikutusten arviointia voidaan lähestyä 
arviointimallin avulla, jossa yhtiöittämiseen liittyvät neutraloitumistekijät jae-
taan oikeudellisiin ja taloudellisiin tekijöihin. Arviointimallissa yhtiöittämisen 
kilpailuneutraliteettivaikutukset jaetaan teoreettisiin ja empiirisiin tai faktuaa-
lisiin vaikutuksiin. Teoreettisilla kilpailuneutraliteettivaikutuksilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä aiemman tieteellisen keskustelun konstruktioita, jotka kuvaa-
vat heuristisia ajatuksia yhtiöittämisvaikutuksesta. Kuvion 19 arviointimallis-
sa empiirisillä yhtiöittämisvaikutuksilla tarkoitetaan reaalisia ja selkeämmin 
mitattavissa ja osoitettavissa olevia yhtiöittämisvaikutuksia.  

Teoreettisessa mielessä yhtiöittäminen edistää organisaatiomuotoon liit-
tyvien oikeudellisten tekijöiden kilpailuneutraliteettia siinä suhteessa, kuinka 
paljon yhtiömuotoon siirtyminen toteuttaa yksikön sopimuskonstruointia. En-
nen yhtiöittämistä yksikkö on julkisoikeudellisesti säännelty toimintayksikkö. 
Sosiaalivaltiollisessa järjestelmässä kunnallisen palvelutuotantoyksikön sään-
tely ei rajoitu yksin organisoitumisen sääntelyyn, vaan siihen on integroitunut 
enemmän ja vähemmän myös julkisen vallan käyttöä, sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden edistämistä ja alueyhteisön kehityksen ohjaamispyrkimyksiä. 
Julkisoikeudellinen sääntely toteuttaa kunnallisten palvelutuotanto-organisaa-
tioiden regulaatiossa kansalaisten oikeusturvaa ja kansanvallan legitimiteettiä. 
Siviilioikeudellisessa sääntelyssä pyritään vain määrittämään toiminnan rajat 

216 Kuviossa katkoviivanuolet osoittavat yhtiöittämiset, ja Tevi tarkoittaa Lahden kaupungin 
teknistä virastoa.
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ja toteutusmuodot ja antamaan muilta osin liikkumatilaa yksittäisten subjek-
tien tahdonmuodostukselle. (Laakso 1990, 8 – 13.) Suhteellisen kiistattomasti 
–  ainakin niin kauan kun kunnallisista osakeyhtiöistä ei ole olemassa erityisla-
kia – voidaan sanoa, että yhtiöittäminen lisää siviilioikeudellistumisen johdos-
ta palvelutuotantoyksikön sopimuksellisia piirteitä. Se, miten paljon yhtiöittä-
minen sopimuksellisuutta lisää, riippuu jossain määrin siitä, millainen yksikkö 
yhtiöitetään ja miten paljon yhtiöittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Oikeudellisten neutraloitumistekijöiden teoreettinen kilpailuneutraliteetti-
vaikutus ulottuu jopa osakeyhtiöiden selitysteorioiden keskinäiseen kamp-
pailuun siitä, millä selitysteorialla voidaan parhaiten selittää osakeyhtiötä ja 
yhtiöoikeudellisen sääntelyn perustaa. Mikäli sopimusteoria on pätevin teoria 
selittämään yksityisiä osakeyhtiöitä, edellyttäisi kilpailuneutraliteettitavoitteen 
maksimointi sitä, että myös yhtiöittäminen kunnallishallinnossa synnyttäisi 
yhtiön, jolla on koherenssi osakeyhtiön sopimusteorian kanssa. Vaikka yksityi-
nen osakeyhtiö saattaakin olla sopimusteorian mukainen pelkkä sopimuksel-
linen konstruktio, kunnallisen osakeyhtiön osalta sopimusteoria ei välttämättä 
ole pätevä. Sopimusteoria joutuu koetukselle kunnallisessa yhtiöittämisessä 
ainakin sen lähtökohdan vuoksi, että yhtiön perustamistoimista ja kontrolloin-
nista vastaa julkista pakkovaltaa käyttävä hallintoviranomainen.

Potentiaalisten kilpailuneutraliteetti-
vaikutusten luonne

Teoreettinen Empiirinen

Taloudelliset

Yhtiöittämiseen 
liittyvät neutraloitu-
mistekijät

Oikeudelliset

Toimintayksikön tehok-
kuusrajoitteiden organi-
satorinen dekonstruointi

Omavastuisuuden 
saavuttaminen ja rahoi-
tuksellisten lähtökohtien 
keskimääräistyminen

Toimintayksikön 
sopimuskonstruointi

Yhtiön oikeudellisten 
toimintaehtojen konver-
genssi suhteessa kilpai-
lijoihin

KUVIO 19. Yhtiöittämisen kilpailuneutraliteettivaikutusten arviointimalli.

Empiirisellä tasolla yhtiöittäminen edistää oikeudellisten tekijöiden neutraloi-
tumista suhteessa siihen, kuinka kuntayhtiön juridiset toimintamahdollisuudet 
ja -rajoitteet konvergoituvat suhteessa kilpailijoihin. Periaatteessa silloin, kun 
kunnan yksikkö yhtiöitetään ja siirretään samaan organisaatiomuotoon kuin 
muutkin osakeyhtiöt, yksikön toimintaehtojen pitäisi konvergoitua yksityisten 
yhtiöiden kanssa. Tätä päättelyä vahvistaa havainto, ettei OYL:ssä ole mitään 
erityissäännöksiä kunnallisista osakeyhtiöistä. Tämä lausuma on kuitenkin 
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vain välttämätön, mutta ei riittävä ehto konvergoitumispäätelmän tekemiseen. 
Sen vuoksi on erikseen selvitettävä muut mahdolliset juridiset eroavuudet 
 kunnallisessa ja yksityisessä omistajuudessa.

Tutkimuksen edellisessä pääluvussa osoitettiin, miten osakeyhtiö ja kun-
nallinen virasto ja liikelaitosmuoto eroavat toisistaan esimerkiksi toimialan ja 
toiminta-alueen suhteen. Tämän vuoksi pitää kysyä, tekeekö yhtiöittäminen 
kunnallisesta palvelutuottajasta tasavertaisen yksityisen yhtiön kanssa toimi-
alavapauden suhteen. Pöyhösen (1989a, 46) suhteellisen yksiselitteisen tulkin-
nan mukaan yhtiön toimiala ei saa olla kunnan toimialaa laveampi. Saman-
suuntaisen tulkinnan on esittänyt myös Sauvonsaari (1987, 34). Hän on katso-
nut jopa, että kunnan yhtiön toimiala tulisi muotoilla sellaiseksi, että se täyttää 
tasapuolisuusvaatimuksen. Vaikka kuntayhtiön toimialaa ei kunta laissa ole 
erikseen säädelty eikä osakeyhtiölakikaan erittele yhtiön toimialavaatimuksia 
omistajittain, Pöyhönen ja Sauvonsaari johtavat kantansa kuitenkin  yleisistä 
kunnallisen itsehallinnon ja kunnan toimialan tulkinnoista ja niitä varten ke-
hitetyistä periaatteista. Mikäli Pöyhösen ja Sauvonsaaren jo 1980- luvulla 
esitettämät tulkinnat ovat yhä validit, ne merkitsevät huomattavaa rajoitusta 
yhtiöittämisen kilpailuneutraliteettivaikutuksiin. Yhtiömuoto ei tuota toimiala-
neutraliteettia kunnan toimialarajoitteen vuoksi. Koska kunnan toimialan kat-
sotaan siis sitovan myös kunnan yhtiön toimialaa, on varsin johdonmukaista 
ajatella, että myös kunnan alueperustaisuuskin sitoo kunnallista osakeyhtiötä. 
Asiasta ei ole olemassa nimenomaisia säännöksiä, vaan tämä päättely perustuu 
lähinnä toimialaa koskevasta tulkinnasta johdettuun analogiapäätelmään.217 
Jos alue perustaisuus sitoo myös kunnan yhtiötä, viraston tai liikelaitoksen 
 yhtiöittäminen ei tuota kilpailuneutraliteettia toiminta-alueenkaan osalta.

Toimialan ja toiminta-alueen ohella muukin yhtiöoikeuden ulkopuolinen 
lainsäädäntö sisältää useita nimenomaisia säännöksiä, jotka tuottavat yhtiöit-
tämisestä riippumatta kilpailun epäneutraliteettia kuntien ja yksityisten palve-
lutuottajien välille.218 Edellisessä pääluvussa kuvatut sukupuolikiintiöt ja pal-
velukielivaatimukset ovat varsin valaisevia esimerkkejä nimenomaisista sään-
nöksistä, joiden vuoksi kunnallisen osakeyhtiön juridiset toimintaehdot eivät 
konvergoidu yksityisten yhtiöiden kanssa.219 Lisäksi useat tahot ovat esittäneet 
selkeitä vaatimuksia tällaisen erikoissääntelyn lisäämisestä. Esimerkiksi halli-
tuksen esityksessä eduskunnalle (HE 46/2003, 27) saamen kielilaiksi esitettiin 

217 Kuntien osakeyhtiöiden toimintavapauksissa on merkittäviä maakohtaisia eroja. Esimerkiksi 
Englannissa on ollut vallalla tulkinta, jonka mukaan kuntayhtiöiden perustaminen on ollut 
mahdollista vain tiettyjä tarkoituksia varten. (Sparke 1994, 20.) 

218 Esitellessään kuntayhteistyön muotoja Hannus ja Hallberg (1995, 444) käsittelivät yhteis-
työn muotona myös kuntien yhteistä osakeyhtiötä. He esittivät analyysissään näkemyksen, 
jonka mukaan kuntien omistamiin osakeyhtiöihin sovelletaan siitä voimassa olevia sään-
nöksiä, eivätkä kunnat yhtiöiden omistajina ole mitenkään erikoisasemassa. Valitettavasti 
Hannuksen ja Hallbergin näkemystä on pidettävä joissain määrin rajoittuneena. Kunnat ovat 
erikoisasemassa, koska kunnallisesta omistajuudesta ja määräysvallasta on annettu erityis-
säännöksiä yhtiölainsäädännön ulkopuolisessa lainsäädännössä. 

219 Kunnallisissa osakeyhtiöissä on ollut voimassa esimerkiksi erilaiset tilintarkastajan päte-
vyysvaatimukset kuin yksityisissä yhtiöissä.
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vastikään, että kuntien omistamat yhtiöt pitää saattaa samojen kielivelvoit-
teiden alaisiksi kuin julkiset viranomaiset, mutta yksityiset yhtiöt ehdotettiin 
 jätettäviksi näiden lisävelvoitteiden ulkopuolelle.

Taloudellisten neutralointitekijöiden osalta yhtiöittämisen teoreettinen 
neutraloitumisefekti kytkeytyy siihen, missä määrin yhtiöittäminen dekonst-
ruoi toimintayksikön tehokkuutta rajoittavat organisatoriset tekijät. Tämä de-
konstruointi liittyy siihen perusongelmaan, millaisessa suhteessa taloudellinen 
tehokkuus on sovellettavaan organisaatiomuotoon. Tähän kysymyksenasette-
luun liittyy julkisesti omistettujen yhtiöiden osalta kaksi kirjallisuudessa usein 
esitettävää väitettä. Ensimmäisen väitteen mukaan julkisesti omistetut yhtiöt 
olisivat tehottomampia kuin yksityisesti omistetut yhtiöt (ks. Dunleavy 1997, 
22). Toisen väitteen (ks. esim. Everett 2003, 26 – 27) mukaan julkisten toimin-
tojen yhtiöittäminen edistää tai lisää taloudellista tehokkuutta, vaikka yhtiöit-
täminen ei muutakaan julkista omistajuutta.220 Yhtiöittämisen tehokkuusvai-
kutuksista käyty keskustelu on kuitenkin ollut jollakin tavalla pinnallista, ja 
siinä usein sekoitetaan tai jätetään todistamatta muutamia asioita. Ensinnäkin 
puhuttaessa taloudellisesta tehokkuudesta yhtiöittämistutkimuksissa jätetään 
yleensä erittelemättä, missä tehokkuudessa julkiset yksiköt ovat tehottomam-
pia ja minkä tyyppisen taloudellisen tehokkuuden uskotaan yhtiöittämisellä 
paranevan. Ei ole pois suljettu, että yhden lajin tehokkuuden parantuessa toi-
sen lajin tehokkuudessa saatetaan samaan aikaan kokea menetyksiä. Toiseksi 
yksistään yhtiöittämisen tarkkaa vaikutusta taloudelliseen tehokkuuteen on 
vaikea selvittää empiirisin ex ante- ja ex post -tutkimuksin, sillä väliin tule-
vien muuttujien ja muiden tehokkuuden saavuttamiseen vaikuttavien ulkois-
ten tekijöiden vaikutusta on vaikea sulkea pois tehokkuusparannusten analyy-
seissä. Kolmanneksi voidaan huomauttaa, että julkisesti ja yksityisesti omiste-
tut yhtiöt ovat saattaneet toimia erilaisessa kilpailuympäristössä. Neljänneksi 
tehokkuuden paranemisoletuksen tulisi toimia myös päinvastoin eli niin, että 

220 Kaikkein selkeimpään esitysmuotoon yhtiöittämisen ja taloudellisen tehokkuuden välisen 
yhteyden on saattanut Schmidt (1998, 11). Hänen mukaansa taloudellinen tehokkuus on 
lineaarisessa yhteydessä kunnalliseen kontrolliin ja yhtiöittäminen on yksi tapa vähentää 
kunnallista kontrollia. Yhtiöittämisen jälkeen kunnallista kontrollia voidaan vähentää vielä 
kunnallisen omistuksen astetta tai määrää koskevilla omistajuusmuutoksilla. Seuraavassa 
vielä Schmidtin laatima illustraatio kausaalisuhteesta: 

 Kunnallinen hallintokunta

  Kunnan kokonaan omistama osakeyhtiö

   Kunnan enemmistöosakeyhtiö

    Kunnan vähemmistöosakeyhtiö

     Kunnan sopimusohjaama ja julkisesti reguloitu yhtiö

      Sopimusohjattu yksityinen osakeyhtiö

       Yksityinen yhtiö

Taloudellinen tehokkuus
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kunnallistettaessa kunnallinen osakeyhtiö (sulautettaessa se kunnalliseen orga-
nisaatiomuotoon) osakeyhtiön edellytysten ylläpitää taloudellista tehokkuutta 
pitäisi heiketä samassa suhteessa, kuin ne paranevat yhtiöitettäessä. Tällaisista 
vaikutuksista ei ole olemassa tutkimustuloksia. Viidenneksi voidaan väittää, 
että kun kyse on samoina pysyvien ihmisten yhteistyöjärjestelmän muodon eli 
organisaatiomuodon muutoksesta, yksiköllä pitäisi olla mahdollisuudet talou-
delliseen tehokkuuteen riippumatta organisaation juridisesta muodosta. Viime 
kädessä ihmiset saavuttavat taloudellisen tehokkuuden, ei organisaatiomuoto 
(vrt. Hansson ja Collin 1991, 7).

Jotta yhtiöittämismuutos sinänsä edistäisi yksikön yhdenvertaisia edelly-
tyksiä toimia taloudellisesti tehokkaasti verrattuna yksityisiin yhtiöihin, 
 yhtiöittämisen pitäisi jollakin tavalla purkaa sellaisia sisäisiä ja rakenteistu-
neita tekijöitä, jotka kunnallisessa organisaatiomuodossa estävät toimimasta 
taloudellisesti tehokkaalla tavalla ja joita ei voida löytää yksityisesti omiste-
tuista yhtiöistä. Tämä vaatimus pohjautuu niihin tutkimustuloksiin, joiden mu-
kaan julkiset organisaatiot toimivat byrokraattisemmin kuin yksityiset organi-
saatiot.

Mikäli yhtiöittäminen dekonstruoi organisaation rakenteistuneita tehok-
kuusrajoittimia ja sinänsä jo pelkkänä organisaatiomuodon muutoksena 
– ilman yhteyttä markkinarakenteen ja -dynamiikan muutoksiin – edistää 
 taloudellista tehokkuutta, voidaan sen nojalla problematisoida agenttiteorian ja 
näennäismarkkinateorian tehokkuuskäsityksiä. Molempien teorioiden tehok-
kuuskäsitykset ankkuroituvat siihen, miten päämies järjestää suhteensa agent-
tiin. Yhtiöittäminen on pelkkä agentin sisäinen muutos, joka ei suoraan puutu 
päämiehen ja agentin väliseen suhteeseen tai toimeksiantosopimuksen sisäl-
töön. Yhtiöittämisen jälkeenkin kunta säilyttää omistajuussyistä hierarkkisen 
suhteensa yksikköön. Nämä näkökohdat antavat aiheen epäillä molempien teo-
rioiden taustalla vaikuttavia tehokkuuskäsityksiä ahtaiksi tai suppeiksi.  

Empiirisellä tasolla kilpailun institutionaalisten taloustekijöiden neutraloitu-
minen riippuu kunnallisessa yhtiöittämisessä siitä, missä määrin yhtiöstä tulee 
omavastuinen ja yhtiön rahoituksellisista lähtökohdista tulee vertailukelpoiset 
toimialan muihin palvelutuottajiin nähden. Kunnallisessa organisaatiomuo-
dossa kunta vastaa kaikkien virastojen ja liikelaitosten vastuiden hoitamisesta, 
mutta yhtiöittäminen tekee yksiköstä periaatteessa omavastuisen. Käytännössä 
yhtiöittäminen voidaan kuitenkin hoitaa niin, että operaation yhtey dessä yhti-
ölle järjestellään erilaisia kunnan vakuuksia. Vakuudet voivat olla esimerkiksi 
kunnan takauksia tai pantteja. Kunnan myöntämillä takauksilla on tavallises-
ti parempi arvo tai luotettavuus esimerkiksi lainamarkkinoilla kuin vaikkapa 
yksityisten yhtiöiden keskinäisillä takauksilla. Yhtiöittämisen teknisen toteu-
tuksen yhteydessä ratkaistaan myös muodostettavan yhtiön rahoitukselliset 
lähtökohdat, jotka voidaan lukea avaavasta taseesta. Avaavan taseen vakava-
raisuus vaikuttaa merkittävästi yksikön taloudelliseen kilpailuneutraliteetti-
asemaan. Yhtiön avaavan taseen omavaraisuusasteella vaikutetaan erityisesti 
yhtiön ensimmäisten vuosien hintakilpailukykyyn. Yhtiön  omavastuisuuteen 
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ja rahoitusasemaan vaikuttaa myös se, millaiset valmiit toimeksianto- tai pal-
velutuotantosopimukset yhtiön nimiin siirretään tai luovutetaan. Yhtiöitettä-
vän laitoksen nimiin voidaan siirtää valmiit asiakassopimukset, tai kunta voi 
yhtiöittämishetkellä sopia yhtiön kanssa palvelutoimituksista sillä tavalla, että 
yhtiö voi käynnistää toimintansa sopimusten turvin ilman, että sen tarvitsee 
kohdata kilpailua toimialan mahdollisesta liberalisoinnista huolimatta.

Perustettavalle yhtiölle siirtyvien tai sen kanssa 
solmittavien toimeksiantosopimusten ajallinen kesto

Toimialan 
keskiarvoa 
pitempi

Toimialalla vallit-
sevan käytännön 
mukainen

Toimialan 
keskiarvoa 
lyhyempi

Y
h

ti
ön

 o
m

av
ar

ai
su

u
sa

st
e Toimialan 

keskiarvoa 
parempi

Sopimuksellinen ja 
rahoitusrakenteelli-
nen kilpailuetu

Tase-etu Tase-etu 
sopimushaitalla

Toimialan 
keskiarvossa

Sopimusetu Tasapainoinen 
kilpailuneutrali-
teetti

Sopimushaitta

Toimialan 
keskiarvoa 
heikompi

Sopimusetu 
tasehaitalla

Tasehaitta Sopimuksellinen ja 
rahoitusrakenteel-
linen kilpailuhaitta

KUVIO 20. Yhtiön taseen ja yhtiön kanssa solmittavien sopimusten yhteys kilpailu-
neutraliteettiin.

Kuviossa 20 on ristiintaulukoitu yhtiöityvän palvelutuotantoyksikön taseen 
omavaraisuus yhtiölle siirtyvien tai yhtiölle myönnettävien tuotanto- tai toi-
mitussopimusten pituuden kanssa. Kunta voi luoda perustettavalle yhtiölle 
sekä omavaraisuusasteella että sopimusten kestolla institutionaalista kilpai-
luetua tai -haittaa. Kilpailuneutraliteettia edistetään yhtiöittämisessä silloin, 
kun oma varaisuus asetetaan vastaamaan toimialan keskimääräistä tasoa ja 
palvelujen toimitussopimusten kesto toimialan sopimusten tyypillistä kes-
toa.221 Nettovaikutuksiltaan neutraali voi olla myös sellainen ratkaisu, jossa 

221 Jälkimmäisen kriteerin osalta tulkinta on tosin jossain määrin kiistanalainen. Joku voisi vaa-
tia, että perustettavalle yhtiölle ei saisi lainkaan siirtää valmiita toimitussopimuksia ja yhtiö 
tulisi heti alusta pitäen asettaa kilpailutilanteeseen. On olemassa kuitenkin eräitä näkökoh-
tia, jotka puoltavat sopimusten siirtoa perustettavalle yhtiölle. Yksikön ollessa osa kunta-
organisaatiota kunta on saattanut sopimuksin sitoutua tiettyihin palvelutoimituksiin kunnan 
ulkopuolelle. Sopimusvelvoitteiden vuoksi kunta voi olla pakotettu siirtämään sopimukset 
perustettavalle yhtiölle, jotta sopimuksissa määritellyt palvelutoimitukset voivat jatkua häi-
riöittä. Huomioon on otettava myös se, että yhtiöittäminen siirtää byrokraatit liike-elämän 
olosuhteisiin, mikä merkitsee rajua kulttuurin ja toimintaehtojen muutosta. Yhtiölle järjeste-
tään kohtuullinen siirtymäaika uuden liiketoimintaympäristön opettelemiseen, jos yhtiö voi 
aloittaa toimintansa toimitussopimusten varassa, joiden pituus noudattaa toimialan vallitse-
via tyypillisiä sopimusaikoja.
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 jommassakummassa suhteessa annettua etua tasapainottaa toisessa suhteessa 
kanavoitu haitta. Kilpailuneutraliteetin tavoittelussa keskeiseksi yhtiöittämis-
toimenpiteiden ja -valintojen mitaksi tai vertailukohdaksi tulee siis se, miten 
ne asettuvat suhteessa toimialan keskiarvoihin.  Keskiarvoisuuden tavoite ei 
liity vain omavaraisuuteen ja yhtiölle myönnettyihin sopimuksiin vaan mui-
hinkin yhtiön suoriutumisedellytyksiin vaikuttaviin tekijöihin, joihin kunta voi 
yhtiöittämisen teknisellä toteutuksella vaikuttaa.
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6 KILPAILUNEUTRALITEETIN

 TOTEUTUMINEN KUNNALLISESSA

 OSAKEYHTIÖSSÄ

6.1 Kunnallisen osakeyhtiön poliittinen kontrolli 
 kilpailuneutraliteettiongelmana 

Kuntayhtiöiden asema kunnallishallinnossa on problemaattinen, sillä yksis-
tään niiden olemassa olon perusta on jo legitimiteettikysymys. Kummastusta 
herättää se, että kunnanvaltuutetut voivat yksinkertaisen enemmistön turvin222 
määrätä kuntalaiset ottamaan yritystaloudellisia riskejä ja ryhtymään yksityis-
oikeudellisten yhtiöiden välikäsiomistajiksi.223 Alun perin osakeyhtiöt ovat 
olleet yksityisten henkilöiden käyttämiä, eräänlaisia pääomarahastoja riski-
pitoisten hankkeiden toteuttamista varten. Joissain maissa julkisen sektorin 
suoraa osallistumista elinkeinoelämän aktiviteetteihin vierastetaan. Pohjois-
maissa kuntien kytkeytymistä mukaan palveluelinkeinoihin ei ole kaihdettu. 
Kun kunnat ovat halukkaita osallistumaan liiketaloudellisiin hankkeisiin, osa-
keyhtiömuodon käyttäminen voidaan kuitenkin nähdä keinona rajoittaa kun-
nan ja kuntalaisten kannettavaksi tulevaa riskiä. Kaupallinen riskihakuisuus ei 
ole kunnallistalouden ominaispiirre, vaikka kunnan riskinkantokyky on vero-
rahoituksen ansiosta hyvä. Kunnallistalous noudattaa jatkuvuuden periaatetta, 
sillä kunta on tarkoitettu toimimaan jatkuvasti, eikä sen elinikää voida rajoittaa 
toiminnan lopettamispäätökseen tai varojen puutteeseen. Jatkuvuuden periaate 
merkitsee sitä, että kunnallistalous joutuu kantamaan rajoittamatonta vastuuta 
kunnan antamista sitoumuksista ja päätöksentekijöiden riskiratkaisuista. (Halli-
pelto ja Kataja 1980, 30.) Riskihakuisuuden sijasta yhtiöiden omistaminen 
saattaakin olla keino hallita ja rajoittaa kunnallistalouden vastuulle muutoin 

222 Tämänkaltainen asetelma koskee tietysti kaikkia kunnassa perustettavia palveluja ja uusien 
määrärahojen käyttöönottoa sen jälkeen, kun määräenemmistösäännöksistä päätettiin 1990-
luvun alkupuoliskolla luopua.

223 Kunnallisen osakeyhtiön omistajia ovat tietyssä mielessä viime kädessä kuntalaiset, ja siitä 
katsonnasta käsin omistajan ja yhtiön suhde näyttäytyy varsin pitkänä tai etäisenä. Kuntalaiset 
eivät voi myydä osuuttaan yhtiöstä, vaikka ne vaihtaisivatkin kuntaa. Kuntalaiset eivät voi 
päättää suoraan omistamansa yhtiön asioista, vaan yhtiön päätöksentekijät valitaan useiden 
välikäsien kautta. Kuntalaisten kansanäänestyksilläkään ei edes teoriassa voida tehdä yh-
tiöitä sitovia päätöksiä. Jos taloudellisen tehokkuuden edellytyksenä on omistusoikeuksien 
täydellinen allokointi ja mahdollisuus omistusoikeuksien vapaaseen kaupankäyntiin, kunta-
yhtiöt palvelevat huonosti tätä tavoitetta.
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tulevaa riskiä, koska yhtiön riskinottokyky on monessa tapauksessa paljon 
 rajallisempi. Kuntayhtiöiden lukumääriä, esiintymistiheyttä tai niihin sitoutu-
vaa riskiä ei millään tavalla rajoiteta, vaan yhtiöiden kunnallisen omistajuuden 
intensiteetin katsotaan kuuluvan kunnalliseen itsehallintoon.224 Yleinen suun-
taus julkishallinnossa on kuitenkin ollut pois julkisesta omistajuudesta kohti 
yksityistämistä, deregulaatiota ja kilpailua edistävää regulaatiota. (Regulatory 
Reform 1992, 15.) Tässä valossa kunnalliset yhtiöomistukset näyttävät hieman 
epämuodikkailta.225 Kunnallisen omistajuuden epätrendikyyttä voidaan tosin 
perustella sillä, että kunta alisteisena hallintoyksikkönä suhteessa valtiopää-
mieheen omaa hyvin vaatimattoman regulaatiokapasiteetin. Kun kunnan regu-
laatiokapasiteetti on rajallinen, kunnallinen omistajuus voi palvella ikään kuin 
regulaationinstrumenttina näennäismarkkinoilla.  

Näennäismarkkinoilla kunnallisen osakeyhtiön kontrolloinnissa sovelle-
taan kolmea hallintatapaa. Kunta yhtiön osakkeenomistajana kontrolloi yhtiötä 
hierarkkisesti omistajahallinnan muodossa. Lainsäätäjä kontrolloi kunnallista 
osakeyhtiötä erikoissääntelyn avulla. Kolmanneksi kuntayhtiötä hallitaan vielä 
kilpailuttamisella, jonka avulla kontrolloidaan erityisesti yhtiön tulorahoitusta. 
(Harding ja Preker 2003, 55.) Koska erityissääntelyä on jo tarkasteltu aikai-
semmin ja kilpailuttamista käsitellään myöhemmin, tässä luvussa paneudutaan 
erityisesti omistajahallintaan. 

Aktiivinen omistaja kontrolloi yhtiötä lisätäkseen yhtiön vastuullisuut-
ta ja osoittaakseen omaa valtaansa. Kunnan osakeyhtiön hallintaan liittyvän 
kilpailuneutraliteettiongelman alkuperä on kuntaomistajan poliittisessa luon-
teessa. Omistajana kunta voi pyrkiä tahallisesti tai tahattomasti politisoimaan 
yhtiöi den tekemisiä ja käyttämään yhtiöissä kunnallispoliittista valtaa. Yksi 
osa poliittisesta ohjauksesta merkitsee yhtiön asioiden puoluepolitisoimista ja 

224 Siitä huolimatta, ettei kuntien omistamien yhtiöiden määrää millään tavalla rajoiteta, kuntien 
liiketoiminta-aktiviteettien luonteen ja pyrkimysten osalta rajoittimia on olemassa. Kuntien 
kytkeytymistä mukaan liiketoimintaan ja sitä kautta edelleen yhtiöiden toiminnan luonnetta 
rajoittaa keskeisesti hallinnon toissijaisuuden periaate. Periaatteen on tulkittu merkitsevän 
mm. sitä, että liiketoiminnan harjoittaminen olisi mahdollista kunnalle vain silloin, kun se on 
perusteltua yleisen edun kannalta. Sellaiset aluetaloudelliset tekijät kuin työttömyys ja elin-
keinojen häviäminen sekä uusien elinkeinojen kehittämistarve lisäävät oikeutusta kunnalli-
selle liiketoiminnalle. (Ks. Sauvonsari 1987, 33 – 34, Pöyhönen 1989a, 46 ja vrt. Harjula ja 
Prättälä 1998, 78 – 79.) Hallinnon toissijaisuuden periaate voi vaikuttaa myös siihen, miten 
yhtiön toimiala käytännössä määritellään. Periaate on omiaan tekemään kunnista varovaisia, 
mikä saattaa merkitä halua rajata yhtiön toiminta kapeille toimialueille ja sillä tavoin estää 
yhtiötä hakeutumasta jopa kunnan näkökulmasta laillisille toimialoille.

225 Suomen Kuntaliiton (1998, 26 – 32) mukaan kunnalliselle omistajuudelle on olemassa 
kolme perustetta. Ensimmäisen perusteen mukaan kunnilla on vastuu peruspalvelujen tur-
vaamisesta, mikä oikeuttaa kunnat omistamaan peruspalvelujen saatavuutta ja pysyvyyttä 
edistäviä omaisuuseriä. Toisen perusteen mukaan yleistoimialalla kunnan voi olla syytä pitää 
nimissään ns. strategisia omistuksia. Strategisella omistajuudella voidaan edistää kunnal-
le vapaaehtoisten palvelujen tuotantoa ja yritysten yleisten toimintaedellytysten kehitystä. 
Joissain tapauksissa strateginen omistajuus on myös sitä, että kunta osallistuu alueellisiin 
hankkeisiin ja ylläpitää luonnollisia monopoleja. Kolmas peruste omistajuudelle voi olla se, 
että omistajuudella voidaan hankkia tuottoa kunnan pääomille.
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toinen osa sosiaalisten ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden kanavointia yhti-
ön päätöksentekoon (ks. esim. Maguire ja Young 1999, 160). Puoluepoliittinen 
kontrolli saattaa näkyä erityisesti siinä, että kunnilla on taipumus valita kunta-
yhtiöiden hallituksen jäsenet puoluepoliittisin perustein (Palmberg, Tapiola ja 
Virtanen 2003, 46 ja vrt. Johanson, 18).226 Hallgrenin (1997, 102 – 103) mu-
kaan kunta yhtiön poliittinen kontrolli kilpailuhaittana merkitsee sitä, että kunta-
yhtiön päätöksenteko on monimutkaisempaa kuin yksityisessä osakeyhtiössä. 
Tosin hänen mukaansa lopputuloksena ei välttämättä ole laadultaan sen huo-
nommat päätökset. Päätöksenteon monimutkaisuus merkitsee silti enemmän 
kustannuksia ja menetettyä aikaa.227 Harding ja Preker (2003, 66) ovat kuiten-
kin sitä mieltä, että epäonnistuminen kuntayhtiön päätöksenteon epäpolitisoin-
nissa vaikuttaa siihen, miksi monet yhtiöittämisiin kohdistetut odotukset jäävät 
täyttymättä.228 Collinin ja Hanssonin (1991, 8) Ruotsissa tekemän empiirisen 
tutkimuksen mukaan kunnallispoliitikoiden kontrollointimahdollisuudet jopa 
paranivat, kun hallintokunnan toiminta siirrettiin osakeyhtiömuotoon.

Agenttiteorian näkökulmasta on todettava, että kunnallisen osakeyhtiön ja 
sen johdon valvontaa vaikeuttavat reunaehdot, jotka kuntayhtiössä ovat erilai-
set ja rajoitetummat kuin yksityisissä ja julkisesti listatuissa yhtiöissä. Kun tien 
yhtiöt ovat yleensä niin pieniä, että yhtiöiden osakkeilla ei käydä julkista kaup-
paa, puhumattakaan päivittäisistä osakeosuuksien noteerauksista229.  Tosin on 
226 Perinteisiin kunnallisasioihin nähden yhtiöiden asiat ovat aikaisemmin olleet perifeerisessä 

asemassa. Kuntayhtiöiden lukumäärän kasvu ja kunnallishallinnon krooniset säästötalkoot 
ovat nyttemmin tehneet kuntayhtiöiden hallintopaikoista entistä kiinnostavampia kunnallis-
poliitikoille. (Palmberg, Tapiola ja Virtanen 2003, 46.)

227 Everettin (2003, 26) tutkimuksen mukaan yhtiöittäminen on parantanut yksiköiden suo-
riutumistasoa, mutta yhtiöiden poliittinen kontrolli on silti estänyt yhtiöitä noudattamasta 
kaupallisia tavoitteita. Hänen mukaansa poliittinen kontrolli hidastaa yhtiöiden sopeutumista 
markkinakehitykseen ja tarvittavien rakenteellisten uudistusten suorittamista.

228 Tässä tutkimuksessa ei pyritä osoittamaan empiirisesti sitä, kuinka tiukkaa ja yleistä kun-
tayhtiöiden kunnallispoliittinen kontrolli on. Tämän tutkimuksen kannalta riittää se, että 
kunnallispoliittinen kontrolli erilaisine sivuvaikutuksineen todetaan mahdolliseksi, koska se 
on kansallisessa ja kansainvälisessä kirjallisuudessa tunnistettu ongelma. Kun ilmiö sinänsä 
on tunnistettu, voidaan sen analysoinnissa edetä poliittisen kontrollin muotojen ja eliminoin-
nin pohdintaan.

229 Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen hinta on tulos erilaisten odotusten sum-
masta, koska asenteiltaan erilaiset toimijat ostavat ja myyvät osakkeita sen mukaan, miten 
heidän odotuksensa eroavat markkinahinnasta. Niin kauan kuin näiden odotusten muodosta-
minen on itsenäistä ja hallitseva osakehinta muodostuu erilaisen informaation yhdistämises-
tä, se edustaa perusteellisempaa ja laveampaa käsitystä, kuin mihin kuntapäämies tai kunnan 
valtaeliitti voi kyetä. Oli kunnan harjoittama hallitseminen ja kontrolli miten tehokasta ta-
hansa, sen ei katsota pärjäävän markkinaohjaukselle. (Vrt. Estrin 1998, 15.) 

  Yhtiön osakkeen julkisen kaupankäynnin merkitys on kuitenkin problematisoitavissa. 
Arvopaperipörssiin listautunut yhtiö saa osakkeen hinnan muodossa informaatiota päämiehen 
ja agentin välisille kannustinsopimuksille ja investointipäätöksille. Tämä perustuu uskomuk-
seen, että arvopaperimarkkinat tuottavat parhaimmat arviot yhtiön tuottojen diskontatusta 
nykyarvosta. Näihin näkökohtiin perustuen voidaan tehdä oletus, että kuntayhtiöiden mark-
kina-arvon puuttuessa niitä on myös vaikea rangaista huonoista investoinneista. Kunnassa 
kaiken toiminnan mittakaava on kuitenkin suhteellisen pieni, minkä ansiosta toiminnan 
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todettava, että enemmän kuin yhtiöiden suuruusluokka, kaupankäyntiä yhtiön 
osakkeilla saattavat rajoittaa ehkä kuntien itseriittoisuuteen pyrkivä omista-
juuspolitiikka ja kuntayhtiöiden vaatimattomat kasvunäkymät. Koska kauppaa 
ei käydä kuntayhtiöiden osakkeilla tai sitä käydään hyvin satunnaisesti, yritys-
valtauksetkaan eivät ole kuntayhtiöissä mahdollisia. Tämä merkitsee yritys-
valtauksiin liittyvän kannuste-elementin puuttumista230. Yhtiöiden pieni koko 
estää myös optioperusteiset johdon kannustinjärjestelmät. Myös henkilöstö-
osakkeisiin nojautuvia kannustejärjestelmiä on vaikea kehittää osakkeen pie-
nen vaihdettavuuden vuoksi.231 Yhdenyhtiöissä, joita monet kuntayhtiöt ovat, 
ei myöskään ole vähemmistöomistajia vähemmistöoikeuksineen valvomassa 
yhtiön johtoa eikä enemmistöomistajan toimia. 

epävirallinen ja sosiaalinen läpinäkyvyys on ehkä keskimääräistä parempi. Eräät taloustie-
teilijät ovat myös kyseenalaistaneet osakemarkkinoiden tuottaman informaation laadun tai 
käyttöarvon investointipäätösten perusteena. Osakemarkkinoiden välittämää informaatiota 
on moitittu siitä, että se perustuu ainoastaan lyhyen aikavälin arviointeihin. Investointien 
tekeminen vaatii pitkän aikavälin informaatiota, jonka tuottamiseen erityisasiantuntemusta 
omaavalla yhtiön johdolla on paremmat edellytykset. (Vrt. Tuomala 1997, 112 – 113.)

230 Estrinin (1998, 15) ajatuksia mukaillen kapinoivien osakkeenomistajien ja yritysvaltaus -
uhan puuttuminen heikentää julkisen yrityksen suorituksen valvontaa, mikä merkitsee edel-
leen suurempaa toimintavapautta johdolle. Joskin kunnallispoliittinen kilpailu toimii kun-
tayhtiön valtasuhteiden muutosvoimana ja edelleen yhtiön johdon valvonnan uudistajana. 
Kunnallispoliittisen kilpailun pääkoitokset rajoittuvat kuitenkin vain neljän vuoden välein 
pidettäviin kunnallisvaaleihin. 

231 King ja Pitchford (1998, 324) ovat muistuttaneet, että kunnallisen osakeyhtiön tarjoamat 
vaatimattomammat insentiivit ovat perusteltuja siinä tapauksessa, että yhtiö harjoittaa 
 sosiaalisesti vahingollista toimintaa. Tämä huomautus voidaan ymmärtää esimerkiksi niin, 
että jos toiminnalla on merkittäviä negatiivisia ulkoisvaikutuksia, yhtiön kannustejärjestel-
mien onkin oltava marginaaliset verrattuna puhtaasti yksityiseen ja kaupalliseen yhtiöön. 
Huomautus on aiheellinen, mutta se pätee huonosti tilanteessa, jossa kunnalliset ja yksityiset 
yhtiöt joutuvat yhtäläisillä hyödykkeillä kilpailemaan keskenään samoista tilauksista.
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KUVIO 21. Poliittinen ja yksityinen yhtiöomistajuus rinnakkaisesityksenä (vrt. Val-
kama 2003, 192).232

232 Estrinin mukaan (1998, 14) yksityisellä sektorilla on useita kannusteita ja sanktioita yllyt-
tämässä johtajia omistajien osakeomistuksen arvon maksimointiin. Osakemarkkinat antavat 
omistajille painostuskeinon suhteessa johtajiin, koska he voivat vetää varansa pois myymällä 
osakkeet. Kaupankäynti osakemarkkinoilla ja muutokset osakkeen hinnoissa asettavat joh-
dolle suorituspaineita. Myös ulkopuolisten osakkeenomistajien olemassaolo toimii johdon 
potentiaalisena sanktiomekanismina. Blairin (1995, 3, 30 – 32 ja 77) mukaan johdolla on 
riski tulla syrjäytetyksi, jos osakkeen alhainen kurssi houkuttelee ulkopuoliset suorittamaan 
valtauksen sellaisella tarkoitusperällä, että voittojen tekeminen on mahdollista vaihtamalla 
yhtiön johto. Konkurssiuhka ja sen mahdollisuus tahrata johdon maine kurinalaistaa joh-
don toimintaa lisää. Vaikka johto saisi palkkionsa ainoastaan kiinteän palkan muodossa, 
liikkeenjohdon markkinat tekevät nykyiset ja tulevat palkkaedut riippuvaisiksi johdon tu-
loskunnosta. Jos omistajat eivät ole tyytyväisiä osakeyhtiön toimintaan, he voivat tehok-
kaasti myydä osakkeensa pois osakemarkkinoilla. Mikäli monet osakkeenomistajat haluavat 
myydä osakkeet yhtä aikaa ja vain harvat haluavat niitä ostaa, osakkeen hinta markkinoilla 

Poliittiset markkinat ja insentiivit/
Omistajuus altis poliittisille suhdanteille

Kunnanvaltuusto

Valtio

Kuntalainen
Erikoissääntely

Jokainen omistaja tai hänen 
edustajansa on oikeutettu 
osallistumaan yhtiökokoukseen. 
Pienomistajien turvana ovat ns. 
vähemmistönsuojasäännökset.

Potentiaalisen yritysvaltausuhan
synnyttämä kannustinvaikutus

Yksityinen omistajuus

Poliittinen omistajuus
Yhtiökokousedustaja

(yleensä valitaan vain yksi edustaja)

Kunnanhallitus

Lautakunnat

Kunnanvaltuusto tarkastaa yhtiön hallituksen, yhtiön tilintarkas-
tajan, yhtiökokousedustajan ja viime kädessä kunnanhallituksen 
kautta toimitettavan yhtiöinformaation.

Kunnan 
luottamus-
henkilöhallinto

Yksityisoikeudelliseen kenttään sijoittuva yhtiön hallinto

Yhtiökokous nimittää yhtiön 
hallituksen jäsenet.

Yhtiökokous 
valitsee yhtiölle 
tilintarkastajan.

Tilintarkastaja tarkastaa hallituk-
sen informaation luotettavuuden.

Hallitus informoi yhtiökokousta 
yhtiön menestymisestä.

Tilintarkastaja

Osakeyhtiön hallitus

Yhtiökokous
Koostuu omistajista tai heidän nimeämistään 

edustajista.

Yksityishenkilöt

Kilpailevat 
yhtiöt

Institutionaaliset 
sijoittajat Ulkomaalaiset 

sijoittajat

Omistajuuden markkinat ja taloudelliset 
insentiivit/Omistajuus altis taloudellisille 
suhdanteille.
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Kunnallisen yhtiöomistajuuden ominaispiirre on kuntien pitkäaikainen sitou-
tuminen yhtiöihin.233 Periaatteessa kuntayhtiöiden osakkeet ovat vapaan 
vaihdannan kohteita, mutta yhtiön mahdollisesti tuottamat puhtaat julkiset 
hyödykkeet, toiminta monopolistisessa kilpailuympäristössä, yhtiöiden hyö-
dyntäminen kunnallisessa kilpailupolitiikassa, passiivisuus kuntapalveluiden 
näennäismarkkinoiden kehittämisessä, yksityistämisen poliittisen kannatuksen 
vähyys ja kuntien hämärä ja ristivetoinen omistajuuskäsitys rajoittavat kuntien 
todellisia mahdollisuuksia harkita kaupankäyntiä osakkeilla. Vakaa omistus-
suhde antaa johdolle mahdollisuuden keskittyä yhtiön pitkän aikavälin kehi-
tystyöhön, mutta vähentää yhtiön johtoon kohdistuvia tehokkuuspaineita. (Vrt. 
Lainema 1998, 34.) Sitoutuneesta omistussuhteesta huolimatta kuntayhtiöillä 
on olemassa konkurssin uhka, mutta sen realistisuudesta ollaan erimielisiä. Jot-
kut katsovat, että kunnat toimivat sillä tavalla vastuullisesti, etteivät ne päästä 
omia yhtiöitään konkurssiin. On olemassa kuitenkin sellaisia tapauksia, joissa 
kunta ei ole välittänyt ottaa hoitaakseen yhtiön velvoitteita ja se on konkurssin 
avulla yksityistänyt yhtiöllään tekemänsä tappiot234. 

Kuntayhtiön kontrolli voidaan jakaa luonteensa puolesta staattiseen ja 
 dynaamiseen kontrolliin. Valtion staattista kontrollia edustaa erityisesti osa-
keyhtiön sisäiset järjestäytymismuodot määrittävä osakeyhtiölainsäädäntö, 
jonka ohjausvaikutus on pääosin yhtäläinen kaikille yhtiöille riippumatta 
 yh tiön omistajataustasta. Muita staattisen valtiokontrollin muotoja ovat kunta-
palvelujen toimialalainsäädäntö ja kuntayhtiöitä koskevat erikoissäännökset.235 
Ainakaan vielä osakeyhtiölakiin ei ole meillä sisällytetty kuntayhtiöiden eri-
tyissäännöksiä. Tosin tällainenkin sääntely olisi jossain suhteessa mahdollista, 
ja joissakin maissa osakeyhtiölakiin on kirjoitettu vain julkisesti omistettujen 
yhtiöiden erityissäännöksiä. 

putoaa. Osakkeen markkinahintaa pidetäänkin osakkeenomistajien signaalina johdolle siitä, 
kuinka tyytyväisiä he ovat yrityksen johdon vaikuttavuuteen. Yksityisissä osakeyhtiöissä 
informaation asymmetrisyyden ongelmaa kasvattaa se, että julkinen kaupankäynti tekee 
osakkeenomistajien sijoituksista likvidejä, minkä ansiosta osakkeenomistajien motivaatio 
pitää itseään perillä yhtiön asioista vähenee. Siitä huolimatta, että lainsäädäntö asettaa suu-
ren joukon erilaisia säädöksiä, iso osa tosiasiallisesta yhtiöiden hallinnasta ja kontrollista 
tapahtuu erilaisten tapojen, kulttuuristen normien ja vakiintuneiden järjestelyjen puitteissa ja 
niiden ohjaamana. 

233 Porter on huomauttanut, että yhä useammin yhtiöiden omistajuus on ns. läpijuoksevaa ja 
jopa institutionaaliset sijoittajat saattavat olla vain ohimeneviä omistajia. Sijoitukset ovat 
fragmentoituneet, ja sijoittajat keskittyvät ennemmin voittojen tekemiseen jokaisesta trans-
aktiosta kuin koko sijoitussuhteesta. Pitkäjänteisemmän omistajuuden kannustamiseksi on 
esitetty verokannusteita ja yritysjohdon tiedonvaihdon kehittämistä. (Porter 1992 ref Blair 
1995, 137 ja 139.)

234 Esimerkiksi Jyväskylän Tenniskeskus Oy:n tapauksessa kaupunki päästi oman tytäryhtiönsä 
konkurssiin. Yhtiötä luotottaneet pankit olivat uskoneet kaupungin haluun pitää yhtiö elin-
kelpoisena, eivätkä olleet vaatineet yhtiön lainoilta takauksia. Jälkeenpäin pankit kavahtivat 
kaupungin menettelyä ja uhosivat vaativansa jatkossa kaikilta kaupungin yhtiöiden lainoilta 
kaupungin takaukset. (Keskisuomalainen 1992.) 

235 Ammattikorkeakoululainsäädäntö on esimerkki toimialalainsäädännöstä, ja tasa-arvolaki 
edustaa staattista kuntayhtiöiden erityissääntelyä.
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Kontrollin luonne

Staattinen Dynaaminen
K

on
tr

ol
lo

iv
a 

p
ää

m
ie

s

Kunta

•   Yhtiöjärjestys,

•   kunnan ja yhtiön 
väliset sopimukset,

•   konserniohjeet ja

•   yhtiön avaava tase.

•   Yhtiökokousedus-
tajan valinta ja 
ohjeistaminen,

•   pääomahuolto ja
takaukset ja pantit.

Valtio

•   Yhtiölainsäädäntö,

•   toimialakohtainen 
lainsäädäntö ja 

•   kuntayhtiöiden 
erityissääntely.

•   Toimilupaohjaus,

•   rahoitusohjaus ja

•   kilpailuvalvonta.

KUVIO 22. Kuntayhtiön kontrolloinnin päämuodot.

Omistajakunnan staattisen kontrollin instrumentteja ovat yhtiöjärjestys, kun-
nan ja yhtiön väliset sopimukset, konserniohjeet ja yhtiön avaava tase. Käy-
tännössä yhtiöjärjestystä ei käytetä kontrollivälineenä kovinkaan aktiivisesti 
hyväksi, sillä tavallisesti kuntayhtiöiden yhtiöjärjestykset laaditaan minimi-
mallin mukaan. Sen sijaan kunnat käyttävät yleisemmin kunnan ja yhtiön väli-
siä sopimuksia yhtiöiden kontrolloimiseksi. Kuntien ja kuntayhtiöiden väliset 
sopimukset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ns. raamisopimuksella sovitaan 
yhtiöittämisen muutosvaiheen toimenpiteistä, yhtiölle siirrettävistä sopimuk-
sista, henkilökunnan aseman järjestämisestä sekä määritellään yhtiön toimin-
ta-ajatus ja yhtiön tuottamat palvelut. (Ks. esim. Lahden rahatoimiston julkai-
su 1993.) Palvelujen toimitussopimukset tai toimeksiantosopimukset ovat ns. 
tapauskohtaisia ja transaktioperusteisia yhtiön ja kunnan välisiä sopimuksia. 

Suomen Kuntaliitto on viime vuosien aikana hivuttanut kunnallishallin-
toon konsernijohtamisen ideaa. Kuntalaki ei tunne tällaista konsernijohtamista 
muilta osin, kuin että se vaatii laadittavaksi konsernitaseen. Keskusjärjestönsä 
suosituksesta kunnat ovat ottaneet käyttöön ns. konserniohjeet, joiden tavoit-
teena on sitoa kuntayhtiöitä tiiviimmin kunnallispoliittisiin tavoitteisiin. Kun-
tien laatimat konserniohjeet koskevat yleensä yhtiön henkilöstöasioita, sijoi-
tustoimintaa ja vieraan pääoman hankintaa sekä hankintoja. Konserniohjeissa 
poliittista kontrollia on voitu vahvistaa nimeämällä toimenpiteet ja päätökset, 
joihin kuntayhtiön tulee etukäteen hankkia omistavan kunnan kunnanhallituk-
sen lupa (Palmberg, Tapiola ja Virtanen 2003, 46).236 

236 Empiiriset tutkimukset (ks. esim. Meklin ja Martikainen 2003, 7) ovat tosin osoittaneet, 
että käytännössä konsernijohtamisen idea on kunnallishallinnossa vielä suhteellisen uusi ja 
konsernijohtamisen menetelmät ovat vakiintumattomat. Toisaalta taas erään ruotsalaisen 
tutkimuksen (Högberg 1997, 8 – 11) mukaan kuntayhtiöiden johdolla näyttää olevan selkeä 
pyrkimys itsenäisyyteen konsernijohtamistoimenpiteistä huolimatta. 
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Agenttiteoria rajoittaa päämiehen toimet lähinnä toimeksiantosopimusten 
tekemiseen, agentin valvontaan ja tulospalkkioiden maksamiseen. Agenttiteo-
ria ei osoita erityisiä perusteita sille, miksi agentin harjoittamaa päätöksentekoa 
pitäisi jollakin tavalla kontrolloida tai ohjata johonkin tiettyyn suuntaan. Käsit-
teellisessä mielessä kontrollointi on laajempi käsite kuin pelkkä valvonta, sillä 
kontrollointiin voidaan katsoa kuuluvan myös erilaisia preventiivisiä toimia. 
Kun valvonta on toiminnan seuraamista, niin kontrolloinnin avulla voidaan jo 
etukäteen pyrkiä varmistamaan, että toiminta on tietyn suuntaista. Konserni-
ohjeisiin perustuva omistajuus ei toteuta agenttiteorian ideaa siitä, että agentin 
pitää antaa itsenäisesti johtaa yhtiötä sen tarkoitusta vastaavalla tavalla. 

Kuntayhtiön kunnallispoliittisen dynaamisen kontrollin instrumentteja ovat 
pääomahuolto, vakuuksien järjestäminen ja yhtiökokouskontrolli. Hardingin ja 
Prekerin (2003, 66) mukaan poliittinen kontrolli saattaa pääomarahoituksessa 
merkitä sitä, että yhtiön rahoitustarpeisiin suhtaudutaan nurjamieli sesti, mikä 
estää yhtiötä laajenemasta ja uusimasta käyttöomaisuutta. Tällainen suhtautu-
minen on mahdollista, kun kunnan oman pääoman ehtoiset sijoitukset kilpaile-
vat kunnan budjetissa muiden kohteiden kanssa

Juridisessa mielessä yhtiökokous toimii kunnan ja kunnan yhtiön välisen 
suhteen ainoana suoran ja systemaattisen dynaamisen ohjauksen muotona, eli 
siinä suhteessa yhtiökokouksen merkitys on kunnan poliittisen yhteisön näkö-
kulmasta keskeinen. Modernin yhtiöteorian valossa yhtiön hallituksen ase-
ma yhtiön sisällä on kuitenkin vahva verrattuna yhtiökokoukseen. Jos  yhtiön 
hallituksen päättämä asia on yhtiön hallituksen kompetenssiin kuuluva, ei 
yhtiö kokous voi siihen yleensä puuttua. Enimmillään yhtiökokous voi erottaa 
yhtiön hallituksen ja nimittää toisen tilalle tai muuttaa yhtiöjärjestystä sillä 
tavalla, että muutos rajoittaa hallituksen kompetenssia tulevissa tapauksissa. 
Periaatteessa olisi mahdollista, että yhtiökokous käyttäisi yhtiössä kaikkea val-
taa, mutta käytännössä tällaisen mallin toteuttaminen olisi Gowerin (1997, 15 
– 16) mukaan hankalaa. 

Osakeyhtiön yhtiökokouksessa kuntaa edustaa vakiintuneen käytännön mu-
kaan kunnanhallituksen yhtiökokoukseen nimeämä edustaja237. Kunnassa toi-
mielimet täytetään suhteellisuusperiaatetta noudattaen,238 mutta yhtiökokouk-
sessa tällainen suhteellisuusperiaate ei välttämättä toteudu, sillä varsin yleis-
tä on, että yhtiökokoukseen lähetetään vain yksi edustaja239 (Puttonen 2002, 
229). Kun yhtiökokoukseen valitaan yksi yhtiökokousedustaja, valituksi tulee 
kunnanhallituksen enemmistön edustaja. Siitä, onko kunnan yhtiökokousedus-

237 Kunnan johtosäännössä tai hallintosäännössä voi olla määrätty, että edustajasta päättää joku 
muu kunnan viranomainen. 

238 Kunnanvaltuutetut valitaan yleisillä, yhtäläisillä ja suhteellisilla vaaleilla. Suhteellisuus peri-
aatetta noudatetaan myös kunnanhallituksen ja lautakuntien valinnassa. Suhteellisuus peri-
aatteen ideana on taata luottamushenkilöpaikkoja eri puolueille ja ryhmittymille samassa 

suhteessa, kuin ne ovat menestyneet vaaleissa. (Ks. Heuru 2001, 367.) 
239 Edustajia on mahdollista valita myös useampia, mutta siinä tapauksessa kunnan äänivallan 

sisältö pitää ratkaista yhtiökokousedustajien sisäisellä äänestyksellä, sillä yhtiöön nähden 
osakkeiden tuoma äänioikeus on jakamaton (ks. Koski ja af Schultén 1998, 211). 
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taja kunnan luottamushenkilö, on esitetty erilaisia käsityksiä. Henriksson on 
katsonut, että yhtiökokousedustaja ei ole kunnan luottamushenkilö, mutta tuo-
reempaa tulkintaa edustaa Harjulan ja Prättälän kanta, jonka mukaan myös yh-
tiökokousedustaja määritellään kunnan luottamushenkilöksi. Sekä Henriksson 
(1988, 31) että Harjula ja Prättälä (1995, 216) ovat kuitenkin kaikki sitä mieltä, 
että yhtiökokousedustaja on toimessaan ensisijaisesti vastuussa kunnalle240.241 

Monissa selvityksissä ja tutkijapuheenvuoroissa kunnallispolitiikan vaiku-
tusta kuntayhtiöissä on vaadittu eri tavoin tiukennettavaksi. Tavoitteen viemi-
seksi eteenpäin mainitut tahot ovat tuottaneet myös lukuisia ehdotuksia, joi-
den avulla kuntayhtiö voitaisiin entistä tiiviimmin kytkeä kunnallispoliittiseen 
kontrolliin. Keskustelu kuntayhtiöiden poliittisen ohjauksen vahvistamisesta 
käynnistyi jo 1960-luvulla Ruotsissa, mistä lähtien sikäläinen keskustelu on 
kaiken aikaa ollut runsaampaa kuin Suomessa käyty keskustelu. Kuviossa 23 
on synteesi kuntayhtiöiden poliittisen ohjauksen vahvistamiseksi Suomessa ja 
Ruotsissa tehdyistä uudistus- ja muutosesityksistä. 
240 Kuntalain mukaan kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen 

antaa tarvittaessa ohjeita kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin kuntaa osakeyh-
tiön hallintoelimissä edustaville henkilöille. Näillä ohjeilla on tärkeä merkitys nimenomaan 
sen takia, että vain niiden avulla kunta voi suoraan ohjata yhtiössä tehtäviä päätöksiä. 
Käytännössä, jos yhtiökokousedustajalle ohjeita annetaan, ohjeet koskevat yhtiön tilintar-
kastajan ja yhtiön hallituksen jäsenten valintoja, sillä pääsääntöisesti yhtiön yhtiökokous va-
litsee yhtiön hallituksen jäsenet. Ohjeiden antamisen mahdollisuutta ei kuitenkaan ole rajattu 
mihinkään tiettyyn asiaryhmään, vaan edustajalle voidaan antaa ohjeita mistä tahansa asias-
ta. Kunnan hyväksyttämissä konserniohjeissa voidaan kategorisoida ne asiat, joiden osalta 
kunta jokaisessa tapauksessa haluaa antaa erilliset ohjeet. Ohjeiden sitovuutta voidaan lisätä 
antamalla ne kirjallisesti, mutta missään tapauksessa ohjeet eivät voi olla ehdottoman sito-
vat. Yhtiökokousedustajille annettuja ohjeita ei ole voitu säätää sitoviksi, sillä käytännössä 
yhtiökokoustilanteet saattavat joissain tapauksissa edellyttää toimimista vastoin mahdollisia 
ohjeita. Päätettäväksi saattaa myös tulla asioita, joita ei voida tietää etukäteen. (Ks. esim. 
Henriksson 1988, 31 ja Suomen Kuntaliitto 1997, 4.)

241 Yhtiökokousedustuksen valinnassa vallitsevaa käytäntöä kritisoidaan silloin tällöin etenkin, 
jos yhtiökokouksia pidetään sallimatta tiedotusvälineiden paikallaoloa. Käytännön uudis-
tamiseksi on esitetty koko kunnanhallituksen toimimista yhtiökokousedustajana ja yhtiö-
kokousedustajien nimeämisoikeuden siirtämistä jopa suoraan puolueille valtuuston paikka-
jaon mukaisessa suhteessa. Puttonen on esittänyt, että kunnan pitäisi jakaa yhtiökokous-
edustus puolueille niiden valtuustossa edustamien voimasuhteiden perusteella. Jaon jälkeen 
jokainen puolue nimeäisi yhden yhtiökokousedustajan. Kukin edustaja voisi sitten osallistua 
yhtiökokoukseen koko puolueen suhteellisen osuuden mukaisella äänimäärällä. Puttonen on 
puolustanut ehdotustaan sillä, että järjestelyn avulla pienpuolueet voisivat osakeyhtiölain vä-
hemmistönsuojasäännösten turvin tietyssä määrin kontrolloida yhtiön toimintoja. (Puttonen 
2002, 229 – 234.)

  Vähemmistönsuojasäännösten käyttäminen kuntayhtiöiden demokratisoinnin mallina on 
mielenkiintoinen, mutta ajatukseen liittyy teknisiä, käytännöllisiä ja periaatteellisia ongel-
mia. Juridisluonteinen tekninen ongelma liittyy osakkeenomistajan äänioikeuden käyttämi-
seen. Käyttäessään äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan on äänestettävä koko 
äänimäärällään samalla tavalla, sillä osakkeisiin liitetty äänioikeus on jakamaton (Koski ja 
af Schultén 1989, 211 ja Koski ja af Schultén 2000, 34). Kunta ei voi irrottaa äänimääriä 
osakkeista ja jakaa äänioikeuksia eri yhtiökokousedustajien vapaaseen käyttöön. Kuntien 
pienissä yhtiöissä yhtiökokouksia pidetään harvoin, ja asialistakin saattaa sisältää ainoas-
taan lain vaatimat minimiesitykset, joten tarve kunnallisen ns. yhdenyhtiön yhtiökokousten 
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muuttamiseksi keskustelu- ja äänestyselimeksi voi käytännön tasolla olla häilyvä. Monille 
corporate governance -teeman tutkimukseen osallistuville tutkijoille keskeinen kysymys 
on se, miten yhtiön vallankäytön kontrolli järjestetään minimoimalla samalla siitä aiheu-
tuvat kustannukset (Blair 1995, 97 ja 98). Kunnissa vallitsevan yhden edustajan varaan 
perustuvan yhtiökokousedustuskäytännön etuna on nopea ja taloudellinen päätöksenteko. 
Periaatteellinen ongelma Puttosen esityksessä on se, että siinä julkista valtaa siirrettäisiin 
kunnallisilta päätöksenteko-orgaaneilta poliittisille puolueille. Poliittiset puolueet eivät ole 
kuntien hallintojärjestelmän osia, ja nimitysvallan siirtäminen puolueille merkitsisi julki-
sen nimitysvallan siirtymistä hallinnon muoto- ja sisältövaatimusten ulottumattomiin, mikä 
 sinänsä olisi arveluttavaa. Toinen periaatteellinen ongelma on myös se, että poliittisten 
puolueiden ohella tai peräti sijasta valtuustossa voi olla erilaisia sitoutumattomien edustaja, 
jotka Puttosen mallissa jäisivät kokonaan ilman yhtiökokousedustusta.

Taloudellisen kontrollin vahvistamiseen tähtäävät esitykset

1.

2.

3.

Kunnallistalouden tasapaino-
vaatimukseen tulisi sisällyttää 
myös kunnan yhtiöiden talous,
kh:n tulee vuosittain informoida 
valtuustoa yhtiön taloustilan-
teesta ja
kunnan tilintarkastajien tulee 
arvioida yhtiöiden toimintaa 
yhtiöstä saatavilla olevan 
materiaalin pohjalta kunnallisen 
tilintarkastuksen näkökulmasta.

1.

2.

3.

Yhtiö tulisi liittää kunnan yleiseen bud-
jetointi- ja kirjanpitojärjestelmään sekä 
kunnan tilintarkastukseen,
kunnassa pitäisi ottaa käyttöön konserni-
tase- ja tuloslaskelma ja
yhtiön tilintarkastuskertomus tulee 
toimittaa valtuustolle tiedoksi.

1. Eri puolueiden mandaateilla 
istuvilla yhtiökokousedustajilla 
tulisi kullakin olla erillinen 
oikeus käyttää vähemmistön 
oikeutta vaatia erityistä tarkas-
tusta suoritettavaksi yhtiössä, 
nimitettäväksi oma tilintarkastaja 
ja jaettavaksi minimiosinko.

1. Käyttöön tulisi ottaa uusi yhtiömuoto 
eli kunnallisyhtiö.

Kunnallisoikeudelliset toimet                                                     Yhtiöoikeudelliset toimet
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kunta tulee säätää velvolliseksi 
huolehtimaan itse omasta vai-
kutusvallastaan ja kontrollistaan 
kuntayhtiössä,
toimintojen siirtämisestä yhtiöl-
le tulisi päättää valtuustossa,
yhtiön hallituksen jäsenellä 
tulisi olla puheoikeus kun-
nanvaltuuston ja -hallituksen 
kokouksissa,
valtuuston tulee valita yhtiöko-
kousedustaja,
kunnanhallituksen pitää antaa 
yhtiökokousedustajalle kirjalli-
set ohjeet,
kunnanhallituksen tulee harjoit-
taa yhtiön jatkuvaa ohjausta ja
valtuustoa tulee säännöllisesti 
informoida yhtiön asioista.

  1
.
  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

Yhtiön hallitus on valittava suhteelli-
suusperiaatteella,
valtuuston tulee valita yhtiön hallituksen 
jäsenet,
yhtiön hallituksella tulee olla oikeus 
tehdä aloitteita valtuustolle,
valtuutetun tulee voida tehdä kysymyk-
siä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja 
kunnan edustajalle yhtiön hallituksessa,
valtuutetulla pitää olla oikeus tehdä 
kysymyksiä sellaisille kuntayhtiön 
hallituksen jäsenille, jotka ovat suoraan 
valtuuston valitsemia,
valtuuston tulee voida päättää, mihin 
yhtiön asioiden käsittelyyn kuntalaisten 
tulee voida osallistua,
tärkeimmät yhtiön päätökset pitää alistaa 
kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi,
kh:lla tulee olla oikeus kutsua kunnan-
valtuuston valitsema kuntayhtiön halli-
tuksen jäsen valtuuston kokoukseen,
kh:lla tulee olla oikeus pyytää yhtiöltä 
selvityksiä ja
kh:lla tulee olla oikeus kutsua yhtiön 
edustaja kuultavaksi kokoukseensa.

1.

2.

Julkisuusperiaate tulee toteuttaa 
yhtiössä ja
kunnan luottamushenkilöillä ja 
toimittajilla tulee olla oikeus olla 
läsnä yhtiökokouksissa.

Päätöksentekomuotojen ja yleisten toimintaperiaatteiden 
kontrollin vahvistamiseen tähtäävät esitykset

KUVIO 23. Synteesi kuntayhtiöiden poliittisen ohjauksen vahvistamiseksi tehdyis-
tä uudistus- ja muutosesityksistä (kh tarkoittaa kunnanhallitusta). (SOU 
1965: 40, 305 – 311, SOU 1982:13, 11 – 13, SOU 1983:61, 12, 29 – 30, 
Kommunala företag 1985, 2, Komiteamietintö 1989:61, Koncernredovis-
ning för kommuner 1989, 7 – 8, Koivukoski 1990, Svenska Kommunför-
bundet 1991, 59, Valkama 1993b, 34 – 35 ja Puttonen 2002, 229 – 233.)
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Ruotsissa sikäläinen komitealaitos on työstänyt mietintöjä kuntayhtiöiden hal-
linnan problematiikasta ja tuottanut runsaasti esityksiä poliittisen ohjauksen 
vahvistamiseksi. Suomessa esitykset ovat olleet enimmäkseen vain yksittäis-
ten tutkijoiden puheenvuoroja. Kotimaisen komitealaitoksen piirissä kuntayh-
tiön hallintaproblematiikkaa on tarkastellut lähinnä vain kuntien liikelaitostoi-
mikunta. Komitea katsoi, että on tarpeellista rajoittaa toimintojen siirtymistä 
yhtiömuotoon, mutta piti yhtiöittämiskieltojen sijasta parempana vaihtoehtona 
lisätä kunnallisen liikelaitosmuodon houkuttelevuutta. Toimikunta kehitteli 
myös kokonaan uuden organisaatiomuodon, jota se kutsui kunnallisyhtiöksi. 
Kunnallisyhtiö olisi ollut kombinaatio kunnallis- ja yksityisoikeudellista sään-
telyä, minkä ansiosta siitä olisi saattanut tulla täydellisempi hybridi, kuin mitä 
nykyiset liikelaitokset ovat. Osakeyhtiöstä se olisi eronnut keskei simmin siinä, 
että tietyt päätökset olisi pitänyt alistaa osa kasyh teisöjen (kuntien) valtuustoil-
le ja että osa kasyh teisöt olisivat olleet toissijaisesti vastuussa yhtiön velois ta. 
(Komiteamietintö 1989:61, 11 – 14, 64 – 70 ja 74 ja Koivukoski 1990, 10 
– 13.)
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TAULUKKO 8. Vertailu kilpailuneutraliteetin toteutumisesta kunnallisen osake-
yhtiön sääntelyssä Ruotsissa ja Suomessa. (Ks. Brorström,  Haglund 
ja Solli 1999, 30 – 31 ja 75 ja vrt. Koncernredovisning för  kommuner 
1989.)

Ruotsissa Suomessa
Kunnan ja kunnan 
osakeyhtiön välisen 
suhteen ja kuntayh-
tiön erikoissääntelyn 
tarpeen esilläpito 
yhteiskuntapoliitti-
sella agendalla

Problematiikan parissa on työskennellyt 
useampi komitea, jotka ovat korostaneet 
yhtiöitymiskehityksen haittapuolia. 
Poliittisen ohjauksen vahvistamiseksi 
komiteat ovat tuottaneet lukuisia 
ehdotuksia kunnan kontrollivallan 
lisäämiseksi kunnallisissa yhtiöissä, 
joista suhteellisen moni on myös pantu 
täytäntöön ja tullut osaksi kuntayhtiön 
hallintajärjestelmää. 

Problematiikkaan on keskittynyt ainoastaan yksi 
komitea, joka ei ollut erityisen huolestunut yhtiöity-
miskehityksestä. Komitea esitti kuitenkin kunnallisen 
liikelaitosmuodon houkuttelevuuden parantamista 
yhtiöittämisen hillitsemiseksi.

Yhtiön toiminnan 
tarkoituksen mää-
rittely

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston 
tulee päättää kunnan yhtiön toiminnan 
tarkoituksesta.

Kuntalaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä siitä, 
kuinka valtuusto voisi puuttua yhtiön asioihin. Käy-
tännössä kunnat ohjaavat yhtiöiden toiminta-ajatusta 
kunnan ja yhtiön välisellä runkosopimuksella.

Konsernitilinpäätös Sisältää konsernitaseen ja konsernitu-
loslaskelman.

Sisältää ainoastaan konsernitaseen. 

Kunnan toimintaker-
tomus

Toimintakertomuksen pitää sisältää 
samanlaiset selostukset sekä kunnan 
omasta toiminnasta että kunnan yhtiöi-
den toiminnasta.

Toimintakertomuksen sisältövaatimus on kunnan 
yhtiöiden osalta väljempi, sillä tietoja on annettava 
vain sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen 
liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä 
selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Aluesidonnaisuus Sitoo kunnan yhtiöiden toiminnat 
kunnan alueelle.

Sitoo kunnan yhtiöiden toiminnat pääosin kunnan 
alueelle.

Yhdenvertaisuus-
periaate

Yhtiöissä pitää noudattaa samaa yhden-
vertaisuusperiaatetta kuin kunnassakin. 

Oikeuskirjallisuudessa tätä kysymystä ei ole käsitelty 
systemaattisesti eikä tästä ole olemassa vakiintunutta 
tulkintaa. Esimerkiksi Sauvonsaari (1987, 34) on 
varovaisesti todennut, että kunnan yhtiön toimialaa 
laadittaessa on kiinnitettävä huomiota mm. tasapuoli-
suusvaatimukseen. Hänen mukaansa tämä tarkoittaa 
sitä, ettei kunnan yhtiön toiminta saa edistää vain 
valikoidusti joidenkin paikallisten elinkeinoelämän 
edustajien etua.

Julkisuusperiaate Pääsääntöisesti julkisuusperiaate koskee 
kuntien yhtiöitä.

Pääsääntöisesti julkisuusperiaate ei koske kunnallisia 
osakeyhtiöitä. Poikkeussäännös on olemassa julkisen 
vallankäytön osalta. Lisäksi kunnilla on ns. yleinen 
tiedottamisvelvollisuus.

Kokonaisarvio kun-
nallisen osakeyhtiön 
ja kunnan suhteen 
sääntelyn vaikutuk-
sesta kilpailuneutra-
liteettiin

Kunnan ja kuntayhtiön välisen suhteen 
sääntelyn johdosta kuntien yhtiöiden 
kilpailuneutraliteettiasemassa on 
varsin monia eroavaisuuksia verrattuna 
yksityisiin yhtiöihin. Kuntayhtiöillä on 
monia institutionaalisia kilpailuhaittoja.

Kunnallisten yhtiöiden kilpailuneutraliteetti on 
tasapainoisempi suhteessa yksityisiin yhtiöihin kuin 
Ruotsissa, koska Suomessa kunnan ja kuntayhtiön 
välisen suhteen välitön sääntely rajoittuu lähinnä 
säännöksiin, jotka koskevat yhtiökokousedustusta ja 
konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

Kuntien liikelaitoskomitean idea kunnallisyhtiöstä, joka oli kopioitu ruotsalai-
sista komiteaesityksistä, olisi merkinnyt sellaisen organisaatiomuodon käyt-
töönottamista, jonka avulla kilpailuneutraliteettia olisi tuotettu vähemmän 
kuin oikealla yhtiömuodolla. Käytännössä uuden organisaatiomuodon käyt-
töönottaminen olisi saattanut merkitä sitä, että kunnat olisi ohjattu käyttämään 
uutta kunnallisyhtiömuotoa ja kuntien osakeyhtiöiden käyttämistä olisi jopa 
saatettu rajoittaa. Näillä ehdoilla uudistus olisi heikentänyt kuntien mahdolli-
suuksia edistää näennäismarkkinoiden tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Kun-
nallisyhtiöstä ei ainakaan toistaiseksi ole kummassakaan maassa luotu uutta 
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organisaatiomuotoa. Sen sijaan Ruotsissa on toteutettu lukuisia muita pienem-
piä uudistuksia, joiden seurauksena ruotsalaiset kuntayhtiöt on tiiviimmin kyt-
ketty kunnan poliittiseen kontrolliin. Itse asiassa ruotsalaiset kunnallisyhtiöt 
muistuttavat monilta osin normaalia kunnallista hallintokuntaa, sillä niissä 
noudatetaan mm. yhdenvertaisuus- ja julkisuusperiaatetta. Kilpailuneutralitee-
tin näkökulmasta ruotsalaisten kunnallisten osakeyhtiöiden institutionaalinen 
kilpailuasema suhteessa yksityisiin osakeyhtiöihin on heikompi kuin Suomes-
sa.242 Suomessa lainsäätäjä on pitänyt kunnan ja kunnan yhtiön välisen suhteen 
sääntelyn selkeästi suppeampana ja vähemmän interventionistisena.

6.2 Kuntayhtiön poliittisen kontrollin neutralointi

6.2.1 Yhtiön hallituksen jäsenten aseman selkiyttäminen

Hallituksen jäsenen ja osakeyhtiön toimitusjohtajan tehtävänä on sekä hyvän 
liiketavan määrittämällä tavalla että kaikin muin tavoin edistää osakeyhtiön 
parasta. Tämä vaatimus koskee yhtiökokouksen mutta myös muiden tahojen 
nimeämiä yhtiön hallituksen jäseniä. (Koski ja af Schultén 1998, 496.) Osa-
keyhtiön hallitusta on myös OYL:n 8 luvun 14.1 säännöksellä vielä nimen-
omaan kielletty ryhtymästä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpi-
teeseen, joka tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua 
etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Toisaalta taas halli-
tuksen jäsenet ovat omistajakunnan nimittämiä, joten olisi luonnollista, että 
he edistäisivät omistajansa etua243.244 Kysymystä, pitääkö hallituksen jäseneksi 

242 Agenttiteorian mukaan agentin pitää olla itsenäinen päämiehen valvonnasta huolimatta. 
Ilman itsenäisyyttä myöskään tulossopimuksilla ja kannustepalkkioilla ei olisi mielekkyyttä. 
Mitä enemmän päämies puuttuu agentin asioihin ja päätöksenteko-oikeuksiin, sitä vähem-
män agentilla on edes oikeutta vaatia mitään kannustepalkkioita. Sen vuoksi kuntayhtiöiden 
lisääntyvä poliittinen kontrollointi vähentää yhtiöiden itsenäisyyttä, tekee agentin toimista 
nimellisiä ja siirtää vastuuta päämiehelle itselleen.

243 Sitä ei kuitenkaan voida säännellä, millaista eturyhmävastuuta hallituksen jäsenten tu-
lee yhtiön etua edistäessään tuntea erilaisia panostenhaltijoita ja sidosryhmiä kohtaan. 
Empiiristen tutkimusten mukaan hallitusten jäsenet tuntevat suurinta vastuuta osak-
keenomistajia ja yhtiötä kohtaan, mutta myös esimerkiksi työntekijät ja asiakkaat saavat 
painoarvoa hallitusten jäsenten vastuutuntemuksissa. (Lainema 1998, 29.) Hallituksen 
kokoonpanosta riippumatta kuntayhtiöiden corporate governance -tyyppisessä kehittämi-
sessä huomio kiinnitetään myös sellaisiin järjestelyihin, joilla voidaan vaikuttaa hallituk-
sen jäsenten ajatusmaailmaan ja oman asemansa uudelleen ymmärtämiseen. 

244 Suomen Kuntaliito (1997, 4) edustaa konserniohjeiden laatimisohjeissa melko kummal-
lista käsitystä, sillä se väittää, ettei kunnan ja kunnan yhtiön välillä voi olla eturistiriitaa, 
jos kunta omistaa kaikki osakkeet tai kunnalla on muutoin sataprosenttinen määräysvalta. 
Kun eturistiriitoja on myös kunnan hallintoelimien ja hallintokuntien välillä ja sisällä, on 
aika naivistista ajatella, että eturistiriitoja ei olisi kahden erillisen varallisuuspiirin välillä. 
Päämies-agenttiteoriakin väittää keskeisesti, että agenttiongelma syntyy siksi, että agentilla 
ja päämiehellä on erilaiset edut ja riskipreferenssit.
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 valitun kunnan viranhaltijan tai luottamushenkilön edistää hallitustyöskente-
lyssä kunnan etua, on lähemmin tarkastellut Mäenpää.  Hänen mukaansa kes-
keistä problematiikassa on se, onko kunnan viranhaltija nimitetty yhtiön hal-
litukseen nimenomaan kunnan edustajana. Mäenpää on katsonut, että jos kun-
nan viranhaltija valitaan nimenomaan kunnan edustajaksi yhtiön hallitukseen, 
kuuluu kyseisen viranhaltijan virkatehtäviin kunnan edustaminen yhtiössä ja 
kunnan edun valvominen. Nimenomaan kunnan edustajaksi valittu viranhal-
tija tai luottamushenkilö on Mäenpään mukaan virkavastuussa toiminnastaan. 
Tällainen henkilö ei hänen mukaansa saisi toimia hallituksessa kunnan edun 
vastaisesti. Hän myöntää kuitenkin sen, etteivät yhtiön elimet ole kunnan toi-
mielimiä ja että yhtiöoikeudelliset periaatteet edellyttävät toimimista ensisijai-
sesti yhtiön etua edistäen. Yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna mit-
kään ulkopuoliset intressit eivät saisi vaikuttaa hallituksen jäsenen toimintaan 
hallituksessa siten, että jäsen edistäisi tehtävässään jotakin muuta kuin vain 
yhtiön etua. Monessa tapauksessa tilanne toki on sellainen, että yhtiön etu on 
yhteneväinen osakkeet omistavan kunnan edun kanssa. Silloin yhtiön edun 
vastainen toiminta merkitsee sekä yhtiöoikeudellisten vaatimusten rikkomista 
että virkavelvollisuuden laiminlyömistä, eli näissä tilanteissa virkavastuu ja 
yhtiöoikeudellinen vastuu kumuloituvat yhtä aikaa. Mikäli yhtiön etu on risti-
riidassa omistavan kunnan edun kanssa, kuntaa edustavan viranhaltijan pitäisi 
Mäenpään mukaan pidättäytyä kunnan edun vastaisesta toiminnasta ja todeta 
itsensä esteelliseksi päätöksentekoon. Ainoastaan siinä tapauksessa, ettei it-
sensä jäävääminen ole mahdollista, kunnan edustajaksi hallitukseen nimetty 
jäsen voisi noudattaa yhtiöoikeudellista lojaliteettivaatimusta. Tässä tapauk-
sessa häntä ei Mäenpään käsityksen mukaan myöskään voitaisi panna tilille 
virkavastuun rikkomisesta. Kunnan luottamushenkilön virkavastuu ei ole yhtä 
täsmällinen kuin viranhaltijan vastuu, mutta luottamushenkilöä koskee Mäen-
pään mukaan sama virkavastuullinen velvollisuus edistää kunnan etua yhtiön 
hallituksessa, jos kunnan luottamushenkilö on nimitetty hallitukseen nimen-
omaan kunnan edustajaksi. Mäenpää menee tulkinnoissaan jopa niin pitkälle, 
että hän katsoo, että kunnalla on mahdollisuus antaa ohjeet yhtiön hallitukseen 
kuuluville kunnan luottamushenkilöille siitä, millainen kanta heidän on otetta-
va hallituksessa käsiteltäviin asioihin. (Suomen Kuntaliitto 1994a.)

Jos kunnan viranhaltijaa ei erityisesti ole valittu yhtiön hallitukseen kun-
nan edustajaksi, viranhaltijan virkavastuullinen velvollisuus edistää kunnan 
etua ei Mäenpään mukaan ole yhtä selkeä. Tällöin on otettava huomioon kun-
nan omistusosuus ja kunnan ja yhtiön väliset sopimussuhteet ja velvoitteet. 
Jos kunta omistaa kaikki osakkeet tai osake-enemmistön, hallituksen jäsenenä 
oleva viranhaltija olisi Mäenpään mukaan velvollinen edistämään hallitustyös-
sä kunnan etua, vaikka häntä ei nimenomaan olisi nimettykään kunnan edus-
tajaksi. Päinvastaisen eli virkavastuusta vapauttavan tulkinnan tueksi pitäisi 
esittää erityisen painavia tai muuten merkittäviä perusteita.  Käytännössä mitä 
pienempi kunnan omistusosuus on, sitä todennäköisempää kuitenkin on, ettei 
hallitukseen valita kunnallista viranhaltijaa tai luottamushenkilöä edustamaan 
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kuntaa. Mäenpää on linjassaan tinkimätön ja katsoo, että vaikka kunta ei omis-
taisikaan yhtään yhtiön osaketta, mutta yhtiön hallitukseen on nimetty kunnan 
viranhaltija kunnan edustajana, on hänen tässäkin tapauksessa toimittava vir-
kavastuun edellyttämällä tavalla. Mikäli kunnan ja yhtiön väliset suhteet ovat 
solmittujen sopimusten ja annettujen sitoumusten vuoksi läheiset, on yhtiön 
hallitukseen nimetty kunnan viranhaltija kunnan omistusosuudesta riippumat-
ta hallituksessa virkavastuulla siinäkin tapauksessa, ettei häntä nimenomaan 
ole nimitetty yhtiön hallituksen jäseneksi kunnan edustajana. (Suomen Kunta-
liitto 1994a.)

Keskeinen ongelma Mäenpään tulkinnoissa245 on osakeyhtiön hallituksen 
jäsenen aseman määräytyminen. Osakeyhtiön hallitus ei ole tehtävänsä puoles-
ta varsinainen edustuselin. Yhtiön hallituksen asioita ei ole säädetty julkisiksi, 
minkä vuoksi jäsenen taustaelimen tai ryhmittymän voi olla jopa vaikea tietää, 
mitä hallituksessa tullaan päättämään. Tiedon saaminen asioista jälkikäteen-
kään ei aina ole mahdollista liikesalaisuuksien vuoksi. Jos toimielin olisi luon-
teeltaan edustuselin, toimielimen jäsenten tulisi voida etukäteen keskustella 
taustatahojensa kanssa näiden mielipiteiden selvittämiseksi246. Toinen ongelma 
Mäenpään tulkinnoissa on ajatus kahdentyyppisistä nimityksistä. Ajatus johtaa 
siihen, että joku voidaan nimittää nimenomaan edustamaan kuntaa ja joku voi 
tulla nimitetyksi kunnasta ilman nimenomaista mainintaa kunnan edustami-
sesta. Yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta käsin tällainen jako on tuntematon. 
Käytännössä on tavallista, että eri tahot nimittävät henkilön hallitukseen ilman 
erillistä klausuulia siitä, edustaako hän jotakin tahoa vai onko hänet nimitetty 
tehtäväänsä pelkästään taustansa perusteella ilman nimenomaista edustusvel-
vollisuutta. Kolmas ongelmakohta Mäenpään päättelyssä on se, että jos joku 
muu taho kuin kunta nimeää kunnallisen viranhaltijan edustajaksi yhtiön halli-
tukseen ja päättää, että tämän jäsenen tulisi edustaa kuntaa, voiko joku kunnan 
ulkopuolinen taho konstituoida edustusvaltaa kunnan puolesta. Tärkein taho 
tässä yhteydessä on yhtiökokous. Yhtiökokous ei ole kunnan toimielin, mutta 
yleensä yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet. Jos yhtiön yhtiökokouksessa 
hallitukseen valittavat kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt voidaan ni-
mittää hallitukseen erilaisilla vastuilla, ollaan tilanteessa, jossa yhtiökokous 
voisi allokoida julkisoikeudellista virkavastuuta eri henkilöille. Tämän seu-
rannaisena nousisi kysymys myös siitä, pitäisikö yhtiön maksaa korkeammat 
245 Mäenpään (Suomen Kuntaliitto 1994a) tulkinnoissa on monia kyseenalaisia kohtia, minkä 

hän itsekin myöntää sanomalla, että yksiselitteisten tulkintasuositusten antaminen on hanka-
laa. Vaikeaksi tilanteen tekee se, että yhtä aikaa joudutaan tarkastelemaan kunnan hallintoa 
ja kunnan edustamista koskevia säännöksiä, kunnan ja osakeyhtiön välisen suhteen mahdol-
lista sääntelyä ja sopimussuhteita ja vielä kolmanneksi yhtiön toimielinten ja niiden jäsenten 
asemaa, valtuuksia ja vastuuta. 

246 Usein osakeyhtiöissä tiedetään, kuka on kenenkin ns. mandaatilla hallituksessa, koska hal-
lituspaikkoja jaetaan eri omistajaryhmille. Yhtiöjärjestyksessä saattaa olla säännös siitä, 
että yhtiön työntekijöillä on oikeus valita oma edustajansa yhtiön hallitukseen. Hirvosen, 
Niskakankaan ja Wahlroosin mukaan (1997, 68) yhtiön hallitus ei kuitenkaan voi työsken-
nellä niiden ryhmien puolesta, joista hallituksen jäsenet on valittu, vaan hallituksen tulee olla 
valitsijoistaan riippumaton eikä hallituksen jäsen ole velvollinen noudattamaan valitsijansa 
ohjeita.
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palkkiot niille hallituksen jäsenille, jotka ovat saaneet jäsenyyteensä nimen-
omaisen edustusvelvollisuuden. Tällaisen jaon perustella myös hallituksen 
jäsenten vastuusuhteet menisivät monimutkaisiksi. Väistämättä esiin nousisi 
myös kysymys siitä, voisiko kunnan edustajana hallituksessa työskentelevä 
jäsen vetäytyä yhtiöoikeudellisesta vastuusta vetoamalla hänelle annettuihin 
ohjeisiin ja virkavelvollisuuteen ja voisiko kunta tämän jäsenen sijasta toimia 
vastuun kantajana. 

Mäenpään argumentointi luottamushenkilöedustuksesta kuntayhtiön hal-
lituksessa kaipaisi lisäselvittelyjä. Hallitusedustuksen luottamustoimiluontei-
suus on nimittäin varsin epäselvä. Esimerkiksi Harjula ja Prättälä (1995, 216) 
ovat päätyneet siihen käsitykseen, että muodollisesti kuntayhtiön hallituksen 
jäsen ei ole kunnan luottamushenkilö, vaikka asiallisesti ottaen tämä sellaista 
asemaa lähellä onkin. Jos lähdetään siitä olettamasta, etteivät yhtiön hallituk-
sen jäsenet edes muodollisesti ole kunnan luottamushenkilöitä, yhtiön halli-
tuksessa olevaa luottamushenkilöä ei voida ohjeistaa kunnan ohjeilla. Tämän 
olettaman varassa voidaan kyseenalaistaa jopa koko Mäenpään argumentoin-
nin kestävyys. Ketään on vaikea panna virkavastuuseen toimistaan yksityis-
oikeudellisessa yhtiön hallituksessa, jos yhtiön hallitus ei ole kunnan luotta-
mushenkilöelin, ja jos hallituksen jäseniä ei voida näin muodoin pitää kunnan 
luottamushenkilöinä. 

Kilpailuneutraliteetin kannalta kunnan yhtiön hallituksen jäsenen aseman 
tulkitseminen itsenäiseksi ja riippumattomaksi olisi varsin perusteltua. Jos 
kunta voisi sitovasti ohjeistaa kuntayhtiön hallituksen jäsenet, ohjaus vaikut-
taisi lopulta siihen, millaisia sisällöllisiä tarjouksia yhtiö tekisi näennäismark-
kinakilpailussa, ja tämä voisi olla omiaan vesittämään kilpailuasetelmia. Myös 
näennäismarkkinateorian vaatimus agentin puoli-itsenäisyydestä puoltaa halli-
tuksen jäsenten riippumattomuuden edistämistä. 

6.2.2 Kuntayhtiön toimielinten koostumus

Kuntayhtiöiden toimielinten, lähinnä kuitenkin hallituksen, koostumuksesta 
käyty keskustelu on fokusoitunut valintaperusteiden osalta poliittisten va-
lintaperusteiden ja professionaalisten valintaperusteiden väliseksi argumen-
taatiokamppailuksi.  Kuntayhtiön hallituksen täyttämistä asiantuntijoilla pe-
rustellaan yksinkertaisesti sillä, että kuntayhtiöiden pitäisi olla luonteeltaan 
epäpoliittisia (Vrt. Stiglitz 2000, 206). Asiantuntijaperusteisuuden on väitetty 
käyvän sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän kunta on sijoittanut pääomaa yh-
tiöön. Näissä perusteluissa asiantuntemuksella ymmärretään yleensä liiketa-
loudellista osaamista ja jossain määrin myös asianomaisen toimialueen eri-
tyisosaamista. On sanottu, että omistajakunnan yhtiöomistamisen intressit 
toteutuvat, kun hallituksen jäsenillä on kykyä arvioida yhtiön johdon toi-
mintaa yhtiön toiminta-ajatuksen, strategioiden ja toiminnalle asetettujen ta-
voitteiden kannalta. (Vrt. Palmberg, Tapiola ja Virtanen 2003, 46 ja Suomen 
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Kuntaliitto 1997, 3.) Vastakkaisessa leirissä ovat puoluevallan ja poliittisin 
perustein valittavien hallitusjäsenten kannattajat, jotka perustavat näkemyk-
sensä välillisen demokratian ihanteelle. Esimerkiksi Puttonen (2002, 224) 
kuuluu niihin, joiden mukaan yhtiön hallituksen koostumuksen tulisi vastata 
omistajakunnan valtuuston poliittisia voimasuhteita. Siinä missä asiantunti-
juuden voidaan sanoa ilmentävän riippumattomuutta, poliittinen valintape-
ruste korostaa nimitettävien henkilöiden alisteisuutta suhteessa nimittäjään.

Kuntayhtiön hallituksen jäsenten valintaperusteen problematiikkaan kyt-
keytyy läheisesti kysymys myös valittavien edustavuudesta. Hallitukseen va-
littavat henkilöt voivat olla peräisin yhdestä tai useammasta viiteryhmästä. Jos 
valintaperusteena päätetään käyttää ammattiosaamista, mutta edustavuusvaati-
mus ymmärretään suppeasti, päädytään liikkeenjohtoperiaatteeseen. Näin sik-
si, että eri asiantuntijaryhmistä liikkeenjohdon asiantuntijakyvyillä on parhaat 
edellytykset strategiseen päätöksentekoon ja toimivan johdon valvontaan.247 

Toimielinten jäsenten valintaperuste

Asiantuntijuus Poliittisuus
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KUVIO 24. Kuntayhtiön hallituksen muodostamisen vaihtoehtoiset periaatteet.

Mikäli asiantuntemuksen sijasta käytetään poliittisia valintaperusteita ja edus-
tavuus ymmärretään suppeasti, päädytään soveltamaan enemmistöperiaatetta. 
Kun poliittinen valintaperuste liitetään yhteen laajaa edustavuutta koskevan 
käsityksen kanssa, sovellettavaksi tulee suhteellisuusperiaate. Siinä missä 
enemmistöperiaate keskittää poliittista vallankäyttöä, suhteellisuusperiaate 
hajauttaa sitä. Enemmistöperiaate toimielimen täyttämisperusteena parantaa 
päätöksenteon sujuvuutta ja lisää päätöksentekoprosessin taloudellista tehok-

247 Äärimmilleen viety liikkeenjohtoperiaate tarkoittaa ns. yhtiön sisäistä hallitusta, jonka 
muodostaa yhtiön toimitusjohtaja ja muu mahdollinen johtajisto. Kun ulkoapäin, talou-
dellisilta markkinoilta tuleva kontrolli on kuntayhtiöissä vaatimaton, sisäinen hallitus 
synnyttäisi kuntayhtiössä valvontavajeen. Ns. ulkoisella hallituksella tarkoitetaan sitä, 
että asiantuntijat nimitetään yhtiön ulkopuolisista liikkeenjohdon ammattilaisista. (Ks. 
esim. Hirvonen, Niskakangas ja Wahlroos 1997, 49.)
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kuutta. Suhteellisuusperiaate puolestaan kanavoi eri poliittisten ryhmien 
 näkemyksiä päätöksentekoon. 

Kuntayhtiössä hallituksen kokoamisen ja erityisesti motivoinnin eräänä 
ongelmana on se, ettei hallituksella ole sopivia tai riittäviä insentiivejä, jot-
ka kannustaisivat sitä tehokkaaseen ja tulokselliseen työskentelyyn. Poliittisin 
perustein valittujen hallituksen jäsenten työskentelyä ajatellen merkittävä riski 
liittyy juuri heidän motivaatioonsa. Poliitikoilla voi ajatella olevan yhteiskun-
tapoliittisia motiiveja, mutta yhtiön hallituksesta käsin mahdollisuudet vaikut-
taa yhteiskuntapolitiikan sisältöihin ovat erittäin rajatut. Poliittista mainetta 
kuntayhtiön hallituksen jäsenten on hallitustyöskentelyllä hieman turhauttavaa 
yrittää kasvattaa senkin vuoksi, että hallitustyöskentely on suhteellisen näky-
mätöntä. Poliittisin perustein valituilta hallituksen jäseniltä voi puuttua myös 
taloudellinen motivaatio kunnianhimoiseen hallitustyöskentelyyn. Vastaavasti 
liikkeenjohtoperiaatteella valittujen henkilöiden motivaatioperustassa talou-
delliset kiihokkeet saattavat puolestaan ylikorostua. Taloudellisten insentiivien 
järjestämisen kannalta kuntayhtiöt ovat tosin ongelmallisia siksi, että yhtiöt 
ovat mittasuhteiltaan usein vaatimattomia, minkä vuoksi merkittäviä tulos-
palkkioita ei ole odotettavissa.  Kuntayhtiöiltä voi puuttua voitto-orientaatio 
siitäkin huolimatta, ettei niiden yhtiöjärjestyksissä olisi erikseen mainittu mi-
tään yhtiön tarkoituksesta. Kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten paikat eivät 
myöskään yleensä ole täyspäivätoimia eivätkä oikeastaan edes sivutoimia.

Vallitsevien käytäntöjen näkökulmasta ehkä kaikkein radikaaleinta periaa-
tetta toteutetaan valitsemalla toimielimen jäsenet asiantuntemuksen perusteella 
ja samalla soveltamalla käsitystä toimielimen jäsenten laajasta edustavuudes-
ta. Tällä tavalla tullaan periaatteeseen, jota voidaan kutsua stakeholder-peri-
aatteeksi. Stakeholderit ovat ns. osakkuuksien haltijoita yhtiössä eli niitä, jotka 
tekevät yhtiöspesifejä investointeja ja ottavat itselleen yhtiökohtaista riskiä. 
Stakeholdereiden investoinnit ovat samaan tapaan riskin alaisia kuin omis-
tajien pääomasijoitukset.248 Stakeholder-periaatteen taustalla on näkö kulma, 

248 Työntekijät tekevät yhtiökohtaisia investointeja sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan. 
Investoinnit inhimilliseen pääomaan eivät ehkä ole tavallisia raskaassa perusteollisuudessa 
tai maataloudessa, mutta ne ovat tyypillisiä tietointensiivisillä ja palvelualoilla. Näillä  aloilla 
työntekijöiden innovaatiot, asiakaskohtainen erikoistuminen ja erikoispalveluosaaminen 
ovat usein tärkeitä elementtejä yhtiön tuottamassa lisäarvossa. Työntekijöiden tekemät si-
joitukset inhimilliseen pääomaan, kuten harjaantuminen ja työhön erikoistuminen, ovat tär-
keitä yhtiön talousprosessin menestyksellisyyden kannalta. Yhtiön ikuinen epäonnistumisen 
mahdollisuus tekee työntekijöistä samalla tavalla riskinkantajia kuin osakkeenomistajista. 
Ne työntekijät, jotka ovat hankkineet sosiaalista pääomaa ja erikoistuneet työnantajakohtai-
sesti, kantavat väistämättä yhtiökohtaista riskiä. Samaan tapaan kuin omistaja ja työntekijät, 
myös lainoittajat ja muut takuumiehet (panttien antajat, maksuaikojen myöntäjät ja takaajat) 
ottavat yhtiökohtaista riskiä. (Blair 1995, 20 – 21, 142 ja 238, Parkinson 1997, 149 ja Gower 
1992, 10.) 

  Yksi ryhmä stakeholdereita ovat alihankkijat ja tavarantoimittajat. Pystyäkseen palvele-
maan yhtiötä he saattavat joutua tekemään varta vasten investointeja, joille ei ole olemassa 
muuta taloudellisesti mielekästä käyttöä. Yhtiön suoritteet tyydyttävät asiakkaiden tarpeita, 
minkä vuoksi myös asiakkailla on yhtiötä kohtaan vahvat intressit. Asiakkaat sovittautuvat 
toimialan kilpailuympäristöön ja mitä monopolistisempi toimiala on, sitä riippuvaisempia 
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 jonka mukaan yhtiön tulee palvella laajempia sosiaalisia tarkoituksia kuin vain 
ja ainoastaan omistajansa intressiä. Sosiaalisen tarkoituksen tarkastelu on alka-
nut saada yhä enemmän johtavien corporate governance -tutkijoiden huomiota 
osakseen, ja heidän pohdintansa ovat haastaneet perinteiset nimitysperusteet.249 
(Blair 1995, 202 – 204.)

Historiallisesta näkökulmasta ja omistusteoreettisesta viitekehyksestä käsin 
nähtynä omistaja eli päämies on yhtiöhierarkkisen järjestelmän yläpää, jonka 
tehtävänä on kontrolloida yhtiön asioita. Lundgren (1991, 53 – 62) on kri-
tisoinut agenttiteoriaa nimenomaan teorian hierarkkisuudesta ja siitä, että se 
korostaa päämiehen ylempiarvoista asemaa. Teorian ajatuskulku viittaa siihen, 
että agentin tehtävänä on toteuttaa annettu toimeksianto mekaanisesti omista-
japäämiehen valvonnassa. Hierarkkisessa näkökulmassa on paljon hyvin pe-
rusteltua ainesta, mutta se ei ota huomioon kaikkia todellisuudessa vaikuttavia 
vaikutusvallan mekanismeja ja verkostoteorian kehittymistä. Päämies-agentti-
suhteen ei myöskään tarvitse olla yhdensuuntainen: yhden ei tarvitse olla vain 
toisen vuoksi eli yhtiön omistajaa varten, vaan Lundgrenin mukaan omistaja 
voi olla olemassa myös yhtiötä varten. Juridisen omistajuuskäsityksen ulko-
puolella omistajuus ei ole annettua, vaan omistajan haasteena on ansaita oma 
vaikutusvaltansa. Yhtiön tiukka kilpailuympäristö saattaa edellyttää sitä, ettei 
omistaja yksin kontrolloi yhtiötä vaan myös palvelee sitä esimerkiksi suhtei-
den luomisessa. Stakeholder-ajattelu on ikään kuin Lundgrenin kritiikin jatko-
kehittelyä ja stakholder-periaate sen normatiivinen toimintasuositus. 

Blairin (1995, 12 – 21, 188, 213 ja 235) mukaan taloustieteellisestä nä-
kökulmasta on perusteltua jakaa päätöksentekovaltaa ja kontrollointioikeuksia 
sellaisille eri osapuolille, joilla on insentiivit ja tarvittava informaatio tehok-
kaaseen toimintaan ja yhtiön tarkoituksen toteuttamiseen. Samaan aikaan pi-
tää myös taata se, että kontrollivastuussa olevat tahot ovat edelleen vastuussa 
kaikille muille sijoituksia tehneille osapuolille. Jos stakeholdereille annetaan 
mahdollisuus valita edustajansa hallitukseen ja sieltä käsin päästä valvomaan 
yhtiön varojen käyttöä, voidaan näillä edustajilla olettaa olevan hyvät kannus-
timet motivoituneeseen hallitustyöskentelyyn. Mikäli stakeholder-periaate jat-
kossa tulisi voittamaan kannatusta, merkitsisi se sitä, että moderni kunnallinen 
osakeyhtiö alettaisiin nähdä yhä enemmän intressien ryhmittymänä kuin val-
lanhaluisten poliitikoiden tai yksipuolista liikkeenjohtonäkemystä edustavien 

asiakkaat ovat yhtiön palveluista. Muut stakeholderit kuin omistajat eivät yleensä voi diver-
sifi oida investointejaan samalla tapaa kuin kuntaomistaja. Kun yhtiö ajautuu vaikeuksiin, 
siitä seuraa vaikeuksia myös toimittajille, asiakkaille ja työntekijöille. Näillä toimijoilla ei 
tavallisesti ole mahdollisuuksia kompensoida menetyksiään, joita ne kärsivät suhteestaan 
epäonniseen yhtiöön. Sen sijaan kuntaomistajilla on tavallisesti mahdollisuus hajauttaa si-
joituksensa, tai ainakin verorahoitteisena toimijana kunta voi kattaa mahdollisen tappion 
helpommin kuin muut. (Vrt. Blair 1995, 188 – 189.)

249 Johdolla, joka edustaa ainoastaan osakkeenomistajia, on väitetty olevan vaatimattomat edel-
lytykset ymmärtää yhtiön toimenpiteiden vaikutuksia muihin stakeholdereihin. Sitä vastoin 
johdon, joka edustaa useita stakeholdereita ja joka ymmärtää yhtiön tehtävänä olevan koko-
naisvarallisuuden maksimoinnin, on väitetty todennäköisemmin olevan sensitiivinen yhtiön 
toimenpiteiden vaikutuksille. (Blair 1995, 12 – 21, 188, 213 ja 235.)
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yritysjohtajien toimintafoorumina. Ajatus kuntayhtiön hallituksen ja miksei 
muidenkin hallintoelinten paikkojen täyttämisestä stakeholder-periaatteella on 
sosiaalinen innovaatio, jonka mikä tahansa, myös yksityinen, yhtiö voi panna 
täytäntöön. Osoittautuessaan menestykselliseksi aikaisille omaksujille stake-
holder-periaate voisi merkitä jopa dynaamista kilpailuetua. 

Saattaisi olla kuitenkin suhteellisen harkitsematonta lähteä siitä, että sta-
keholder-periaate olisi kaikissa tilanteissa sopiva periaate nimittää hallituksen 
jäsenet. Kuntayhtiöt ovat erilaisia, minkä vuoksi sopivaa nimittämisperustetta 
kannattaa tarkastella kilpailutilanteen, yhtiöön sitoutuneiden varallisuuserien 
luonteen ja panostenhaltijoiden merkittävyyden valossa. Stakeholder-peri-
aate puolustaa paikkaansa erityisesti silloin, kun yhtiö tuottaa kilpailullisilla 
markkinoilla yksityisiä tai maksullisia palveluja, yhtiöllä on merkittäviä sidos-
ryhmiä ja yhtiön toiminnan ja varainhallinnan merkitys sen sidosryhmille on 
elintärkeä.

6.2.3 Sijoitetun pääoman tuottovaatimuksen ja tuoton 
 tuloutuksen yhteys kilpailuneutraliteettiin

Omistajan yhtiölle asettama oman pääoman tuottovaatimus ylittää yleensä vie-
raan pääoman tuottovaatimuksen, koska oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin 
sisältyy enemmän riskiä. Kilpailuneutraliteettitavoitetta koskevien keskustelu-
jen kohteeksi on noussut myös kysymys siitä, millaista tuottoa kunnallishallin-
non omistamilta osakeyhtiöltä pitää vaatia niihin sijoitetulle pääomalle. Suh-
teessa yksityisiin osakeyhtiöihin liian korkean tai liian matalan tuoton vaatimi-
sen on väitetty vääristävän kilpailuneutraliteettia. Neutraliteetin saavuttamisen 
näkökulmasta lähtökohtana on alettu pitää sitä, että kunnallisiin osakeyhtiöihin 
sovelletaan samaa pääoman tuottovaatimusta, kuin mitä yksityiset sijoittajat 
soveltavat yksityisiin yhtiöihin.250 (Maguire ja Young 1999, 160 – 161.) Täl-
lainen vaatimus sovittautuu hyvin päämies-agenttiteorian aksioomaan, jonka 
mukaan päämiehelle tuloutettava voitto ja osakkeen arvon maksimointi ovat 
agentin toimeksiannon primaarit tavoitteet. Osakkeenomistajan tuottovaati-
musta painottavassa opissa lähtökohtana on osakkeenomistajien intressi. Opin 
taustalla vallitsee käsitys siitä, ettei yksityisillä yhtiöillä ole edes mitään mah-
dollisuutta irtaantua voitonmaksimointi-imperatiivista, koska markkinavoimat 
estävät yhtiötä käyttämästä resurssejaan tavalla, joka ei maksimoisi osakkeen-

250 Jonkinlainen lähtökohta sopivan tuottotason määrittelyssä on ollut myös valtion kymmenen 
vuoden velkapaperin korko lisättynä yhtiökohtaisella riskilisällä. Myös vaatimusta painotet-
tujen keskimääräisten pääoman kustannusten (WACC) ylittämisestä keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä pidetään perusteltuna. (WACC = (R

d
 x D/v + (R

e
 x E/v), R

d
 = vieraan pääoman 

kustannus, R
e
 = oman pääoman kustannus, D = vieraan pääoman markkina-arvo, E = oman 

pääoman markkina-arvo ja V = D + E.) Australialaisessa kilpailuneutraliteettipolitiikassa 
vaadittavan tuoton määrittelyssä voidaan lisäksi ottaa huomioon myös harjoitettavan toimin-
nan luonne, pitkän aikavälin strategiat ja tavoitteet sekä yleinen markkinatilanne. (Maguire 
ja Young 1999, 160 – 161.)
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omistajien intressejä. (Vrt. Blair 1995, 12 – 13, 61 – 62 ja 93 ja ks. myös 
 Parkinson 1997, 143.) 

Voitonmaksimointi-imperatiiviin kaikki tutkijat eivät kuitenkaan yhdy, ja 
vastakkaisten väitteiden mukaan yritysten konventionaalinen hinnoittelu ei 
pyri voiton maksimointiin. Voiton maksimointi ei ole operationaalistettavissa 
oleva optio, koska palvelutuottajilla, jotka ovat tavallisesti suhteellisen pie-
niä yrityksiä, ei ole riittävästi tietoa eikä kapasiteettia muutella hintoja alin-
omaa maksimointiefektin aikaansaamiseksi. (Hodgson ja Screpanti 1991, 
31.) Osakkeenomistajan tuottovaatimusta ja voiton maksimointia painottavaa 
oppirakennelmaa on kritisoitu siitä, että pääoma- ja rahoitusmarkkinat ovat 
malttamattomat ja lyhytjänteiset, minkä vuoksi edes osakkeenomistajat itse 
eivät usein oivalla omia pitkän aikavälin etujaan. Osakkeenomistajat arvosta-
vat lyhyen tähtäyksen voittoja ja aliarvostavat tai jopa myyvät pois sellaisten 
yhtiöiden osakkeita, jotka merkittävästi panostavat tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan. Laaja-alaisimmista näköaloista käsin oppirakennelmaa voidaan kri-
tisoida myös siitä, että se mikä on optimaalista osakkeenomistajille, ei usein-
kaan ole optimaalista muulle yhteiskunnalle.251 (Blair 1995, 12 – 13, 61 – 62 
ja 93.) Yhtiöpolitiikka, joka maksimoi osakkeenomistajien varallisuuden, ei 
välttämättä luo suurinta yhteiskunnallista kokonaisvarallisuutta. Reformistisen 
omistajuuskäsityksen mukaan yhtiön tehtävänä on yhtiön toimintaan assosioi-
tuneen kokonaisvarallisuuden kasvattaminen ja sitä tavoitetta voidaan edistää, 
jos yhtiön vastuuseen sisältyy myös stakeholdereiden tekemistä sijoituksista 
huolehtiminen. Joissain tapauksissa kokonaisvarallisuuden kasvattaminen voi 
olla yhtenevä tavoitteelle maksimoida osakkeenomistajien voitot, mutta mis-
sään tapauksessa se ei ole sääntö.252 (Blair 1995, 142 – 150 ja 203 – 204.) 

Yksityiset yritykset eivät toimintarajoitteidensa puolesta ole sidottuja pai-
kallisyhteisöön, vaan ne voivat hajauttaa liikeriskejä alueellisesti ja maakoh-
taisesti sekä hyödyntää paikallisia taloussuhdanteita.253 Omistajat voivat näistä 
mahdollisuuksista tietoisina kasvattaa tuottovaatimustaan. (Parkinson 1997, 
148.) Niin kauan kuin kunnallinen yhtiö ei voi käyttää samoja kilpailukeinoja 
kuin yksityinen osakeyhtiö, kunnallinen osakeyhtiö on eri asemassa, mikä tu-
lee ottaa huomioon myös tuottovaatimuksen tasoa asetettaessa. 

251 Yksinkertaistetusti voidaan väittää, että voiton maksimointi ja mahdollisimman korkean tuo-
ton hankkiminen pääomalle tapahtuu muiden stakeholdereiden kustannuksella. Lainsäädäntö 
asettaa tosin tietyt äärimmäiset voitontavoittelun rajat siinä mielessä, että se turvaa stakehol-
dereiden vähimmäissaatavat. Traditionaalisen omistajuuskäsityksen mukaan lainsäädännön 
minimiehtojen täyttäminen, kuten esimerkiksi minimipalkkojen maksaminen työntekijöille, 
on riittävä ehto kanavoida muu osuus tulovirrasta omistajien hyödyksi. (Parkinson 1997, 
147.)

252 Jos osakkeenomistajat ovat yhtiöissä ainoita jäännösriskin kantajia, kokonaisvarallisuuden 
luominen tapahtuu tehokkaimmin maksimoimalla osakkeenomistajien voitot. (Blair 1995, 
238.)

253 Kansainvälistyminen vie joidenkin yhtiöiden toimintoja myös maihin, joissa esimerkiksi 
työvoiman suojelu ja ympäristömääräykset ovat jälkeenjääneitä verrattuna pohjoismaiseen 
tasoon. 
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TAULUKKO 9. Kooste kriteereistä, joiden avulla voidaan määrittää sopiva pääoman 
tuottovaatimuksen taso kunnallisissa osakeyhtiöissä.

Yksityisen sektorin pääoman 
tuottovaatimuksen tasoista 
tuottovaatimusta puoltavat 
kriteerit

Yksityisen sektorin pääoman 
tuotto vaatimusta alhaisemman 
tuotto vaatimuksen soveltamista 
puoltavat kriteerit

Näennäismarkkinoiden 
kilpailutilanne

Kaksipuolinen polypoli Monopolistinen kilpailu

Omistuselinkaaren 
vaihe

Loppuvaihe Alkuvaihe

Yhtiön asiakkaat Ulkokuntalaisia Oman kunnan jäseniä

Yhtiöön sitoutunut 
riski

Vain kuntaomistajalla Jakautuu useille stakeholdereille

Yhtiöomistuksen 
kilpailupoliittinen ja 
strateginen merkitys

Pieni Suuri

Kilpailuneutraliteetin 
kokonaistilanne ilman 
pääoman tuottovaati-
musta

Tasapainossa
Epätasapainossa yksityisten 
kilpailijoiden eduksi

Yksityistä sektoria vastaavan pääoman tuottovaatimuksen asettaminen kun-
nalliselle osakeyhtiölle ei siis välttämättä ole hyvin perusteltu tai edes kilpailu-
neutraali ratkaisu. Jos kuntayhtiön kilpailuneutraliteettiasema muilta osin on 
tasapainossa yksityisten yhtiöiden kanssa ja näennäismarkkinat ovat kilpai-
lulliset, kunnallisyhtiöltä on perustellumpaa edellyttää yksityistä sektoria vas-
taavaa pääoman tuottoa. Edelleen kunnan ollessa aikeissa luopua koko yhtiön 
omistajuudesta ja yhtiön asiakaskunnan ollessa kunnan ulkopuolisia tahoja 
yksityistä sektoria vastaavan pääoman tuottovaatimuksen asettaminen saa lisä-
perusteluja. Mitä enemmän näennäismarkkinat ovat monopolistiset ja mitä 
enemmän kuntayhtiöllä on institutionaalisia kilpailuhaittoja suhteessa yksityi-
siin yrityksiin, sitä perustellummaksi käy pääoman tuottovaatimuksen alen-
taminen. Kilpailupoliittisesta näkökulmasta kunnalle tärkeä tavoite on myös 
kilpailullisten näennäismarkkinoiden ylläpito, joten mitä tärkeämpi yhtiöomis-
tus on kunnalle kilpailupoliittisessa, nimenomaan kilpailun stimulointi- ja yllä-
pitomielessä, sitä aiheellisempaa tuottovaatimuksen madaltaminen voi olla.

Sen sijaan, että ollaan huolestuneita siitä, vastaako kuntayhtiön pääoman 
tuotto täysin yksityisen sektorin pääoman tuottotasoa, ensisijainen huomio 
pitäisi praktisista syistä kohdistaa siihen, miten kunnat suhtautuvat tappiota 
tekevään yhtiöön. Joissain tapauksissa hallinnon omistamia kannattamattomia 
yhtiöitä pidetään toimintakykyisinä jatkuvilla oman pääoman lisäsijoituksil-
la (Harding ja Preker 2003, 66). Omistajan voi olla vaikea sopeutua yhtiön 
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 heikkoon kilpailumenestykseen ainakin siinä tapauksessa, että kyse on toimi-
alan rakennemuutostarpeesta, joka voisi johtaa työpaikkojen vähenemiseen. 
Pääoman tuottovaatimuksesta huolimatta myös kunnallisella osakeyhtiöllä täy-
tyy olla mahdollisuus tehdä tappiollisia tilinpäätöksiä, jos toimialan muutkin 
yhtiöt aika ajoin kamppailevat kannattavuusongelmissa. Oleellista olisi löytää 
sopiva aika, jonka rajoissa tappiota siedetään ja ratkaista, kuinka usein yhtiön 
osakepääomaa kasvatetaan ja miten isoja pääomasijoituksia yhtiöön tehdään. 
Yhdenvertaisuutta pitää tässäkin tapauksessa etsiä alan tyypillisestä omistaja-
poliittisesta käyttäytymisestä. Samassa yhteydessä on otettava huomioon kui-
tenkin se, että toimialan keskiarvot saattavat olla liian suppeita vertailukohtia 
sellaisessa tapauksessa, että toimiala on käymistilassa ja sen on käymässä läpi 
rakennemuutosta.

Liikelaitoksen tekemä taloudellinen ylijäämä voidaan tulouttaa ilman väli-
käsiä ja lyhentämättömänä kunnan keskuskassaan. Kunnallisen yhtiöomis-
tajuuden näkökulmasta tulouttaminen yhtiöstä näyttää mutkikkaammalta, 
minkä vuoksi voidaan puhua kunnan tuloutusongelmasta.254 Kurran (1997, 
58)  mukaan yhtiön tavanomainen voiton jakomuoto on osingon jakaminen 
omistajille. Verotuksellisesti osingon jakaminen on kallis tuloutusmuoto,  sillä 
kunnalle nettona tuloutuva summa pienenee yhtiölle maksettavien tulevien 
yhtiöverojen vuoksi255. Tuloutusmuotona osingon jakaminen olisi kuitenkin 
kilpailuneutraali toimenpide. Kurran mukaan toinen tapa suorittaa kuntayhtiön 
tuloutus on pitää yhtiön palvelujen hinta ainoastaan kustannuksia vastaavina. 
Tässä muodossa tuloutusongelmaa ei pääse edes syntymään, ja hyöty kana-
voituu yhtiön asiakkaille. Jos yhtiön asiakkaana on kuntalaisia tai kunta itse, 
hyöty kohdentuu omistajuuden näkökulmasta oikealla tavalla. Menettely täyt-
tää myös kilpailuneutraliteetin minimivaatimuksen, koska omat kustannukset 
tulevat katetuksi.256 Kurran mukaan kolmas tapa tuloutukseen on yhtiön tietyn 
osuuden tai koko yhtiön myyminen. Tämän ratkaisun heikkous on siinä, että 
kaupan myötä yhtiö voidaan menettää kokonaan ja ostajasta riippuen kauppa 
saattaa olla vastoin näennäismarkkinoiden rakennekriteeriä. Joka tapauksessa 

254 Tuloutusongelmalla tarkoitetaan kunnan johdolle syntyvää pragmaattista tuotonsiirto-
 ongelmaa. Kunnallispoliitikoita saattaa askarruttaa se, miten yhtiöitetyn yksikön tuloksesta 
voidaan tulouttaa poliitikoiden haluama osuus kunnalle ilman ylimääräisiä kustannuksia ja 
veroja. 

255 Osakeyhtiöt maksavat yhtiöveron suoraan valtiolle, josta valtio tilittää kunnille sentään jako-
osuuden. Kuntien jako-osuudet määräytyvät kunkin yritystoimintaerän ja metsäerän summan 
suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Mikäli yhteisöllä on 
toimipiste vain yhdessä kunnassa, osuus yhteisön verosta ohjataan yhteisön sijaintikunnalle, 
ja näin osa kunnallisen yhtiön valtiolle maksamasta yhtiöverosta kulkeutuu takaisin kunnal-
le. (Ks. esim. Verohallitus, 2002.)

256 Tämän tuloutusvaihtoehdon tulonjakovaikutuksen oikeudenmukaisuutta voidaan tarkastella 
sillä kriteerillä, kuinka suuri osa kunnan veronmaksajista käyttää yhtiön palveluja ja mikä on 
heidän kulutusosuutensa verrattuna kunkin maksamaan henkilökohtaiseen vero-osuuteen. 
Mitä useampi kunnan veronmaksajista käyttää yhtiön palveluja ja mitä yhtäläisempi hei-
dän kulutusosuutensa on heidän veronmaksuosuutensa kanssa, sitä oikeudenmukaisempana 
 tuloutusvaihtoehtona tätä voidaan tulonjakopoliittisesti pitää.
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myyntivaihtoehto on täysin neutraali tuloutustoimenpide. Neljäs Kurran mai-
nitsema tuloutusmuoto on vuokrien ja toimilupamaksujen tai vastaavien suo-
rittaminen kunnalle. Kunta voi vuokrata yhtiölle erilaisia tontteja ja toimitiloja 
ja periä yhtiöltä toimilupa maksuja korvauksena jostakin tietystä oikeudesta. 
Kurran mukaan tämän tuloutusmuodon kunnallistaloudellinen etu on siinä, 
että siinä tuloutettavat erät sisällytetään yhtiön kulurakenteeseen eikä yhtiöön 
pääse syntymään verotettavaa tuloa. Jos menettely ei vääristä toteutuneiden 
kustannusten laskentaa, menettely ei ole varsinainen kilpailuneutraliteetti-
ongelma, vaikka se sisältääkin merkittävän riskipotentiaalin sen suhteen, että 
käsitys todellisista kustannuksista tavalla tai toisella hämärtyy. Tämänkaltai-
nen tuloutuspolitiikka on omiaan johtamaan myös siihen, että yhtiön oman 
käyttöomaisuuden määrä minimoituu yhtiön taseessa. Tässäkin mielessä tulout-
taminen vuokrien ja toimilupamaksujen avulla on arveluttavampi vaihtoehto 
kuin aiemmin mainitut tuloutusmuodot.  

Kurran mainitsemien tuloutusvaihtoehtojen lisäksi tuloutusongelma voi-
daan ratkaista myös kahdella muulla operaatiolla tai tekniikalla. Voittoa tuot-
tava osakeyhtiö voidaan monitoimialaistaa fuusioimalla siihen kannattamatto-
mia toimialoja. Voitollisen toimialan voitto voidaan käyttää muiden toimialo-
jen tappioiden kattamiseen ja siten saada koko yhtiö näyttämään nollatulosta ja 
tuloutusongelmalta vältytään kokonaan.257 Koska myös yksityiset yhtiöt voivat 
olla monitoimialayhtiöitä, menettely täyttää kilpailuneutraliteettivaatimuksen. 
Toiseksi poliittista kontrollia voidaan käyttää tuloutusongelman ratkaisemi-
seen sillä tapaa, että yhtiön tekemää tulosta suunnataan fi nanssisijoituksina 
ja spesifi en, mutta kyseenalaisten liikeriskien ottamisena kunnan osoittamiin 
paikallisiin kehittämishankkeisiin. Tällaiset kehittämishankkeet saattavat olla 
enemmän tai vähemmän kaukana yhtiön liikeidean mukaisesta toiminnasta.258 
Tällainen tapa ratkaista tuloutusongelma on poliittisen kontrollin käyttä mistä 
kilpailuneutraliteetin kannalta arveluttavalla tavalla. Toimenpide rajoittaa 
 yhtiön osakkuudenhaltijoiden mahdollisuuksia etsiä yhtiölle dynaamisia mutta 
tarkoituksenmukaisia kilpailuetuja. 

257 Tämäntyyppistä toimintaa nimitetään joissain lähteissä ristisubventioksi. Silloin ajatellaan, 
että yhtiö toimii joillakin markkinoilla tappiolla, joka sitten rahoitetaan toisilta markkinoilta 
saaduilla voitoilla. (Ks. esim. Airaksinen 1993, 33.)

258 Yhtiön ohjaaminen ottamaan ylimääräisiä liike- ja sijoitusriskejä voi merkitä kuitenkin esi-
merkiksi toimialan ylitystä ja vahingonkorvausvaateita. Toisaalta yhtiö voidaan taivutella 
mukaan esimerkiksi akordiin. Tällä tavalla syntyneitä kulueriä yhtiö voi kirjata satunnaisiin 
kuluihin ja siten ikään kuin jakaa tulosta, koska rajanveto tavanomaisten kulujen ja satun-
naisten kulujen välillä on kirjanpidollisesti epäselvä (ks. esim. Järvinen, Prepula, Riistama ja 
Tuokko 1998, 184 ja 337 – 339.)
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6.3 Hyvän corporate governancen kehittäminen ja
 kilpailuneutraliteetti

Hyvän corporate governancen kehittelyt pitävät sisällään monia sinänsä arvok-
kaita kehittämispyrkimyksiä, sillä niiden tarkoituksena on edistää erityisesti 
yhtiöiden kilpailukykyä, sidosryhmien huomioonottamista ja yhtiöagentin val-
vontaa. Corporate governancen kehittelyissä on ollut kuitenkin jossain määrin 
ominaista se, että julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden corporate governan-
cen kehittämistä on pyritty viitoittamaan hieman erilaisista lähtökohdista, kuin 
mitä on tehty muiden yhtiöiden osalta (ks. esim. Everett 2003). 

Lähtökohta on siltä osin ymmärrettävä, että listaamattomien tai julkisyh-
teisöjen kokonaan omistamien yhtiöiden ulkoinen kontrollijärjestelmä on 
suhteellisen vaatimattomissa kantimissa. Ne corporate governance -toimen-
piteet, joilla voidaan edistää kuntayhtiöiden ulkoisen kontrollin parantumista 
tai kehittymistä, liittyvät lähinnä kunnan omistajapolitiikkaan. Ulkoisen kont-
rollin määrää voidaan kasvattaa, jos yhtiöön saadaan tai huolitaan mukaan 
vähemmistöosakkaita tai saadaan aikaiseksi erilaisia ristiinomistusjärjestely-
jä. Kuntayhtiöiden omistajuuden laajentaminen ei heikentäisi kuntayhtiöiden 
kilpailuneutraliteettiasemaa, pikemminkin päinvastoin ja se tehostaisi kunta-
yhtiöiden ulkoista kontrollia. Kunnallisen osakeyhtiön institutionaalisista kil-
pailurajoitteista johtuen omistuksen yksityistäminen on lopultakin ainoa mutta 
viime sijainen keino saavuttaa tasapainoinen kilpailuneutraliteetti julkisen ja 
yksityisen yhtiön välille. Yksityistämisellä kuitenkin menetetään se kilpailu-
poliittinen etu, että kuntayhtiöt voivat toimia epätäydellisillä näennäismark-
kinoilla kilpailun käynnistäjinä, ylläpitäjinä ja tehostajina. Jotta lainsäädäntö 
ei tarkoituksettomasti edistäisi yksityistämistä, tulisi yhtiöomistajuutta tasa-
arvoistaa ja julkisesta omistajuudesta johtuvat erot ja dynaamisen kilpailutoi-
minnan esteet pitäisi mahdollisimman kattavasti poistaa. 

Everettin (2003, 26 – 27) mukaan kuntayhtiöiden poliittinen kontrolli ei ole 
alkuperäinen syy siihen, että kuntayhtiöt ovat taloudellisesti tehottomia.  Hänen 
mukaansa tehottomuuden syyt ovat syvemmällä. Everettin teesin mukaan 
poliit tinen kontrolli on tulosta kuntayhtiöitä koskevasta sääntely- ja regulaa-
tiojärjestelmästä ja yhtiön liiketoimintaympäristöstä tai -mallista. Sääntely- ja 
regulaatiojärjestelmä on poliittisen kontrollin syy, jos se sallii tai jopa pakottaa 
kunnat käyttämään kunnallispoliittista kontrollia kuntayhtiöissä. Avaamatto-
mat ja toimimattomat näennäismarkkinat johtavat myös kunnallispoliittisen 
omistajuuskontrollin vahvistamiseen, koska päämies ei voi harjoittaa kontrol-
lointia kilpailutuksilla ja sopimuspolitiikalla.

Julkisyhteisöjen omistamien osakeyhtiöiden corporate governancen kehit-
täminen erillään yksityisten yhtiöiden hallintajärjestelmän kehitystyöstä muo-
dostaa sellaisen uhan, joka voi lisätä keskinäisessä kilpailutilanteessa olevien 
julkisten ja yksityisten yhtiöiden institutionaalisia kilpailuongelmia. Tämän 
vuoksi kehittämistoimien integrointi on perusteltua, mutta se edellyttäisi sitä, 
että kilpailuneutraliteettiperiaate nostettaisiin muiden corporate covernance 
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-periaatteiden eli oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden, tilintekovelvolli-
suuden ja vastuullisuuden rinnalle ja ymmärrettäisiin osaksi hyvää corporate 
governance -järjestelmää. 

TAULUKKO 10. Esimerkkejä erilaisten hyvää corporate governancea edistävien 
uudis tusten vaikutuksista kilpailuneutraliteettiin (+ = uudistus edis-
tää kilpailuneutraliteettia, 0 = uudistuksen vaikutus on neutraali ja 
- = uudistus heikentää kilpailuneutraliteettia).

Hyvän corporate governancen periaatteet

Oikeu-
denmu-
kaisuus

Läpi-
näky-
vyys

Tilinteko-
velvolli-

suus 

Vastuul-
lisuus

Kilpailu-
neutraliteetti-

vaikutus

Kehittämistoimien 
kategoria

Esimerkki konkreettisesta toi-
menpiteestä

Omistajuusjärjestelyt
Vähemmistöomistajien ottaminen 
mukaan yhtiön omistajakuntaan x +/0

Yhtiöiden ristiinomistukset x +/0

Kuntayhtiöiden yhtiö-
järjestysmääräykset

Julkiset yhtiökokoukset x -

Yhtiön tiedottamisvelvollisuus x -

Kunnallisoikeudelliset 
uudistukset

Yhtiöiden sisällyttäminen kunnallis-
talouden tasapainovaatimukseen x x -

Kunnan tilintarkastajien tulee 
arvioida yhtiöiden toiminta x x -/0

Osakeyhtiöoikeudel-
listen velvoitteiden 
asettaminen

Julkiset yhtiökokoukset x +/0

Yhtiön tiedottamisvelvollisuus x +/0

Toimialakohtaisten 
velvoitteiden 
asettaminen

Ympäristötilinpäätösten käyttöönot-
to sähköjakelussa x x x +/0

Palvelukielivelvoite tietyn toimialan 
yhtiöille x x +/0

Hyvän corporate governancen kehittämisessä huomiota ei pidä kiinnittää yksin 
periaatteisiin, vaan huomioon on otettava myös kehittämistavat, koska jotkut 
kehittämistavat voivat tuottaa periaatteiden suhteen ristiriitaisen lopputuloksen. 
Esimerkiksi kuntayhtiön julkisuuden lisääminen vaikkapa yhtiöjärjestykseen 
sisällytettävällä määräyksellä julkisista yhtiökokouksista edistäisi hallinnan lä-
pinäkyvyyttä, mutta toimenpide heikentäisi kuntayhtiön kilpailuneutraliteetti-
asemaa, sillä sama julkisuusvaatimus ei koskisi muita yhtiöitä. Kunta yhtiöiden 
yhtiöjärjestysmääräyksillä asetettaisiin velvoitteita vain kuntayhtiölle, mikä ei 
olisi tasapuolista corporate governancen kehittämistä. Hyvän corporate gover-
nancen periaatteita ei myöskään tulisi toimeenpanna kunnallisoikeudellisilla 
uudistuksilla, sillä lopputuloksena olisi hyvin todennäköisesti kunnan poliitti-
sen kontrollin vahvistuminen. 



196

Tasapuolisimmin corporate governancen uudistukset voidaan toteuttaa 
yhtiö lainsäädännöllä. Yhtiölainsäädännön kehittämiseen perustuva etenemis-
tapa ei vain ole yksinkertaista, sillä yleiseurooppalaiset yhtiölainsäädännön 
harmonisointipyrkimykset asettavat tässä suhteessa melko tiukkoja rajoitteita 
kansallisille intohimoille. Sen vuoksi niitä hallinnan kehittämispyrkimyksiä, 
joita ei yhtiöoikeudellisina uudistuksina voida edistää, kannattaisi pyrkiä kehit-
tämään toimialakohtaisella sääntelyllä. Toimialaperustaisen lähestymistavan 
etu on se, että sillä voidaan asettaa kaikille yhtiöille ja saman alan palvelu-
tuottajille yhtäläisiä velvoitteita riippumatta siitä, mikä on niiden omistuspohja 
tai organisaatiomuoto. Käytettäessä hyväksi toimialalainsäädännöllistä etene-
mistapaa, josta hyvinä esimerkkeinä voidaan mainita ammattikorkeakoulu- ja 
sähkömarkkinalainsäädäntö, voidaan eri periaatteiden toteutumista edistävät 
erilaiset kehittämistoimet fokusoida erilaisten tarpeiden mukaan spesifi sti 
 kullekin toimialalle. 

Kuntapäämiehen harjoittaman poliittisen valvonnan neutraloimiseksi  hyvän 
ja kilpailukeinovaikutuksiltaan neutraalin corporate governancen kehittämisen 
tavoitteena – ainakin normatiivisen teesin mukaan – pitäisi olla tosiasiallisesti 
autonominen kuntayhtiö. Autonomisen kuntayhtiön aikaansaamiseksi yhtiön 
tulisi olla suhteellisen riippumaton kuntakonsernista ja sillä pitäisi olla panok-
senhaltijoista koottu hallitus. Mitä tiiviimmin kuntayhtiö tehdään riippuvai-
semmaksi kuntakonsernista ja mitä enemmän yhtiön hallituksen jäsenet edus-
tavat kunnallispoliittisia ryhmiä, sitä enemmän kuntayhtiöstä tulee kunnallisen 
hallintokunnan kaltainen eli autonomisen yhtiön vastakohta. Yhtiötä johtava 
poliittinen hallitus muistuttaa hallintokuntaa johtavaa lautakuntaa, ja yhtiölle 
annetut konserniohjeet ovat ikään kuin johtosäännön substituutti.259 

259 Vuosina 2000 ja 2001 Kotkan kaupungin ja sen omistaman Kotkan Energia Oy:n välillä 
käytiin monivaiheinen selvittelyprosessi tytäryhtiökaupan jälkeen siitä, mikä on kaupungin 
antaman konserniohjeen sitovuusvaikutus. Voimassa olleissa konserniohjeissa edellytettiin, 
että yhtiön on hankittava etukäteen kaupungin lupa, jos se aikoo ostaa tai myydä merkittä-
vää omaisuutta, suorittaa toimialajärjestelyjä tai tehdä muutoin taloudellisesti merkittäviä 
päätöksiä. Kotkan Energia Oy oli ostanut itselleen tytäryhtiön Baltiasta siinä uskossa, ettei 
kyseinen kauppa olisi laajuutensa puolesta edellyttänyt mitään erillistä päätöstä varsinkin, 
kun kauppa oli yhtiön käsityksen mukaan kaupunginhallituksen laatiman kansainvälistymis-
strategian mukainen. Kotkan tapaus implikoi kaupungin halua kontrolloida yhtiön päätök-
sentekoa konserniohjeilla, vaikka samaan aikaan yhtiöllä on pyrkimystä itsenäiseen päätök-
sentekoon. (Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirjat 2000 ja 2001.)
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Yhtiön riippuvuus kuntakonsernista

Suuri Pieni

Y
h

ti
ön
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s 
k
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Kunnan 
edustajista

Hallinto-
kuntayhtiö

Päätöksentekijä-
kontrolloitu 
kuntayhtiö

Panoksen-
haltijoista

Toimintakontrol-
loitu kuntayhtiö

Autonominen 
kuntayhtiö

KUVIO 25. Hallituksen koostumuksen ja konserniriippuvuuden mukaan syntyvät 
kuntayhtiötyypit.

Siinä tapauksessa, ettei kunta ole valmis kokoamaan yhtiön hallitusta stake-
holdereiden edustajista, poliittista kontrollia voidaan vähentää menettämättä 
kuitenkaan mitenkään merkittävästi yhtiön johdon valvontamekanismeja irrot-
tamalla kuntayhtiön hallituksen jäsenet kunnallisesta virkavastuusta. Samoin 
yhtiön johdon päätöksenteon riippumattomuutta ja tasapuolisia toimintaehtoja 
voidaan vahvistaa konserniohjeiden revisioinnilla tai niistä kokonaan luopu-
malla, edistämällä yhtiön kykyä hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä pää-
omamarkkinoita, tekemällä kunnan ja yhtiön välisistä palvelutoimituksista 
kilpailutettuja ja hinnoittelemalla resurssien vaihto tai lainaus puolin ja toisin 
markkinahinnoin.

Paitsi että sekä kunnallisten ja yksityisten yhtiöiden hallintaa tulisi kehit-
tää periaatteilla ja säännöksillä, jotka kohtelevat molempia yhtäläisesti, voi-
daan kilpailuneutraliteettia lisätä myös purkamalla kuntayhtiöihin kohdistuvaa 
erityissääntelyä. Kolmantena on todettava lisäksi, että kilpailuneutraliteettia 
voidaan edistää myös pyrkimällä tekemään yksityisistä yhtiöistä enemmän 
kunnallisten yhtiöiden kaltaisia. Näennäismarkkinoiden kehittymisen myötä 
yksityisten palvelutuottajien saatua yhä enemmän sijaa kuntapalvelujen tuo-
tannossa, intohimot yksityisten yhtiöiden muuttamiseksi kuntayhtiöiden kal-
taiseksi näyttävät jo eräin paikoin olevan realisoitumassa. Vastikään säädet-
tiin, että mikäli kunta toimeksiantosopimuksella antaa julkisia hallintotehtäviä 
yksityiselle, kunnan tehtävänä on varmistaa, että yksityinen palvelutuottaja 
tehtäviä hoitaessaan antaa kielilain (2003/423) mukaista kielellistä palvelua. 
Kunnan tulee varmistaa sama asia antaessaan myös muun kuin julkisen hal-
lintotehtävän yksityisen hoidettavaksi, jos kielilain edellyttämän palvelutason 
ylläpitäminen sitä vaatii. Tämä velvoittaa kunnat siis sopimuksella sitomaan 
yksityisetkin yhtiöt antamaan kielisäännösten mukaisia palveluja. Yksityiset 
yhtiöt saavat kilpailuneutraliteettietua jatkossakin kuitenkin siitä, ettei niitä 
velvoiteta yleisesti noudattamaan kielilain vaatimuksia, eli siis sellaisissakin 
palveluissa, jotka eivät perustu kuntaviranomaisten tilauksiin. Toiseksi  niiltä 
puuttuu myös samanlainen tiedotusvelvollisuus, kuin mikä on kunnallisilla 
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osakeyhtiöillä. Merkille pantavaa tässä etenemistavassa on erityisesti se, että 
muutokseen pyritään suoran sääntelyn sijasta sopimusteitse, sillä kunnille on 
annettu velvollisuus harjoittaa tietynsisältöistä sopimuspolitiikkaa. 

Mitä tulee yksityisen sektorin velvoittamiseen noudattaa sopimuksella hal-
linnon periaatteita, Sanger (2003, 11) on omassa tutkimuksessaan kuvannut sa-
mansuuntaisia kehityspiirteitä kuntapalvelujen näennäismarkkinoilla Yhdys-
valloissa. Sangerin uusien havaintojen mukaan sen sijaan, että julkista sektoria 
yksityistettäisiin, yksityistä sektoria muokataan enemmän hallinnon kaltaisek-
si. Mulgan (2000, 95) on havainnut merkkejä samasta kehityksestä eli siitä, 
miten yksityisten yhtiöiden vastuuta ja tilivelvollisuutta pyritään kehittämään 
julkisten yhtiöiden esimerkkien suuntaan. Yksityisiin yhtiöihin muutospaineet 
eivät kuitenkaan kanavoidu yksin velvoitetulla sopimuspolitiikalla, vaan muu-
tospaineita lisäävät valistuneet asiakkaat ja jopa omat osakkeenomistajat.
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7 KILPAILUNEUTRALITEETIN 
 TOTEUTUMINEN 
 TILAAJA-TUOTTAJAMALLIN 
 KILPAILUTUSSUHTEESSA

7.1 Tilaaja-tuottajamallin periaatteet ja määrittely
 agenttiteoreettisin termein

Tilaaja-tuottajamallin käsitteen määrittelyn tekee vaikeaksi ensinnäkin se, 
että siitä on olemassa kunnallishallinnossa erilaisia toteutuksia. Nimenomai-
sen  tilaaja-tuottajamallin sijasta jotkut tutkijat, kuten esimerkiksi Brorström, 
 Haglund ja Solli (1999, 27), puhuvat tilaaja-tuottajaorganisaatiosta. Jareförs ja 
Jäderholm (1998, 6) käyttävät käsitettä kaksoisosahallinto tai kaksoisosaorga-
nisaatio. Paikallisesti ja joissakin tapaustutkimuksissa mallia on usein kut suttu 
myös sitä soveltavan kunnan mukaan, esimerkiksi Tukholman260 malliksi. 
Toiseksi mallia ei ole selkeästi määritelty minkään riittävän auktoritatiivisen 
tahon toimesta. Kolmanneksi on todettava vielä se, että vaikka tilaaja-tuottaja-
mallin teoreettiset perusteet ovat selkeät näennäismarkkinateoriassa, tutkijoilla 
ja hallinnon kehittäjien keskuudessa on erilaisia näkemyksiä siitä, mitä sisältyy 
nimenomaan pohjoismaiseen tilaaja-tuottajamallin ideaan261. Tilaaja-tuottaja-
malli on myös poliittisesti herkkä toimintakonsepti, jonka oikeasta tulkinnasta, 
painotuksista ja toimeenpanotavasta kuntaorganisaation erilaiset valtaryhmit-
tymät ovat taipuvaisia kiistelemään (ks. esim. Almqvist 2004, 132 – 136).  

Perustaltaan tilaaja-tuottajamalli on eräänlainen oppirakennelma, jonka syn-
tyyn ovat vaikuttaneet yhtäältä julkisen valinnan teoria ja näennäismarkkina-

260 Dahlströmin ja Ramströmin (1995, 10 – 11 ja 72 – 74) mukaan Tukholman malli tarkoit-
taa sellaista tilaaja-tuottajamallia, joka on osa Tukholmassa toteutettavaa pitkän aikavälin 
kehittämisprosessia, jonka tavoitteena on ollut tehdä kaupungin organisaatiosta desentrali-
soituneempi. Tukholman mallilla reformoitiin kaupungin terveydenhoitopalvelut siten, että 
sairaanhoitoalueet erotettiin tilaajiksi ja sairaaloista tehtiin tuottajia. Monimutkaisessa mal-
lissa myös potilaille annettiin oikeus valita haluamansa sairaala ja otettiin käyttöön tavoite- 
ja tulosjohtamisjärjestelmä, joka sisälsi väestöpohjaisen budjettiallokoinnin periaatteen ja 
erillisen akuuttihoidon suoriteperusteisen korvausjärjestelmän. 

261 Lähtökohdiltaan tilaaja-tuottajamalli koostuu normatiivisista kannanotoista tai opinkappa-
leista, joiden uskotaan ilman kiistatonta evidenssiä tai argumentointia johtavan taloudellisen 
tehokkuuden lisääntymiseen ja kuntapalveluiden kehittymiseen. (Montin 1993, 44.) 
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teoria ja toisaalta käytännön tarpeet ja oivallukset262. Erilaisia tilaaja- tuottaja-
ajattelun mukaisia ostopalveluja on käytetty joissakin kunnissa jo pitkään, 
mutta varsinaisen mallin ensimmäiset sovellukset otettiin Ruotsissa käyttöön 
1980-luvun lopulla ja Suomessa 1990-luvulla. (Ks. Hansson 1992, 18 ja Val-
kama 1994a.) Pitkäikäistä ja vakiintunutta tilaaja-tuottajamallia ei siis vielä 
ole olemassa ja käytössä olevat sovelluksetkin ovat suppeita, sillä ne koskevat 
yleensä vain yhtä tai kahta tarkasti rajattua palvelua tai toimialaa kerrallaan. 
(Hansson ja Lind 1993, 130.) Yksi pisimmistä ja laajimmista sovelluksista 
Suomessa on pääkaupunkiseudun bussiliikennepalvelujen kilpailutusjärjestel-
mä.

Ytimessään tilaaja-tuottajamallin oppirakennelman konstruointi perustuu 
kuntaorganisaation kahden perusfunktion eli tilaamisen ja tuottamisen iden-
tifi ointiin. Mallin ensimmäisen periaatteen mukaan kuntapalvelujen tuotanto 
ja tilaaminen on erotettava toisistaan. Ajatus kuntapalvelujen tilaamisesta ja 
tuottamisesta on tietyllä tapaa kunnallishallinnon dualistiseen periaatteeseen 
viittaava. Sisällöllisesti tilaus- ja tuotantofunktioiden eriyttäminen merkitsee 
kuitenkin hieman eri asiaa kuin kunnallisen dualismin alkuperäinen periaate, 
joka lähtee kansanvallan ihanteesta ja jakaa kuntaorganisaation toimijat pää-
töksentekijöihin ja toteuttajiin. Funktioiden eriyttämisen avulla luodaan edel-
lytykset erikoistuneen osaamisen ja kompetenssin kasvulle ja kuntaorganisaa-
tion toimijoiden roolit ja vastuualueet selkiytyvät.263 (Jarefors ja Järderholm 
1998, 7 ja 28 – 30.) 

Pelkästään funktioiden erottamisen varassa implementoitava tilaaja-tuot-
tajamalli on luonteeltaan eräänlainen sisäinen organisoitumistekniikka.264 
 Tilaaja-tuottajamallin toinen periaate jatkaa toimenpiteitä eriyttämisen jäl-
keen, ja sen mukaan tilaajan ja tuottajayksiköiden välille on luotava mark-
kinoita muistuttava ostaja-myyjäsuhde. Prosessuaalisesta näkökulmasta tämä 
tarkoittaa sitä, että tilaajan eli päämiehen suhde tuottajan eli agentin kanssa 

262 Tilaaja-tuottajamallin kehittelyn taustalla viitekehyksenä on vaikuttanut tietynlainen tulkinta 
yrittäjyyden ideaalimallista. Yrittäjämäisesti toimiva organisaatio on verkostonomainen ja 
joustava, ja se kykenee nopeasti sopeutumaan palvelujen kysyntä- ja rahoitustekijöiden muu-
tokseen. (Vrt. Brorström, Haglund ja Solli 1999, 15.)

263 Joidenkin tutkijoiden mukaan koko kuntaorganisaatio olisi rakennettava uudelleen siten, että 
jako tilaajiin ja tuottajiin voitaisiin luoda hallintokuntien sisään ja niiden välille. Funktioiden 
eriyttäminen muuttaa perusteellisesti virastojen, lautakuntien ja hallintokuntien välisten suh-
teiden luonnetta ja kontaktien sisältöjä. Tilaaja-tuottajamallissa kyse on kuitenkin enemmän 
toimintatapamuutoksesta kuin organisaation korvaamisesta uudella. (Vrt. Keen ja Scase 
1998, 13 ja 20.)

264 Tilaus- ja tuotantofunktion erottaminen toisistaan on eräänlainen funktionaalisen organisoin-
nin tapa. Tilaaja-tuottajamallin mukainen organisaatio on luokiteltava eräänlaiseksi sovelluk-
seksi verkosto-organisaatiosta. Vaikka jako tilaajiin ja tuottajiin toteutetaan hallintokunnit-
tain, siitä huolimatta palveluja voitaisiin tilata myös hallintokunnittain ristiin. Tilaajayksikkö 
voi periaatteessa tilata palveluja tuottajayksiköiden ohella jopa toisilta tilaajayksiköiltä, jos 
tilaajalla on sopivaa osaamista ja riittävästi kapasiteettia. Tilaaja voi myös tilata tuottajayksi-
kön työtä toiselta tilaajalta, jolloin toinen tilaaja ikään kuin vuokraa jonkun oman tuottajansa 
kapasiteetin ulkopuoliselle.
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muuntautuu prosessuaalisessa mielessä ostoprosessia muistuttavaksi suhde-
malliksi. Hierarkkisen mallin ylhäältä alas johtaminen korvataan kilpailu- ja 
sopimustoiminnalla siten, että tuottajayksiköt joutuvat kilpailemaan keske-
nään siitä, kuka saa tuotanto-oikeuden itselleen. Kilpailuttamisen avulla tilaa-
jat neuvottelevat ja valitsevat itselleen sopivimmat tuottajayksiköt. (Lammertz 
1992, 8 – 9.)265 Dunleavyn (1997, 27) mukaan samalla kun tilaaja-tuottajamalli 
selkiyttää tilaamisen ja tuottamisen funktiot ja käynnistää kilpailun, se ryhtyy 
hämärtämään kunnallisen ja yksityisen sektorin rajalinjaa. 

Päämies-agenttiteorian termein tilaaja-tuottajamalli voidaan määritellä 
yleisesti julkisten palvelujen järjestämistavaksi, jossa julkisen palvelutuotan-
to-organisaation tilaaja- ja tuotantofunktiot määritellään ja erotetaan toisis-
taan ja funktioiden välinen yhteydenpito järjestetään kysyntä- ja tarjontasuh-
teen pohjalle.266 Erityisesti kunnallishallintoon liitettynä tilaaja-tuottajamallin 
voidaan agenttiteorian termein määritellä tarkoittavan kunnan eli kollektiivi-
sen kulutusyksikön eri organisaatioyksiköiden jakautumista kuntapalvelujen 
tilaajiin ja tuottajiin siten, että tilaajat vastaavat kuntapalvelujen tuotanto-
oikeuksien kilpailutuksista, joissa erilaiset kuntapalvelujen tuottaja-agentit 
kilpailevat pääsystä sopimussuhteeseen tilaajapäämiesten kanssa ja sopimuk-
sen solmimisen jälkeen vastaavat itsenäisesti kuntapalvelujen tuotannosta.267 
265 Joissain lähteissä tilaaja-tuottajamallista mainitaan vielä kolmaskin periaate, jonka mukaan 

kunnallispoliitikoille on luotava uusi rooli, jossa heidän tulee detaljipäätöksenteon ja ope-
ratiivisen johtamisen sijasta keskittyä legitimointiin ja strategisiin kysymyksiin. Erityisesti 
kunnallispoliitikoiden tulisi paneutua kysyntäpuolen asioihin eli siihen, mitä palveluja kun-
talaiset tarvitsevat, mistä palvelut kannattaa hankkia ja miten tarpeiden tyydytystä ja kulu-
tustottumuksia tulisi ohjata valistuneempaan suuntaan. (Vrt. Montin 1993, 44, Brorstörm, 
Haglund ja Solli 1999, 26 ja Blom 2000, 31.) Hierarkkisessa kunnallishallinnossa kunnal-
lispoliitikot ovat joutuneet päättämään lukuisista virkailijaorganisaatiota koskevista asioista. 
Esimerkiksi virkojen ja toimien perustamis- ja lakkauttamispäätökset, rekrytointi- ja erotta-
mispäätökset sekä päätökset henkilöstökoulutuksen järjestämisestä ovat olleet melko pitkälle 
luottamushenkilöiden tekemiä tai kontrolloimia. Edustuksellisen demokratiakäsityksen mu-
kaan kunnallispoliitikoiden pitäisi edustaa kuntalaisia suhteessa kunnan virkailijaorganisaa-
tioon. Tämä edustustehtävä saattaa kuitenkin hämärtyä, sillä päätösten tekeminen virkailija-
organisaation puolesta synnyttää poliitikoille vastuun virasto-organisaation toiminnasta. Sen 
myötä luottamushenkilöelimet joutuvat selittämään ja puolustamaan virkakoneiston toimin-
taa kuntalaisille, minkä myötä kunnallispoliitikot muuntuvat enemmän hallinnon edustajiksi 
suhteessa kuntalaisiin. Tilaaja-tuottajamallin mukainen uusi rooli edellyttäisi etäisyyden ot-
tamista palvelujen tuotanto-organisaatioihin, ja näennäismarkkinateorian mukaan tuottajille 
olisi annettava vähintään puoli-itsenäisyys. (Vrt. Saltman ja von Otter 1992, 148.)

266 Elorannan (1996, 16 ja 22) mukaan tilaaja-tuottajamalli tarkoittaa tilaajan ja tuottajan roolin 
eriyttämistä kunnassa. Hänen omalla käsitteistöllään täsmennettynä tämä merkitsee sitä, että 
palvelupolitiikka erotetaan tuotantopolitiikasta. Elorannan määritelmä rajautuu kuitenkin 
ainoastaan ensimmäisen periaatteen implementaatioon, eikä se sisällä viittauksia muihin pe-
riaatteisiin. Yksinkertaisesti tilaaja-tuottajamallin ovat määritelleet Aronen ym. (2001, 40), 
joiden mukaan tilaaja-tuottajamallia voidaan kutsua sopimustuotantomalliksi.

267 Hautamäen (1993, 362 – 363) mukaan tilaaja-tuottajamallin rinnasteisia ohjauskeinoja ovat 
tulosjohtaminen, laatujohtaminen ja alihankinnat. Taloudellinen vastuu toteutuu tilaaja-
tuottajamallissa palvelusopimuksin, tulosjohtamisessa budjettiraamein ja alihankinnoissa 
ostosopimuksin. Hautamäen mukaan tilaaja-tuottajamallin käyttäminen ja palvelujen osto-
toiminta edellyttävät, että palvelut kyetään määrittelemään riittävän yksityiskohtaisesti ja 
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Kilpailumomentti päämies-agenttisuhteen määrittäjänä merkitsee sitä, ettei 
päämies voi ennakolta tietää, kuka agentti kiinnostuu toimeksiannon toteutus-
mahdollisuudesta ja kenestä lopulta tulee päämiehen agentti. Agentteja ovat 
julkiset, kunnan omat ja yksityiset palvelutuottajat. Se, että tilaussopimuksen 
solmimisen jälkeen tuottajan tulee saada tuottaa palvelut itsenäisesti, merkit-
see sitä, että tuottaja kantaa vastuun kuntapalvelujen tuotannon teknisestä te-
hokkuudesta.268 Hierarkkisessa toimeksiantosuhteessa agentti on tietyllä tapaa 
päämiehen luomus, mutta myös päämiehen toimeksiantopolitiikan imperatiivi. 
Tilaaja-tuottajamallissa agentti ei enää välttämättä ole päämiehen luomus ja 
vaikka olisikin, agentti on aidommin itseohjautuva. Tilaaja-tuottajamallissa 
agenteilla tulee olla mahdollisuus määritellä oma sisäinen järjestäytymisensä 
ja suorittaa itsenäisesti omat rekrytointinsa. 

että yksikkökustannukset ovat laskettavissa. Monimutkaisten palvelujen tuotantoon tilaaja-
tuottajamalli ei sovellu hyvin. Hautamäen argumentointi palvelusuoritteen määrittelyvaati-
muksesta on kuitenkin kyseenalaistettavissa julkisia asehankintoja kuvaavalla esimerkillä. 
Asejärjestelmiä hankittaessa ei osteta mitään valmista tai spesifi oitua hyödykettä, joten sitä ei 
voida myöskään mitata. Sen vuoksi määrittelyä sopimuksen kohteesta muutetaan, ja hallinto 
ostaakin asejärjestelmien kehittämistyötä, jota voidaan hankkia esimerkiksi aikalaskutuksen 
perusteella. Myös palvelua toimittavan yhtiön talouden tunnuslukuja voidaan valvoa ja sopia 
oman pääoman tuoton rajoittamisesta vain tietylle tasolle. Pitää muistaa myös, että jotkut 
palvelusuoritteet, kuten esimerkiksi hyödyttömät tai mitäänsanomattomat tilaustutkimukset, 
voivat mitattavuudestaan huolimatta olla sisällöllisesti näennäisiä.

268 Elorannan (1996, 39 ja 43) mukaan tilaaja-tuottajamalli edustaa markkinasuuntautu -
nutta palvelutuotantoa, jonka ongelmana hänen mukaansa on palvelujen tarjonta ainoas-
taan maksukykyisille kuntalaisille. Eloranta katsoo tämän merkitsevän sitä, että eniten 
palveluja tarvitsevat kuntalaiset tulevat saamaan määrällisesti vähiten ja laadullisesti huo-
noimpia palveluja. Tällainen kritiikki on jo niin pitkälle menevää, että tutkijaa voi epäillä 
asian ymmärtämättömyydestä. Ensinnäkään tilaaja-tuottajamalli ei välttämättä tuo mitään 
muutosta asiakaspalvelumaksuihin tai kuntapalvelujen taksoihin. Toiseksi tilaaja-tuottaja-
malli on  mekanistinen ja tuotantotekninen malli. Se ei sisällä mitään kannanottoa tai arvo-
asetelmaa palvelujen priorisointiin, eikä se sinänsä aiheuta muutosta asiakkaiden ehtoihin 
saada ja kuluttaa kuntapalveluja. Tietyssä mielessä se on julkisen sektorin puolustajien mal-
li, jolla tavoitellaan julkisten toimintatapojen uudistamista, jotta rahoituskriisin uhkaamat 
kuntapalvelut voitaisiin säilyttää. Monet julkisen sektorin puolustajat pelkäävät mallia kui-
tenkin sen vuoksi, että se kyseenalaistaa kunnallisten virkailijoiden yksinoikeuden tuottaa 
kuntapalveluja. Ennen kaikkea malli merkitsee ainoastaan osittaisten edellytysten luomista 
näennäismarkkinoiden toteutumiselle, sillä kilpailun hyödyntämiseen liittyy monia ongelmia 
ja markkinadynamiikan hallitsemiseen useita haasteita. (Valkama 1994c, 73 ja Andersson ja 
Hansson 1989, 97.) 
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KUVIO 26. Päämies-agenttisuhteen prosessit hierarkkisessa agenttisuhteessa ja 
tilaaja-tuottajasuhteessa.

Kunnallistalouden hierarkiasuhteessa agentti on yleisvastuussa oleva päämie-
hen toiveiden toteuttaja. Tilaaja-tuottajasuhteessa agentti tietää toimeksianto-
suhteen alusta pitäen häneltä vaadittavan suorituksen. Sopimuksen solmimisen 
jälkeen sopimussuhteen voimassaoloaika ei ole mikään staattinen olotila,  mutta 
se ei ole myöskään yksistään päämiehen dominoima ajanjakso. Agenttiteoriaa 
leimaa tosin käsitys siitä, että päämies on agentin yläpuolella, minkä  johdosta 
sopimussuhteen aika nähdään niin, että agentti toimittaa informaatiota toi-
minnastaan ja päämies harjoittaa valvonta-aktiviteetteja. Tämä on kuitenkin 
yksipuolinen käsitys agenttisuhteen ajan aktiviteeteista. Sopimussuhde on eri-
tyisesti päämiehen ja agentin välinen kommunikaatiosuhde (ks. esim. Selden, 
Brewer ja Brudney 1999, 124). Siinä missä hierarkiassa keskustellaan talous-
arvioesityksillä ja talousarviopäätöksillä, tilaaja-tuottajasuhteessa osapuolten 
kommunikointi rakentuu solmitun sopimuksen ympärille ja sen toteuttamisen 
osoittamiin viestintätarpeisiin. 

Prosessuaalisen tarkastelun avulla toimeksiantosuhteen informaatio-ongel-
ma voidaan jakaa ajallisesti ainakin kahteen jaksoon. Ennen sopimusta pää-
miehellä ei ole riittävästi informaatiota siitä, mitä agentti itse asiassa osaa tai 
mihin agentti varsinaisesti kykenee. Vasta toimeksiantosopimuksen solmimi-
sen jälkeen asymmetrisen informaation ongelma tarkoittaa sitä, ettei päämies 
tiedä agentin ponnistelujen tulosta ja agentin toimittaman informaation luotet-
tavuutta. (Davis ja Walker 1997, 48.) 
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Tilaaja-tuottajamallin argumentaatio nojaa oletuksille kilpailun tarkoituk-
senmukaisuudesta ja realistisuudesta, rahalle arvoa -ajattelun välttämättömyy-
destä, hierarkkisten toimeksiantosuhteiden sisältämästä heikosta vastuunalai-
suudesta ja paikallisten elinkeinojen ja kansallisen kilpailukyvyn parantamis-
tarpeesta. Kilpailuneutraliteettitavoite kytkeytyy tilaaja-tuottajasuhteeseen 
sellaisten näkökohtien kautta, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuden, tasapuoli-
suuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisedellytyksiin kilpailuttavassa hankinta-
prosessissa. (Collier 1999, 403.) Tilaaja-tuottajamallista odotettavissa oleva 
taloudellinen hyöty riippuu osittain siitä, miten tasavertaisesti eri palvelutuot-
tajat saavat kilpailla ja miten oikeudenmukaisesti niitä kohdellaan palvelujen 
hankintaprosessin eri vaiheissa. Hallgrenin, Hilbornin ja Sandströmin (2001, 
110) ajatuksia mukaillen tilaaja-tuottajamalliin sovitettu kilpailuneutraliteetti-
periaate merkitsee myös sitä, että näennäismarkkinoilla hyödynnetään kaikki 
mahdolliset kilpailuttamismahdollisuudet. Tämän periaatteen avulla vähenne-
tään kyseenalaisen taktikoinnin mahdollisuuksia kilpailutusten järjestämises-
sä.

7.2 Teoreettisten kilpailutusvalintojen vaikutus
 hankintaneutraliteetin toteutumiseen

Kilpailutussuhteen kilpailuneutraliteettinäkökohtien analysoimiseksi kilpai-
lutussuhteessa tilaaja-tuottajamallin mukaista palvelujen hankintaa tarkastel-
laan tässä luvussa prosessuaalisesta näkökulmasta käsin. Hankintaprosessi 
jäsennetään eri vaiheiksi, joista saadaan hankinnan perusvalintojen mukaiset 
teoreettiset ulottuvuudet. Ulottuvuudet jäsennetään agenttiteorian ja näen-
näismarkkinateorian viitoittamien näkökohtien perusteella ja samalla pyritään 
tunnistamaan kilpailuneutraliteetin toteutumiseen vaikuttavia syy-yhteyksiä.  
Tällä tavalla muodostettavat teoreettiset ulottuvuudet ovat käsitteellisiä apu-
välineitä, joiden varassa voidaan arvioida eri valintojen merkitystä näennäis-
markkinoiden yhdenvertaisten kilpailuedellytysten toteutumisen kannalta. 
Määriteltyjen ulottuvuuksien pohjalta kuntien tilaaja-tuottajamallista voidaan 
tehdä myös empiiristä tutkimusta siitä, millä ehdoilla ja rajoitteilla mallia kun-
nissa toteutetaan. Kuviossa 27 on dikotomisesti koottu skemaattinen jäsennys 
tilaaja-tuottajamallin ulottuvuuksista. Dikotomisen esitystavan tarkoituksena 
on kiinnittää huomio yksistään oleellisiin ja periaatteellisiin näkökohtiin. 
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KUVIO 27. Kilpailuneutraliteetin toteutuminen tilaaja-tuottajamallin teoreettisissa 
järjestämisvaihtoehdoissa. (Kilpailuneutraliteettia edistävät ominaisuu-
det on merkitty *-merkillä ja epäneutraalisuutta vahvistavat ominaisuudet 
#-merkillä.)

Tilaaja-tuottajamallin toteutus

Informaatio tilaaja-tuottajamallin toimeenpanosta

Tilaaja

Tilaaja-tuottajamallin toteutus

Keskitien toteutuksena

Oikeus osallistua kilpailutuksiin

Kriteerit täyttävillä

Kilpailuttamisen foorumi

Tarjouspyyntöjen sisältö

Tarjousten valintakriteeri

Halvin tarjous

Sopimuksen kesto

Toteutuksen valvonta

*Pakollista #Vapaaehtoista

*Sitovaa #Sitomatonta

Kunnassa Kunnan ulkopuolella

(*)VirkailijatPoliitikot Virkailijat ja poliitikot yhdessä

Suljettuna Avoimena

*Aktiivisena toteutuksena

*Kaikilla #Kutsutuilla

(*)Virtuaalimaailma Perinteinen toteutus

*Standardi #Omintakeinen

(*)Vaadittava palvelu halvimmalla hinnalla ja 
suurin lisälaatu ilman lisäkustannuksia

#Kerrannaisvaikutuksiltaan edullisin 
  kunnan kassavirtojen kannalta

*Määrittyy tilattavan palvelun 
  luonteen perusteella

#Määrittyy kunnallisessa tarkoituksen-
  mukaisuusharkinnassa

*Kontrolloitu ja eriytetty #Tapauskohtainen
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Pakollisuus vs. vapaaehtoisuus

Kilpailuneutraliteetin kannalta hyvin merkittävä perusvalinta tilaaja-tuot-
tajamallissa liittyy sen täytäntöönpanon luonteeseen eli siihen, onko mallin 
 soveltaminen kunnissa pakollista vai perustuuko se vapaaehtoisuuteen. Mikäli 
tilaaja-tuottajamallin ja kilpailuttamisen toteuttaminen jätetään kuntakohtaisen 
vapaaehtoisuuden varaan, kilpailutusten käytöstä voi tulla sattuman varaista 
ja epäsystemaattista. Vapaaehtoisuus sallii tilaajan taktikoinnin  esimerkiksi 
kilpailuttamisajankohdissa ja -kohteissa, mikä voi johtaa tilaajan  omien 
 ennakkosuosikkien kannalta sopiviin kilpailutustoteutuksiin. Pakollinen 
 tilaaja- tuottajamalli edistäisi enemmän kilpailuneutraalien näennäismarkki-
noiden saavuttamista, sillä tulloin kaikki kilpailutukset olisivat ennustettavam-
pia.269 Se loisi kestävämmät edellytykset näennäismarkkinoiden kehittymiselle 
ja potentiaalisten kilpailijoiden alalle tulolle. Kun pakollinen kilpailuttaminen 
synnyttää näennäismarkkinoille toistuvan tehostamisvaatimuksen, palvelutuo-
tannolla olisi ainakin periaatteessa pitkäjänteiset imperatiivit etsiä alhaisempia 
suoritekustannuksia ja tuotannon skaalaetuja. 

Perustaltaan valinta vapaaehtoisuudesta ja pakollisuudesta on merkittävä 
itsehallinnollinen kysymys. Siinä missä vapaaehtoinen toteutus noudattaa pai-
kallisen kansanvallan idealismia, keskitetty toteutus, jota pakollinen toimeen-
pano siis edellyttäisi, painottaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Vapaaehtoista 
täytäntöönpanoa voidaan perustella sillä, että tarpeet ja mahdollisuudet tilaaja-
tuottajamallin soveltamiseen ja taloudellisen tehokkuuden parantamiseen ovat 
kuntakohtaisesti erilaiset. Monet näennäismarkkinoiden luomiseen liittyvät 
yleiset vaikeudet, kuten yrittäjyysperinteen puuttuminen, palvelualan henki-
löstön haluttomuus riskinottoon ja vaihtoehtoisten palvelutuottajien vähäisyys, 
voivat merkitä sitä, että kilpailuttamiselta odotetut tehokkuushyödyt jäävät 
 ainakin osittain realisoitumatta.270 

269 Tutkijoista pakkokilpailuttamista on vastustanut erityisesti Myllymäki (2003a, 74 –76 ja 
2003b 39). Hänen mukaansa pakkokilpailuttamista ei olisi edes mahdollista ottaa käyttöön 
sen vuoksi, että kunnallisella itsehallinnolla on perustuslain suoja ja kunnalla on suuri vas-
tuu hyvinvointioikeuksien toteutumisesta. Tällaiset perustelut ovat hieman epämääräisiä ja 
ihmeellisiä siinä mielessä, että esimerkiksi suurissa julkisissa rakennushankkeissa on jo voi-
massa pakkokilpailuttamissäännökset. Davis ja Walker (1997, 53) ovat huomauttaneet, että 
pakkokilpailuttaminen synnyttää epävarmuutta, joka johtaa osa-aikaisten ja määräaikaisten 
työsuhteiden lisääntymiseen kuntasektorilla, koska palvelutuotanto perustuu silloin määrä-
aikaisten sopimusten varaan. Tähän huomautukseen voidaan vastata, että hallinto on osan-
nut kasvattaa määräaikaisten ja osa-aikaisten osuutta ilman pakkokilpailuttamistakin, koska 
talouden tervehdyttämisvaatimukset ovat pakottaneet etsimään säästöjä myös henkilöstö-
menoista. 

270 Väestökadon vaivaamat haja-asutusalueet ovat vaihtoehtoisten palvelujen kehittymisen 
kannalta lohdutonta autiomaata, jossa palvelujen kilpailun syntyminen jopa julkisen vallan 
tukemana vaikuttaa epärealistiselta. Taloudellisten säästöjen ja teknisen toteutuksen  mielessä 
 tilaaja-tuottajamallin mukainen kilpailuttaminen on sitä tarkoituksenmukaisempaa mitä isom-
pi kunta on, mitä suuremmat ovat kunnan oman tuotannon laajentamisen erilliskustannukset, 
mitä tunnetumpi on palvelujen tuotantoprosessi, mitä enemmän vaaditaan kunnallishallin-
nolta puuttuvia erikoistaitoja, mitä aktuaalisempi on oma kapasiteettirajoite, mitä suurempi 
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Pakollisuutta voidaan perustella erityisesti keinona lisätä kaikkien palvelu-
tuottajien mahdollisuutta osallistua kuntapalvelujen tuotantoon maan kai-
kissa osissa. Vapaaehtoisuuden salliminen lisää paikallisen päätöksenteon 
kunnallispoliittisia kustannuksia, kun tilaaja-tuottajamallin täytäntöönpanoa 
pohditaan erikseen jokaisen kunnallispoliittisen yhteisön poliittisissa proses-
seissa. Keskitetysti päätetty pakollisuus on edullinen päätöksenteon kustan-
nusten  näkökulmasta, mutta toisaalta keskitetyllä politiikalla on taipumus 
tuottaa  kaavamaisia ja kankeita ratkaisuja. Hyödyketeoreetti sesti tarkaste luna 
pakollisen ja laaja-alaisenkaan tilaaja-tuottajamallin käyttöön ottaminen ei 
kunta palveluissa ole erityinen ongelma, sillä sitä voidaan soveltaa kaikissa 
kunta palveluiden hyödykeryhmissä. Myös varsinaisten tai puhtaiden julkis-
ten hyödykkeiden jakelun kunta voi toteuttaa tilaaja-tuottajaperiaat teella, sillä 
ainoas taan niiden rahoitukseen tarvitaan kollektiivisen kulutusyksikön vero-
rahoitusjärjestelmiä. 

Siinä missä tilaaja-tuottajamallin käyttämättömyys voi perustua ideologi-
siin esteisiin tai siihen praktiseen syyhyn, että alueelta puuttuu vaihtoehtoinen 
palvelutuotanto, tilaaja-tuottajamalli voidaan torjua myös sillä perusteella, että 
olemassa olevat palvelutuottajat eivät ole keskenään neutraalissa asemassa.271 
Kilpailuneutraliteetin puuttumisen ongelmat saatetaan tiedostaa kunnallisessa 
päätöksenteossa, minkä myötä kilpailuolosuhteiden epäneutraliteetista muo-
dostuu poliittinen este kilpailutusten käynnistämiselle, koska kilpailuttamisen 
katsotaan johtavan epäoikeudenmukaisiin lopputuloksiin. Mitä suuremmat ja 
vaikeammin tasoitettavat eri palvelutuottajien väliset kilpailuneutraliteettierot 
ovat, sitä kyseenalaisemmaksi kilpailutuksen järjestämisen mielekkyys käy. 
Kilpailuolosuhteiden epäneutraalisuus voi aiheuttaa siis eräänlaisen noidan-
kehän. Epäneutraalit olosuhteet eivät kannusta kilpailuttamaan, ja kun kunta 
ei kilpailuta, julkisella vallalla ei ole riittäviä insentiivejä ratkoa kilpailuneut-
raliteettiongelmia. 

Toimeenpanon informointi

Oli kyseessä sitten kunnan kannalta pakollisen tai vapaaehtoisen tilaaja-
tuottajamallin toimeenpano, toteutuksesta tiedottamisella vaikutetaan myös 
näen näismarkkinoiden kilpailuneutraliteettiolosuhteisiin. Kun  hierarkkisesta 
tuotantosuhteesta siirrytään kilpailuttavaan tuotantosuhteeseen, kyseessä on 
 radikaali ja monille ehkä odottamaton tuotantotapamuutos, minkä vuoksi 

on oma investointitarve ja mitä lyhyempi on tarvittavan palvelun ajallinen kesto. Vastaavasti 
kilpailuttamattomuuden puolesta puhuvat oma vajaa tuotantokapasiteetti, pitkäaikainen pal-
velutarve, suuret transaktiokustannukset, palvelun rutiiniluonteisuus, monopolistinen mark-
kinatilanne ja pieni investointitarve. (Valkama 1995, 47 ja ks. myös Statskontoret 1991, 50.)

271 Kun tutkittiin Tampereen kaupunkiseudun kuntien käsityksiä tilaaja-tuottajamallin sovelta-
misesta kuntayhteistyössä, jotkut kuntaedustajat suhtautuivat penseästi mallin käyttöön sen 
vuoksi, että palvelutuottajien asema näennäismarkkinoilla ei ole tasavertainen. Esimerkkinä 
mainittiin erityisesti Raha-automaattiyhdistyksen avustukset, joita se jakaa vain valikoiduille 
palvelutuottajille. (Siitonen ja Valkama 2003, 68.)
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 yksin jo muutoksesta tiedottamisella on vaikutuksensa tasapuolisten markki-
naolosuhteiden syntymiseen. Varsinkin jos hyväksytään ajatus siitä, ettei kil-
pailuneutraliteettivaatimuksella tule edistää yksin aktuaalisten palvelutuotta-
jien kilpailun tasapuolisuutta, vaan vaatimus ulotetaan myös potentiaalisten 
pal velutuottajien kohteluun, kuntapäämiehen tiedottamisen sisältö, suuntaami-
nen ja luotettavuus muodostuvat kilpailuneutraliteettitekijöiksi. Kilpailutusten 
aloitusvaiheessa niillä palvelutuottajilla, jotka ovat saaneet nauttia monopolis-
tisen ja hierarkkisen tuotantotavan tuottamista etuoikeuksista, on sen seurauk-
sena institutionaalisesti tuotettuna kilpailuetuna valmis tuotantokapasiteetti, 
vakiintunut maine ja valmiit suhteet poliittisiin päättäjiin. Vasta kunnan ilmoi-
tus siirtymisestä avoimeen tilaaja-tuottajamalliin mahdollistaa potentiaalis-
ten palvelutuottajien organisoitumisen ja kilpailuosallistumiseen tarvittavien 
 investointien tekemisen. Tällä perusteella tilaaja-tuottajamalliin siirtymisestä 
tulisi tiedottaa tavalla, joka olisi oikeata ja tasapuolista sekä tukisi eri palvelu-
tuottajien yhdenvertaisia edellytyksiä valmistautua näennäismarkkinoiden 
avautumiseen. Harhaanjohtavien tai epäluotettavien tietojen jakaminen voi 
johtaa siihen, että osa palvelutuottajista tekee vääriä ja tarpeettomia investoin-
teja tai ei investoi lainkaan, vaikka siihen olisikin tarve.

Kunnan poliittinen luonne merkitsee monia sisäisiä ristivetoja ideologisesti 
herkän kilpailuttamisen tiimoilta, mikä voi olla omiaan vaikuttamaan myös 
epäselvään tai tempoilevaan tiedottamiseen. Kyselytutkimusten mukaan pal-
velualan yrittäjät katsovat, että kilpailuttamista koskevien tietojen saaminen 
kunnista on vaikeaa (Lith 2000a, 21). Tiedottamisen tulisi kuitenkin sekä muo-
doltaan että sisällöltään olla sellaista, että eri agentit voivat yhtäläisin edel-
lytyksin orientoitua kilpailutuksiin ja niiden edistymiseen. Tämän mukaisesti 
kilpailutustiedot tulisi luovuttaa kaikille palvelutuottajille samanaikaisesti. 
Kuntapäämiehen solmiessa toimeksiantosopimuksen sopimuksella on sito-
vuusvaikutus, mutta kilpailutusjärjestelmää koskevalta yleiseltä tiedottamiselta 
samankaltainen sitovuusvaikutus puuttuu. Tiedon salaaminen ja manipulointi 
on yksi elinkeinoelämän käytössä oleva kilpailukeino, eikä ole mitenkään pois-
suljettua, että kunnalla poliittisena järjestelmänä voisi olla taipumusta saman 
keinon käyttämiseen. Jos informaatio ei sido tiedottajaa, ne palvelutuottajat, 
jotka ovat sidoksissa tai yhteydessä kunnallispoliittiseen eliittiin tai poliittisen 
yhteisön päätöksentekoon, kykenevät muita palvelutuottajia paremmin arvioi-
maan kuntaa sitomattoman tiedotusinformaation laatua. 

Agenttiteoriaan nähden näennäismarkkinoiden tiedottamista koskeva kil-
pailuneutraliteettivaatimus kääntää informaation jakelun ja luotettavuusarvi-
oinnin siis päälaelleen. Agentti ei ole ainoa, joka jakaa informaatiota, vaan 
näennäismarkkinoilla myös päämies on informaation jakelija. Markkinatiedon 
jakelun kohteena ei ole vain yksi agentti, vaan kaikki aktuaaliset ja potentiaa-
liset agentit. Informaatiojakelun avulla päämies voi vaikuttaa agenttien keski-
näiseen asemaan. Kun väitetään, että agentilla on taipumus informaatiolla hui-
jaamiseen, voidaan saman oletuksen ajatella pätevän analogisesti myös kun-
nan poliittiseen yhteisöön, joka kuitenkin saattaa olla pelkkä välikäsiagentti 
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erilaisille eturyhmille. Näistä havainnoista tullaan päätelmään, jonka mukaan 
informaation jakaminen näennäismarkkinoilla on kaksisuuntaista ja informaa-
tion asymmetrisyyden ongelmat koskevat myös agentteja. 

Tilaajan määrittely

Kolmas tilaaja-tuottajamallin teoreettinen ulottuvuus syntyy tarpeesta määri-
tellä kollektiivisen kulutusyksikön tilaaja. Edellä esitetty tilaaja-tuottajamallin 
määritelmä ei ratkaise siitä, toimivatko tilaajina virkailijat vai kunnallispolii-
tikot. Määritelmä liittää kuitenkin vastuun kunnan allokatiivisesta tehokkuu-
desta kuntapalvelujen tilausfunktioon, mikä implikoi sitä, että tilaajan täytyy 
olla vähintäänkin läheisessä yhteydessä poliittisen yhteisön päätöksentekoon. 
Ainakin implisiittisesti tilaaja-tuottajamallin kehittäjät lähtevät siitä, että kun-
tapalvelujen tilaaja sijaitsee kunnassa. Mallia koskevissa tutkimuksissa ja 
kirjoituksissa jätetään tavallisesti problematisoimatta kysymys siitä, voisiko 
tilaaja olla jokin kuntaorganisaation ulkopuolinen taho (ks. toisin Aronen ym. 
2001, 44). Käytännön järjestelynä tällainen ratkaisu ei ole tuntematon, sillä 
jotkut organisaatiot hoitavat eri palvelutehtäviä ja jopa palvelujen järjestämistä 
kuntien puolesta. Kuntien perustamat kuntayhtymät ja yhtiöt ovat esimerk kejä 
kuntaorganisaation ulkopuolisista tahoista, jotka tietyssä mielessä vastaavat 
kunnalle kuuluvista tehtävistä.272 Kilpailuneutraliteettiin tilaajayksikön organi-
satorisella asemoitumisella ja sijainnilla ei välttämättä ole välitöntä vaikutusta. 
Kilpailuneutraliteetin kannalta olennaisempaa on se, miten kunnan puolesta 
tilausfunktiota hoitavat organisaatiot tai toimielimet kilpailutustehtävänsä suo-
rittavat ja miten yhdenvertaisia ja puolueettomia kilpailutusjärjestelmiä ne voi-
vat ylläpitää.273 

Kysymys siitä, keiden pitäisi olla kuntapalvelujen tilaajia kunnassa, on 
varsin mielenkiintoinen, mutta samalla se on hyvin ristiriitainen ja vaikeasel-
koinen. Eräät tilaaja-tuottajamallin kehittäjät (ks. Jarefors ja Järderholm 1998, 
18) ovat sitä mieltä, etteivät kunnallispoliitikot voisi toimia tilaajina, eivätkä 

272 Vuonna 2003 Kansaneläkelaitos (Kela) julkisti ehdotuksen terveydenhuollon tilaaja-tuottaja-
malliksi, jossa kunnat luopuisivat terveyspalvelujen järjestämisvastuusta ja ottaisivat tilal-
le terveysvakuutuksen. Esitetyssä mallissa palvelujen järjestämistehtävä eli tilausfunktion 
hoitaminen siirtyisi Kelalle, joka kilpailuttaisi julkiset, voittoa tavoittelemattomat ja voittoa 
tavoit televat terveyspalvelujen tuottajat. Eri palvelutuottajien kilpailuneutraliteettierojen 
neutralointiin ei Kelan esityksessä otettu kantaa. Esitetyssä mallissa on kuitenkin monopo-
listisia piirteitä, sillä kuntien pitäisi ottaa vakuutuksensa kansallisesta järjestelmästä, eivätkä 
kunnat voisi kilpailuttaa vakuutuksen antajia. Lisäksi Kelan malli yksipuolistaisi markkina-
rakennetta, sillä mallin myötä markkinoille jäisi ainoaksi tilaajaksi Kela itse.  (Kela tiedottaa, 
2003.) 

  Mahdollisen maakuntahallinnon kehittyminen Kainuun hallintokokeilun pohjalta synnyt-
täisi uuden hallinnon tason, jolla voi olla kuntia suurempi kyvykkyys tilaajatehtävien hoita-
miseen. Esimerkiksi Ruotsissa maakunnat hoitavat terveydenhuollon tilaaja-tuottajamallilla. 

273 Sellainen kehityssuunta, joka oleellisella tavalla karsisi tilaajien tai kollektiivisten kulutus-
yksi köiden määrää, olisi kilpailuteorian ja kilpailupolitiikan näkökulmasta kuitenkin 
 nega tiivista.
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tilaajat saisi olla politisoituneita. He perustelevat käsitystään sillä, että julkis-
ten organisaatioiden ylimmän johdon tulee olla aina poliittinen ja poliittisen 
johdon tehtävänä on määritellä julkisen toiminnan tavoitteet suhteutettuna 
kuntalaisten tarpeisiin ja rahoituksellisiin mahdollisuuksiin. Varsinaisten tilaa-
jien eli kunnan virkailijoiden tehtävänä on auttaa poliitikoita, mikä merkitsisi 
käytännössä sitä, että tilaajat toimittaisivat poliitikoille tietoa näennäismark-
kinoiden kehityksestä, vaihtoehtoisista palvelutuottajista ja eri tuotantotapa-
vaihtoehtojen vaikutuksista. Tavoitteiden tultua vahvistetuiksi poliittisessa 
prosessissa tilaajien tehtävänä olisi operationaalistaa poliittisesti määritellyt 
tavoitteet tilattaviksi palveluiksi. 

Aksiomaattinen oletus siitä, että tilaamisfunktion hoitaminen kuuluu viran-
haltijoille, voidaan kuitenkin kyseenalaistaa. Tilaustehtävien osoittamisessa 
kunnallispoliitikoille ja tilaajavirkamiehille tulisi ottaa huomioon myös kunnan 
koko ja luottamushenkilöelimien työmuodot.274 Hyvin pienessä kunnassa dua-
lismin periaatetta joudutaan ehkä implementoimaan eri tavalla kuin isommissa 
kunnissa. Pienissä kunnissa tilauksia on niin vähän, ettei tilaajavirkamiesten 
palkkaaminen välttämättä ole mielekästä. Myös luottamushenkilöelimien työs-
kentelytapojen kehittämisellä voidaan poliitikoiden mahdollisia vastuualueita 
laajentaa.275 (Vrt. Andersson ja Hansson 1989, 7 ja Montin 1993, 44.)276 

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta ei voida johtaa kovin vahvaa käsitystä 
siitä, edistäisivätkö virkailijoiden tilaajaelimet kilpailuneutraliteetin toteutu-
mista enemmän kuin kunnallispoliitikoista kokoonpannut tilaajaelimet. Viran-

274 Päätilaajana kunnanvaltuusto on kokonsa vuoksi jäykkä tilaajatoimielin, minkä vuoksi val-
tuuston voi olla välttämätöntä delegoida tilausvaltaa kunnan muille luottamushenkilöelimil-
le.

275 Lammertz (1992, 8), joka myös on yksi keskeisiä normatiivisen tilaaja-tuottajamallin ke-
hittäjiä, on ottanut sen kannan, että tilaajan tehtävät kuuluvat poliitikoille ja virkailijat ovat 
tuottajia. Tätä työnjako-oppiaan hän on perustellut sillä, että ratkaisu selkiyttää poliitikoiden 
ja viranhaltijoiden roolit.  Poliitikot voivat palvelujen tilaajina toimiessaan hoitaa vastuun 
viranomaistehtävistä ja yhteiskunnallisista arvovalinnoista. Palvelujen tuotanto ja toimitus-
vastuu jäävät virkailijoista koostuville tuottajille. Samalla kannalla ovat myös Brorström, 
Haglund ja Solli (1999, 26). Heidän hieman pelkistävän ajatuksensa mukaan tilaaja-tuottaja-
mallin tehtävä on erottaa politiikka hallinnosta. 

  Kunnallisten luottamushenkilöelimien työtavat ovat peräisin hierarkkisesta järjestel-
mästä, jossa asiat tuodaan valmisteltuina luottamushenkilöiden päätettäviksi. Luottamus-
henkilövalmistelua ei kunnallishallinnossa ole sovellettu enää pitkään aikaan. Vastuun 
ottaminen tilausfunktiosta edellyttäisi luottamushenkilöelimiltä toisenlaisia työskentely-
muotoja kuin toimimista pelkästään päätöksentekoelimenä. Luottamushenkilöiden pitäisi 
ottaa vastuu tarjouskilpailujen valmistelusta, tarjousten vertailusta ja toimitussopimusten 
seurannasta, joten varsinainen päätöksenteko kattaisi vain pienen osuuden tilaajan kokonais-
vastuusta. Nykyisellään luottamushenkilötehtävät eivät ole edes sivutoimisia tehtäviä, vaan 
tehtäviä, joita valituksi tulleiden pitää hoitaa pää- ja sivutoimiensa ohessa. Mutta vastuun 
ottaminen palvelujen toimitussopimusten valmistelusta ja täytäntöönpanosta edellyttäisi 
luottamus henkilöiltä sekä ajallisesti runsaampaa että sisällöllisesti vaativampaa panostus-
ta. Mahdollisesti se edellyttäisi ainakin joidenkin luottamushenkilöpaikkojen muuttamista  
osa-aikaisiksi tai peräti päätoimisiksi.

276 Eräänlaisena kompromissimallina Hansson (1992, 18) on kannattanut viranhaltijoiden ja 
kunnallispoliitikoiden yhteisesti muodostamia tilaajaelimiä.
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haltijoista muodostettuja tilaajaelimiä voidaan perustella niillä näkökohdilla, 
että virkailijat ovat tehtäviinsä pätevöityneitä henkilöitä ja he voivat keskittyä 
tehtäviinsä kokopäivätoimisesti. Myös virkailijoiden virkavastuu on luonteel-
taan ankarampaa kuin luottamushenkilöiden virkavastuu.277 Ongelmallista on 
kuitenkin se, että viranhaltijoiden kantaessa yksin vastuun palvelujen tilaami-
sesta he joutuvat tulkitsemaan poliitikoiden päätöksiä tarvittavista palveluis-
ta. Poliittiset tilaajat olisivat parhaita tulkitsemaan itse tekemiään päätöksiä. 
Toisaalta on huomautettava, että tulkintatehtävä on olennainen osa myös hie-
rarkkisen hallinnon toimintoja, joten tulkintatehtävä on rutiinia täytäntöön-
panotehtävissä oleville viranhaltijoille. 

Toteutusvaihtoehdot

Monissa lähteissä (ks. esim. Johansson 1999, 26) tilaaja-tuottajamallit jae-
taan pelkistetysti sisäisiin ja ulkoisiin malleihin. Käsitteellisesti tämä jako on 
kuitenkin hieman sisällyksetön. Sisäisistä ja ulkoisista malleista puhuminen 
saattaa herättää herkästi mielikuvan palvelutuottajien sijainnista jossakin ti-
lanteessa jonakin ajankohtana. Käsitteistöä voidaan kehittää kysymällä, millä 
ehdoilla jokin tilaaja-tuottajamalli on sisäinen tai ulkoinen. Käsitteiden selven-
tämiseksi voisi olla parempi puhua esimerkiksi suljetusta ja avoimesta tilaa-
ja-tuottajamallista. Suljettu tilaaja-tuottajamalli, johon kelpuutetaan mukaan 
vain omia eli kunnan sisäisiä palvelutuotantoyksiköitä, jo terminä kertoo sen, 
että mallin piiri tai soveltamisala on rajattu. Avoimessa mallissa kilpailutuksiin 
voivat osallistua kaikenlaiset palvelutuottajat. 

Suljetussa tilaaja-tuottajamallissa kilpailutetaan ainoastaan kunnan omia 
virastoja, laitoksia ja yksiköitä. Suljetun tilaaja-tuottajamallin idea ja mielek-
kyys perustuu käsitykseen, jonka mukaan markkinoita muistuttavat olosuhteet 
voidaan synnyttää myös kuntaorganisaatioon.278 Kilpailutettavien yksiköiden 
etukäteen rajatusta määrästä johtuen Valkama (1994c, 44, 49 ja 59) on kutsu-
nut tätä toteutusta kosmeettiseksi. 
277 Mikäli tilaaja koostuu yksin virkailijoista, voidaan kysyä, mitä kunnallispoliitikoiden teh-

täväksi jää kunnassa silloin, kun palvelut suurimmaksi osaksi ovat suoraan laista määräyty-
viä. Kuntalaisten agentteina kunnallispoliitikoille jää kuitenkin yksi tärkeä tehtävä, joka on 
rahoitustehtävä. Näennäismarkkinoista huolimatta kunnallistalous säilyy verorahoitteisena 
suunnitelmataloutena. (Aronen ym. 2001, 29.)

278 Ajatus kunnan sisäisestä ja virastojen välisestä kilpailusta on peräisin jo Niskaselta, joka 
kehit teli ajatuksen kilpailevien virastojen, tai kuten hän itse sen muotoili, kilpailevien byro-
kratioiden mallista. Kilpailevien virastojen teorian mukaan samoja tai samankaltaisia palve-
luja tuottavat virastot voitaisiin asettaa keskinäiseen kilpailutilanteeseen. Niskasen mukaan 
ongel mallista olisi kuitenkin se, että kilpailevien virastojen malli ei välttämättä ratkaisisi viras-
tojen yleiseksi oletettua palvelujen ylituotanto-ongelmaa, koska päämies olisi taipuvainen 
tilaamaan saman määrän palveluja kilpailevilta virastoilta, kuin mitä päämies hierarkkisesti 
käskisi virastoja niitä tuottamaan. Kilpailevien virastojen malli edellyttäisi sitä, että  uusien 
virastojen perustaminen ja lakkauttaminen tehtäisiin käteväksi ja joustavaksi. Olemassa ole-
vien virastojen pitäisi antaa myös tuottaa sellaisia palveluja, joita ne eivät ole aikaisemmin 
tuottaneet. Suhteessa virastoihin päämiehen tulisi käyttää sellaista kilpailu politiikasta tuttua 
antitrustisääntöä, jonka mukaan monopolisoituva virasto voidaan jakaa useampiin kilpai leviin 
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yksiköihin. Niskanenkin uskoo siihen, ettei virastojen kilpailuttaminen tuottaisi samaa talou-
dellista tehokkuutta kuin avoin kilpailuttaminen. Hän perustaa tämän siihen käsitykseen, että 
yksityisten palvelutuottajien voitontavoittelumotivaatio antaa sellaisen kulttuurisen edun, 
joka tekee ne tehokkaammiksi kuin budjetin maksimointimotivaatiolla toimivat virastot. 
(Niskanen 1994, 198 - 200.) Insentiivien puuttuminen virastotaloudesta merkitsee sitä, että 
kunnalliset virastot voivat käydä lähinnä vain eloonjäämiskamppailua. Niskasen päätelmä on 
kuitenkin vähän hätäinen, sillä tällaisen motiivin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla sen 
huonompi kuin voitontuottamismotiivi. Joissain tapauksissa kamppailu hengissä säilymisen 
puolesta voi olla tehokkaampi toiminnan motiivi kuin voittojen tavoittelu. Julkinen yksik-
kö ja sen työntekijät voivat olla hyvinkin halukkaita puolustamaan omaa olemassaoloaan 
työpaikkojen nimissä. Niskasen teoriakehittelyn oleellinen heikkous on siinä, että tilaajat ja 
tuottajat olisivat yhden ja saman organisaation osia. Kilpailullista painetta ei tulisi organisaa-
tion ulkopuolelta. On myös huomautettava, että saman organisaation eri yksiköiden välisen 
sopimuksen oikeudellinen pätemättömyys merkitsee sitä, ettei sopimuserimielisyyteen voi-
taisi hakea oikeusistuimien ratkaisua. Sisäisen sopimuksen tulkintaa koskeva erimielisyys on 
ratkaistavissa ainoastaan kunnallispoliittisena vastuukysymyksenä hallinnon sisäisiä meka-
nismeja hyväksi käyttäen. Viime kädessä tällainen menettely tarkoittaa vuosittaisia päätöksiä 
vastuuvapaudesta. (Oksasen 2002, 81.) 

Kosmeettinen eli suljettu toteutus Kunnan tuottaja A

Kilpailutus Kunnan tuottaja B

Kunnan tuottaja C

Avoin, mutta keskitien toteutus Kunnan tuottaja A

Kilpailutus Kunnan tuottaja B

Yksityinen tuottaja C

Avoin, aktiivinen toteutus Yhtiöitetty tuottaja A

Kilpailutus Yhtiöitetty tuottaja B

Yksityinen tuottaja C

KUVIO 28. Tilaaja-tuottajamallin toteutusvaihtoehdot (Valkama 1994c, 44, 49 
ja 50).

Avoimessa toteutuksessa tilaajan järjestämiin kilpailutuksiin saavat osallis-
tua kaikki kiinnostuneet palvelutuottaja-agentit. Potentiaalisia palvelutuotta-
jia ovat kaikki omat ja ulkopuoliset tuottajat, joilla on toimialan osaamista 
ja kapasiteettia. Avoin tilaaja-tuottajamalli voidaan toteuttaa joko aktiivi-
sena toteutuksena tai keskitien toteutuksena. Keskitien tilaaja-tuottajamallin 
toteu tuksessa kuntaorganisaation omat tuottajayksiköt asetetaan sellaisinaan 

Kunnan tilaaja

Kunnan tilaaja

Kunnan tilaaja
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kilpailu tilanteeseen kunnan ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Avoimessa 
ja aktiivisessa toteutuksessa tilaus- ja tuotantofunktioiden eriyttämistä täyden-
tää kunnallisten palvelutuotantoyksiköiden yhtiöittäminen.279 Yhtiöittämisellä 
halutaan edistää palvelutuottajien tasavertaista organisatorista asemaa, erottaa 
funktiot selkeästi toisistaan ja järjestää tuottajille vähintään puoli-itsenäisyys. 
Tosin puoli-itsenäisyyden operationalisointi juuri kunnalliseksi osakeyhtiöksi 
on hieman epäselvää, koska puoli-itsenäisyyden ajatus näennäismarkkinateo-
riassa ei ole kovin pitkälle jäsentynyt (vrt. Andersson ja Hansson 1989, 99.) 

Taulukossa 11 on yhteenvetovertailu tilaaja-tuottajamallin toteutusvaihto-
ehtojen merkityssisällöistä. Koska kosmeettisen mallin kaikki kilpailijat ovat 
kunnan omia yksiköitä, on kilpailijoilla tasavertaiset organisatoriset lähtökoh-
dat. Mikäli kaikkia kunnallisia yksiöitä koskevat myös samat kilpailuosallis-
tumisen ja hinnoittelun pelisäännöt, sisäisen kilpailuneutraliteetin kokonais-
tilanne on hyvä. Ongelma on vain se, että kosmeettinen malli voi parantaa 
 taloudellista tehokkuutta vain suhteellisen rajallisesti tai ei ollenkaan. Keski-
tien mallissa kilpailuttaminen on julkista ja avointa, mutta ulkopuolisten ja 
kunnan omien tuottajien organisaationeutraliteetti ei toteudu.280 Aktiivinen 
 toteutus parantaa kilpailuneutraliteettia niissä rajoissa, joissa yhtiöittäminen 
voi sitä tehdä.281 

279 Jareforsin ja Jäderholmin (1998, 33 ja 150) väitteen mukaan tilaaja-tuottajamalli on yhtiöit-
tämisen edellytys tai sen seuraus.

280 Kilpailutuksessa kunnan yksiköt saattavat saada tiettyä hallinnollista etua siitä, että ovat kun-
nan omia, jos kunnan yksikköä kohdellaan hellävaraisemmin kuin ulkopuolisia.

281 Kilpailutuksen järjestäminen suljetussa tilaaja-tuottajamallissa merkitsee Brorströmin, 
Haglundin ja Sollin (1999, 26) mukaan eräänlaista sisäisen yrittäjyyden mallia. Suljettua 
kilpailua voidaan myös tehostaa siten, että kunnallispoliitikot pelottelevat palvelutuottajia 
tilaaja-tuottajamallin muuttamisella avoimeksi. (Hanssonin 1992, 10 ja 18.) Jos tilaaja-tuot-
tajamallia sovelletaan vain kunnan sisäisenä tilailuna ja sopimisena, mallia on kriittisissä 
puheenvuoroissa pidetty eräänlaisena johtamistekniikkana tai -oppina, joka viljelee tilausten, 
tarjousten ja sopimusten käsitteistöä. Huonoimmillaan se voi olla kallista ja näennäistä kehit-
tämiskokeilua ainoastaan sen vuoksi, että ollaan tekevinään jotakin uutta. Sisäisen yrittäjyy-
den näkökulmasta suljettua tilaaja-tuottajamallia ei rajoittuneisuudesta huolimatta kannata 
yksioikoisesti väheksyä, sillä suljettu tilaaja-tuottajamalli tarjoaa kunnallisille palvelutuotta-
jille todellisen tuntuisen oppimisympäristön. Oppimisprosessi saattaa olla välttämätön vaihe 
valmistauduttaessa siirtymään avoimen kilpailutuksen ympäristöön. Myönteisessä tapaukses-
sa suljettu toteutus johtaa oppimisprosessina johtamisen uudistumiseen, kustannuslaskennan 
kehittämiseen, hinnoittelutaitojen harjaantumiseen ja kustannustietoisuuden lisääntymiseen. 
(Helin 1994, 23 ja Brorstörm, Haglund ja Solli, 1999, 39 sekä vrt. Oulasvirta 1993, 55.) 
Myös joissakin empiirisissä tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että suljettu tilaaja-tuotta-
jamalli ilman yhtiöittämistä on parantanut tehokkuutta, vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä (ks. 
esim. Brown ja Ryan 2000, 218).

  Oksasen (2002, 83) mukaan kunnat ovat vielä arkailleet omien palvelutuottajien kilpai-
luttamista ulkopuolisten kanssa ja avoin kilpailuttaminen on ollut toistaiseksi suhteellisen 
harvinaista.
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TAULUKKO 11. Kokoava vertailu tilaaja-tuottajamallin toteutusvaihtoehdoista.

Tilaaja-tuottajamallin toteutusvaihtoehdot

Suljettu toteutus Avoin toteutus

Keskitien malli Aktiivinen toteutus

Kilpailijat Kuntaorganisaation yksiköitä. Kunnan virastoja ja kunnan 
ulkopuolisia palvelutuottajia.

Kunnallisia osakeyhtiöitä ja 
muita, kunnan ulkopuolisia 
palvelutuottajia.

Markkinoille 
tuleminen

Markkinatoimijoiden määrä on 
pääsääntöisesti kiinteä ja mää-
rätty hallinnollisin päätöksin.

Kunnalliset tuottajat pystyvät 
tunkeutumaan lähinnä vain kun-
nan alueella oleville markkinoil-
le. Yksityisten tuottajien alalle 
tulolle ei ole erityisiä esteitä. 

Periaatteessa kaikkien mark-
kinoille tulolle on yhtäläiset 
säännöt, mutta kuntien yhtiöitä 
rajoittaa kunnan toimiala ja 
alueperustaisuus.

Yleisarvio 
kilpailuneut-
raliteetista

Organisaationeutraliteetti on 
hyvä, ja jos kilpailuttamisen 
pelisäännöt ovat kaikille samat, 
hankinnan kilpailuneutrali-
teetti toteutuu hyvin ellei oteta 
huomioon alalle tuloa ja alalta 
poistumista.

Suhteessa suljettuun toteutuk-
seen keskitien malli edistää 
kilpailuneutraliteetin toteu-
tumista avaamalla markkinat 
potentiaalisille alalle tulijoille, 
mutta kilpailuneutraliteetin 
organisaationeutraliteetti on 
varsin heikko.

Tuottajien edellytyksissä 
toimia tehokkaasti on joitakin 
eroavaisuuksia, eikä lainsäätäjä 
kohtele kaikkia palvelutuottajia 
tasapuolisesti. 

Kilpailun 
toimivuuden 
edellytykset

Lähes olemattomat. Heikot tai keskinkertaiset. Keskinkertaiset.

Toimenpiteet 
hävityn tar-
jouskilpailun 
jälkeen

Lukuisia vaihtoehtoja. Lähinnä 
kysymykseen tulevat hierark-
kiseen suhteeseen palaaminen, 
toiminnan saneeraaminen, 
työntekijöiden lomauttaminen, 
työntekijöiden siirtäminen 
sisäiseen pankkiin ja työnteki-
jöiden uudelleenkouluttaminen.

Riippuvat tuottajasta. Kunnalli-
sen tuottajan osalta menetellään 
kuten suljetussa toteutuksessa. 
Yksityinen tuottaja etsii uusia 
markkinoita, lomauttaa, saneeraa 
tai ajautuu vararikkoon.

Tuottajat etsivät uusia markki-
noita, lomauttavat, saneeraavat 
tai ajautuvat vararikkoon.

Markkinoilta 
karsiutumi-
nen

Poistuminen tapahtuu kunnan 
poliittis-hallinnollisin lakkau-
tuspäätöksin.

Autonomiset yksiköt karsiutuvat 
omia aikojaan, mutta kunnan 
tuottajien karsiutuminen edel-
lyttää poliittis-hallinnollisia 
päätöksiä.

Tuotantoyksiköt karsiutuvat 
omia aikojaan ja viime kädessä 
konkurssien kautta.

Toteuttami-
sen rajoitteet

Toteutettavissa periaatteessa 
kaikissa kuntapalveluissa.

Ei voida toteuttaa kuntapalve-
luissa, joissa ostopalvelujen 
käyttö on tavalla tai toisella kiel-
letty.  Välillisesti ostopalvelujen 
käyttöä rajoitetaan esimerkiksi 
peruskoulutuksessa vaatimalla 
palvelutuottajilta toimilupaa.

Ei voida toteuttaa kuntapalve-
luissa, joissa ostopalvelujen 
tai yhtiömuodon käyttö on 
kielletty. Välillisesti ostopalve-
lujen käyttöä ja yhtiöittämistä 
rajoitetaan esimerkiksi pe-
ruskoulutuksessa vaatimalla 
palvelutuottajilta toimilupaa.

Oikeus osallistua tarjouskilpailuihin

Parhaiten kilpailuneutraliteettia edistetään, jos kilpailutukset ovat avoimia 
 kaikille palvelutuottajille. Mitä useammalla palvelutuottajalla on oikeus osal-
listua tarjouskilpailuihin, sitä laaja-alaisemmasta yhdenvertaisuudesta voi-
daan puhua. Kuitenkin kilpailuihin osallistujien määrää voidaan pyrkiä ra-
joittamaan asettamalla joitakin kriteereitä osallistumiselle, mitä voi edistää 
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 näennäismarkkinateorian vaatimus transaktiokustannusten minimoinnista. 
Kriteerinä voidaan käyttää esimerkiksi yrityskokoa tai ammattitaitokvalifi kaa-
tioita. Osallistumisen rajoittaminen on varsin ristiriitaista kilpailuneutraliteetin 
saavuttamisen näkökulmasta, jos tilaaja yksin tarjousten käsittelykustannusten 
minimoimiseksi pyrkii rajoittamaan vapaata osallistumista. Transaktiokustan-
nusten minimointivaatimus johtaisi äärimmilleen vietynä siihen, että kunnan 
olisi palattava hierarkkiseen palvelutuotantoon, jossa ei synny lainkaan trans-
aktiokustannuksia. Sen vuoksi voidaan väittää, että näennäismarkkinateo riaan 
sisältyvä transaktiokustannusten minimointivaatimus on yhteen sopimaton kil-
pailuneutraliteettivaatimuksen kanssa. 

Kansalaisten perusoikeuksien toteutumista vastaavalla kollektiivisella kulu-
tusyksiköllä on palvelujen tilaajana kuitenkin erityinen tarve selvittää tuotta-
jakandidaattien kompetenssi ja edellytykset suoriutua kyseessä  olevasta tuo-
tantotehtävästä. Myös palvelutuottajan taloudellisen aseman täytyy olla sellai-
nen, että se kykenee vastaamaan tarjouksessa ilmoittamistaan toimenpiteistä. 
Näiden näkökohtien varassa osallistumisoikeudelle voidaan asettaa tiettyjä 
minimikriteereitä. Tällä perusteella ammattitaitokvalifi kaatiot ovat paljon ym-
märrettävämpiä kuin vaatimukset palvelutuottajien absoluuttisesta tai suhteel-
lisesta minimikoosta. On nimittäin otettava huomioon, että verkosto talouden 
periaatteet kyseenalaistavat palvelutuottajan minimikokovaatimuksen osal-
listumiskriteerinä, koska verkostoitunut palvelutuottaja voi hyödyntää aliura-
koitsijoita. Osallistumiskriteerien sisältökysymysten rinnalla oleellista olisi 
kiinnittää huomiota siihenkin, kenellä on oikeus kriteerien asettamiseen. Kil-
pailuneutraliteetin näkökulmasta palvelutuottajille asetettavien kriteerien tulisi 
olla julkilausuttuja, evidenssin nojalla perusteltuja, läpinäkyviä, yksiselitteisiä, 
suhteellisen pysyviä ja ennakoitavissa olevia. Näiden näkökohtien varassa jul-
kisissa palveluissa esimerkiksi valtakunnallisesti sovellettavat kriteerit ja pal-
velustandardit ovat luotettavampia kuin paikalliset kriteerit.282 

Kilpailuttamisen toteutusympäristö

Agenttiteorian implisiittisten oletusten mukaan agentin ja päämiehen välinen 
informaation vaihto tapahtuu julkisuudelta salassa. Näennäismarkkinoiden 
tavoite tehokkuuden edistämisestä edellyttää informaation jakelussa aivan 
päinvastaista ajattelua. Kilpailuun saadaan tehokkuutta, kun päämies jakaa 
 informaatiota mahdollisimman julkisesti. Kilpailuneutraliteettivaatimuk-
sen mukaan päämiehen on jaettavat tietoa tarjolla olevista palvelu-urakoista 
mahdollisimman tasapuolisesti ja käytettävä hyväkseen puolueettomia jakelu-
kanavia. 

282 Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta eniten arveluja herättävät erilaiset kutsukilpailut. Kutsu-
kilpailussa tilaajayksikkö voi omista lähtökohdistaan jo edeltä käsin päättää, keiltä palvelu-
tuottajilta pyydetään tarjoukset. Jos kutsukilpailuun oikeutetuista ei tarvitse tehdä edes 
 mitään eksplisiittistä päätöstä, tilaajan ratkaisu jää vaille oleellisia valitusperusteita.
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Informaatioteknologian kehitys on nostamassa sähköiset eli elektroniset 
hankintamenettelyt (eProcurement) perinteisten hankintaprosessien haasta-
jiksi. Sähköisten tarjouspyyntömenettelyjen ja hankintojen käyttöönottamisen 
on katsottu merkitsevän ennen kaikkea sitä, että aikaisemmin kirjeenvaihtona 
ja muuna käsityönä hoidetut hankinnat voidaan tehdä tehokkaammin ja talou-
dellisimmin ja että informaatiota voidaan levittää laaja-alaisemmin ja reaali-
ajassa. (Hull 2000, 13 ja Savas 2002, 89). Elektronisten hankintojen etuina 
pidetään myös yksiselitteisempien sopimusten aikaansaamista ja tarjousten 
 rationaalisempaa vertailua sekä ajan säästämistä. Jos tekniikka voi helpottaa 
pidemmälle standardoitujen välineiden käyttöä, tilaajat ja tuottajat hyötyvät 
tiedon siirron, etsinnän, lajittelun, valinnan ja esittämisen rationalisoitumi-
sesta. Sähköiset järjestelmät vähentävät myös palvelutuottajilta tarvittavan tie-
don määrää, koska jotkut palvelutuottajia koskevat tiedot voidaan saada säh-
köisesti suoraan toisilta viranomaisilta. (Electronic Public Procurement 2001, 
4 – 6.) 

Perinteinen asiakirjakilpailuttaminen on sähköistä kilpailuttamista alttiim-
pi virhemahdollisuuksille. Perinteinen toteutus on altis erityisesti korruptiolle. 
Sähköisessä kilpailuttamisessa voidaan käyttää nimettömiä, mutta jälkikäteen 
tunnistettavissa olevia tarjouksia, minkä avulla osa korruptiomahdollisuuk-
sista on eliminoitavissa. Hankintaprosessin läpinäkyvyyttä voidaan parantaa 
myös virtuaalimaailmassa reaaliaikaisesti suoritettavilla palvelu-urakoiden 
huutokauppatilaisuuksilla. Reaaliaikaisuutensa ja edullisuutensa ansiosta vir-
tuaalista kilpailuympäristöä voidaan käyttää myös kiireellisten ja pienikokois-
ten hankintojen foorumina. Virtuaaliympäristö on globaali, minkä ansiosta 
informaation jakelun näkökulmasta virtuaalihankinnat edistävät kilpailutusten 
informaationeutraliteettia. Toistaiseksi palvelutuottajien digitaalinen jako kui-
tenkin kyseenalaistaa virtuaalikilpailuttamisen edut. 

Tarjouspyyntöjen palvelumääritelmät 

Kilpailuneutraliteettivaatimusta noudattava kulutusyksikkö voi sekin tehdä 
 heräteostoksia tai köykäisesti harkittuja hankintoja, mutta tarjouspyyntömenet-
telyssä hankittavat palvelut pitäisi kyetä yksiselitteisesti nimeämään. Tasapuo-
lista kilpailuttamista ei voida järjestää, jos tuottajat joutuvat kukin tykönään 
arvaamaan, mitä tilaajan tarjouspyyntö itse asiassa koskee. Tilaajan mahdolli-
nen tietämättömyys ja hankittavan palvelun määrittelykyvyttömyys voi johtua 
siitä, ettei tämä ole tehtäviensä tasalla. Tilaaja voi myös epätietoiseksi tekey-
tymällä tai omia kustannuksiaan säästääkseen haluta selvittää, mitä kaikkia 
palveluja on tarjolla ja miten eri palvelutuottajat tarjouspyynnössä ratkaisisivat 
tilaajan kulloisetkin, hiukan ehkä jäsentymättömät tarpeet ja sekavat ongelmat. 
Tällaisia tilanteita ilmenee etenkin erikois- ja ensikertahankinnoissa. 

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta palvelumääritykset eivät saisi millään 
tavalla perusteettomasti syrjiä joitakin palvelutuottajia, minkä vuoksi palvelu-
määritysten ja -nimikkeiden tulisi olla tuottajaneutraaleja. Kunnallisten palvelu-
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hankintojen kilpailuttamisen neutraaliutta voitaisiin edistää huomattavasti, jos 
kuntapalveluista saataisiin aikaiseksi alakohtaiset, mutta laaja-alaisesti hy-
väksytyt ja neutraalit standardit, koodit ja sisältökuvaukset.283 Kilpailuneut-
raliteetin vaatimus neutraaleista palveluluokitteluista saattaa kuitenkin näiltä 
osin asettua ristiriitaan niiden ehtojen varassa, joiden puitteissa palvelutuotta-
jat kehittävät palvelujaan dynaamisten kilpailuetujen hankkimiseksi. Vapailla 
markkinoilla palvelutuottajat haluaisivat segmentoida ja differoida tarjontansa, 
mikä ei sovi yksiin tasapuolisuutta edistävän harmonisointiajatuksen kanssa. 

Tarjouspyyntöjen palvelumäärityksiin liittyy läheisesti se seikka, kuinka 
suureksi yksittäisen hankinnan koko mitoitetaan (ks. esim. Dunleavy 1997, 
38). Hankinnan suuruusluokan määrittelyssä perinteinen lähestymistapa on 
perustunut kollektiivisen kulutusyksikön tarpeisiin. Kilpailuneutraliteettivaa-
timuksen johdosta hankintojen suuruusluokan määrittelyissä pitäisi ottaa huo-
mioon myös yhtäältä näennäismarkkinoilla toimivien palvelutuottajien koko 
ja toisaalta kyky mobilisoida ja verkottaa ulkoista tuotantokapasiteettia käyt-
töönsä. 

Agentin valintakriteeri

Kunnallistalouden verotuloihin sisältyy kunnallisen päätöksenteon insentiivi-
järjestelmä, joka kannustaa paikallisten taloudellisten aktiviteettien tukemiseen 
ja suosimiseen. Kunnat rahoittavat toimintansa keskeisiltä osin kunnallisvero-
tuloista ja yhteisöverotulo-osuudesta, ja ne puolestaan ovat riippuvaisia kun-
nan jäsenten työllisyydestä ja kunnan alueella toimivien yritysten työpaikoista 
ja tuloksentekokyvystä. Verotulojen määräytymisperusteiden vuoksi kunnilla 
on insentiivi ohjata kunnallisia budjettivaroja nimenomaan oman kunnan alu-
een palvelutuottajille. Kilpailuneutraliteetin kannalta kerrannaisvaikutuksiin 
perustuva päätöksenteko ei ole oikeudenmukaista, koska silloin ratkaisevaksi 
tulee yhtiön toimipaikan sijainti eikä sen taloudellinen tehokkuus. Kunnallis-
talouden rahoitusjärjestelmän insentiivit ja kilpailuneutraliteettivaatimus ovat 
jyrkässä ristiriidassa keskenään. 

Palveluntoimittajan valinta on perustaltaan samankaltainen päätöstilanne 
kollektiiviselle kulutusyksikölle kuin yksilökuluttajallekin. Transaktiokustan-
nukset mukaan lukien diskontatulta nykyarvoltaan edullisin tarjous olisi va-
lintakriteerinä periaatteessa hyvin yksinkertainen, mutta sopimussuhteeseen 
liittyviä transaktiokustannuksia tuskin voidaan tietää ennakolta. Palvelujen 
kilpailuttamisessa halvin hinta ei välttämättä ole toimiva tai viisas valintakri-
teeri (ks. esim. HM Treasury 1991, 1) Jotkut kunnalliset palvelut ovat niin 
elintärkeitä ja hienovaraisia, että halvimman tarjouksen hyväksyminen voi 
psykologisista syistä johtuen olla jopa mahdotonta. Esimerkiksi kirurgipalve-
luissa halvin leikkaushinta ei välttämästä tunnu kiinnostavalta vaihtoehdolta. 

283 Olemassa on jo UNSPSC (Universal Standard Products and Services Classifi cation), joka 
sisältää sekä tavaroiden että palvelujen luokittelut, mutta sitä ei pidetä kuitenkaan riittävän 
laajana ja toimivana. (Electronic Public Procurement 2001, 10 – 11.)
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Joidenkin tutkijoiden (Preker, Harding ja Travis 2000, 784 ja Blom 2000, 35) 
kirjoituksissa on vaadittu, että palvelujen tuotanto-oikeus on annettava sille 
palvelutuottajalle, jonka tarjous lupaa ”parhaimman palvelun alhaisimmal-
la hinnalla”. Näin suoraviivaisessa kriteerissä piilee kuitenkin käsitteellinen 
ongelma. Parhaimmalla palvelulla voidaan ymmärtää parhainta laatua tai 
kokonaan toista, parempaa palvelua, joka vain sattuu palvelemaan myös sen 
tarpeentyydytyksen ratkaisua, johon tarjouspyyntö perustuu, mutta joka tekni-
sessä mielessä on kuitenkin eri palvelu kuin mitä tarjouspyynnössä on mainit-
tu. Jos vertailussa käytetään kriteerinä hinta-laatusuhdetta, se sisältää riskin, 
että hankitaan vahingossa ylilaatua ja kulutetaan voimavaroja enemmän, kuin 
mikä olisi välttämätöntä tarpeen tyydytyksen kannalta. Näiden näkökohtien 
perustella valintakriteeri pitäisi ilmaista täsmällisemmin seuraavassa muodos-
sa: vaadittava palvelu ja laatu halvimmalla hinnalla ja suurin lisälaatu ilman 
lisäkustannuksia. Jos tuottaja kykenee antamaan luvatusta lisälaadusta jon-
kin evidenssin tai takuun, voidaan tätä kriteeriä pitää suhteellisen neutraalina 
päätöksentekokriteerinä. Joka tapauksessa palvelujen laatuarviointi on vaikea 
tehtävä tilaajalle. Esimerkiksi Kanniaisen (2002, 52) käsitys siitä, että tilaaja-
tuottajamalli tekee laatuvertailun mahdolliseksi, on ylioptimistinen. Palvelu 
on aineetonta ja jokainen palvelutapahtuma on ainutkertainen, minkä vuoksi 
laatua on yleensä aina vaikea arvioida etukäteen. Kun toteutunutta laatua tar-
kastellaan jälkikäteen, tilaajalla ei välttämättä ole mitään kiistatonta vertailu-
kohtaa, koska kilpailun on voittanut yleensä vain yksi palvelutuottaja. 

Voidaan väittää, että näennäismarkkinateorian ja agenttiteorian taustaole-
tuksiin kuuluvat kaksiulotteiset, pessimistiset, pelkistetyt ja asemaperustei-
set ihmiskäsitykset, koska molemmat sisältävät melko kaavamaiset ja omaan 
etuun ankkuroituvat oletukset päämiesten ja agenttien käyttäytymisestä ja 
päätöksenteosta.284 Kun tällaiset ihmiskäsitykset yhdistetään vaatimukseen 
rationaalisesta näennäismarkkinakäyttäytymisestä, voidaan näennäismarkki-
nateorian taustaoletuksissa osoittaa merkillepantava ristiriita. Agenttia näen-
näismarkkinateoria pitää itsepintaisena oman edun tavoittelijana. Itseintressin 
käsitteen avulla byrokraatteina toimivat agentit mielletään budjetin maksimoi-
jiksi. Kilpailuttamisen myötä agentin itseintressin ajatellaan olevan valjastet-
tavissa yleiseksi hyödyksi, sillä kilpailussa pärjätäkseen agentista täytyy tulla 
budjetin aktiivinen minimoija.  Sen sijaan kilpailuttamista harjoittavien tilaa-
jien ihmiskäsityksen kohdalla näennäismarkkinateoria ajautuu vaikeuksiin. 
Näennäismarkkinateorian implisiittisten oletusten mukaan tilaajapäämiehen 
täytyy olla innokas edullisten tarjousten metsästäjä. Julkisen valinnan teoria 
on väittänyt, että poliitikon oma ja varsinkin hänen eturyhmiensä etu ohittavat 

284 Agenttiteoria pitää agentteja laiskotteluun ja huilaamiseen taipuvaisina henkilöinä, jotka 
reagoivat lähinnä vain päämiehen kannusteisiin ja valvontaoperaatioihin (Selden, Brewer ja 
Brudney 1999, 124). Jos agenttiteoriaa verrataan johtamisen x- ja y-teoriaan, agenttiteoria 
pitää agentteja lähinnä sellaisina ihmisinä, joita mainittu johtamisteoria kuvailee heikosti 
motivoituviksi ja valvontaa kaipaaviksi. Sen sijaan päämiestä agenttiteoria pitää innokkaana 
voiton maksimoijana, joka on kiinnostunut agentin toiminnasta ja motivoitunut agentin kan-
nustamiseen ja valvontaan. 
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yleisen edun. Näennäismarkkinateoria ei ole kuitenkaan kyennyt kattavalla ta-
valla argumentoimaan sitä, mitkä ovat ne perusteet, joilla voidaan väittää, että 
tilaajapoliitikot tai tilaajavirkamiehet olisivat välttämättä kiinnostuneita juuri 
edullisimmasta tarjouksesta. Buchananin (2003, 15) mukaan nykypolitiikka 
voidaan monelta osin ymmärtää nimenomaan rentseeking-politiikkana. Rent-
seeking-käyttäytymisen voidaan ajatella myös säilyvän, vaikka hierarkiasta 
siirryttäisiinkin tilaaja-tuottajamalliin, jossa se voi johtaa vaikkapa tilausten 
kanavointiin päätöksentekijöiden edustamille eturyhmille. Kähkösen (2000, 
285 – 288) tekemien tulkintojen mukaan Le Grand on pitänyt näennäismark-
kinakeskustelussa yllä näkökantaa, jonka mukaan tuottajan ohella myös toi-
meksiantajan eli päämiehen toimintaa on ohjattava taloudellisilla kannusteilla. 
Kähkönen on kritisoinut tätä vaatimusta tilaajan taloudellisesta motivoinnista, 
ja hän on vaatinut, että tilaajaa saisi motivoida ainoastaan asiakkaiden hyvin-
voinnin lisäämisen intressi. Näennäismarkkinateorian koko idea taloudellisen 
tehokkuuden parantamisesta perustuu kuitenkin käsitykseen siitä, että tilaaja 
valitsee vain ja ainoastaan sen tuottajan, jonka tarjoushinnassa näkyy muita 
parempi tekninen tehokkuus. Jotta näennäismarkkinateoria olisi ihmiskäsityk-
sessään johdonmukainen, sen tulisi soveltaa agenttiteorian ideaa taloudellisis-
ta insentiiveistä sillä tavalla, että tilaajiakin kannustettaisiin kollektiivisesti ja 
yksilökohtaisesti. Tilaajille voitaisiin luvata vaikkapa palkkioita kilpailuttami-
sella aikaan saaduista säästöistä. Näennäismarkkinateorian tilaajalle osoitta-
ma motivointikriteeri eli se, että tilaajan tulee motivoitua kuluttajien tarpeista, 
on liian ahdas tai ainakin se on ristiriidassa muutoin itseintressin käsitteeseen 
 perustuvan päättelyn kanssa.

Kilpailuttamisen frekvenssi, sopimuksen kesto ja kannusteet 

Kilpailuttamisen myötä kunnallistalouden budjetoinnissa käytettävissä olevan 
informaation symmetrisyys lisääntyy, kun päämies voi kilpailuttamisen myötä 
verrata eri agenteilta saamiaan tarjouksia. Tämä koskee varsinkin sellaisia ta-
pauksia, joissa voidaan vertailla marginaalikustannusten ja -hyötyjen suhdetta 
erilaisiin hyödyke- ja palvelumääriin. Informaation asymmetrisyyden vähene-
minen puolestaan vähentää tuottaja-agentin mahdollisuuksia opportunistiseen 
käyttäytymiseen. (Lane 1997, 290.) Informaation asymmetrisyyden vähenty-
minen argumentoi tietyssä mielessä sen puolesta, että kuntatilaajalla voisi olla 
perusteltua rohkeutta solmia myös pitempiaikaisia palvelujen toimitussopi-
muksia.285 Pitkiä sopimuksia ja kilpailutusfrekvenssin harventamista puolustaa 
myös transaktiokustannusten teoria. Kun sopimuskumppani opitaan tuntemaan 
ja muut palvelutuottajat säilyvät tuntemattomina, tilaajasta voi alkaa tuntua 
turvalliselta jatkaa sopimuskautta pitemmällä sopimuksella vanhan tuottajan 
kanssa, koska palvelutuottajan vaihtaminen herättää pelkoja yllättävistä trans-
aktiokustannuksista. Riskienhallinnan näkökulmasta sopimuksen kestolla on 

285 Hierarkkisessa palvelutuotannossa toimeksiantojen pituus rajoitetaan talousarvion vuotuis-
periaatteen raamittamana kunnan talousarviovuoteen.
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286 Termi BOT tarkoittaa rakenna-operoi-siirrä-sopimusta ja ROT saneeraa-operoi-siirrä-sopi-
musta. Näitä sopimustyyppejä sovelletaan yksityisrahoituksella toteutettavissa public-pri-
vate-partnershipeissä. (Ks. esim. Laapio ym. 2001, 46 ja Kankainen, Lindholm ja Roberts 
2000, 14 – 16.)

287 Palvelutyypin käsitteen ja luokittelun ovat kehitelleet Hautamäki, Mäkelin, Savaspuro, 
Seppänen ja Vepsäläinen (1990, 90).

merkitystä siltä kannalta, miten kustannusriski jakautuu palvelutuottajan ja 
tilaajan välillä. Käyttökustannusten ennakoimattomista muutoksista aiheutu-
va riski kasvaa sitä mukaa, kun sopimusaikaa pidennetään. Jos tämä ongelma 
pyritään ratkaisemaan sopimuksen indeksiehdolla, hyöty mahdollisista tuotta-
vuusparannuksista valuu kokonaan palvelutuottajalle. (Seutuliikenteen kilpai-
luttaminen 1991, 26.) 

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta on todettava, että pitkät sopimusajat 
vähentävät kilpailuttamismahdollisuuksien hyödyntämisintensiteettiä. Pit-
killä sopimusajoilla vaarannetaan kilpailuttamisjärjestelmän puolueettomuus 
– etenkin jos sopimusten pituus on kuntakohtaisesti vapaasti päätettävissä aina 
sen mukaan, kuka on kilpailutuksen voittanut. Kilpailuneutraliteetin kannalta 
optimaalista olisi, jos kilpailuttaminen olisi säännöllistä ja kohtuullisen usein 
toistuvaa. Sopimuksen ajallinen kesto sellaisenaan ei ole kuitenkaan lineaa-
risessa suhteessa kilpailuneutraliteetin toteutumiseen, vaan kohtuullisen ja 
tasapuolisen sopimusajan määrittelyyn vaikuttaa tilattavan palvelun luonne. 
Kilpailutuksen voittajalle pitää antaa sopimusjakso, joka mahdollistaa mielek-
kään toiminnan harjoittamisen ja palvelutuottajan tekemien investointien hyö-
dyntämisen. Mitä enemmän palvelu sitoo pääomaa ja mitä enemmän palvelu 
on räätälöity tilaajan tarpeisiin, sitä pidempi sopimusaika on perusteltavissa. 
Näillä perusteilla esimerkiksi BOT- ja ROT-sopimukset286 voidaan solmia pi-
demmiksi kuin esimerkiksi sopimukset aliurakoinnista tai rutiinipalvelujen 
tuotannosta. 
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KUVIO 29. Sopimusajan pituus määriteltynä palvelun tuottamiseen sitoutuvan pää-
oman määrän ja palvelutyypin välisenä suhteena.287 
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Päämies-agenttiteoria on suhteellisen indifferentti sen suhteen, kuinka pitkäksi 
aikaa päämiehen ja agentin välinen sopimus solmitaan, eikä piittaa lainkaan 
siitä, kuinka pitkiä sopimusaikoja eri agentit saavat. Sen sijaan teoria implikoi 
sitä, että päämiehen ja agentin välistä sopimussuhdetta voidaan pitää voimassa 
määräajan jälkeenkin, jos agentti on toiminut päämiestä tyydyttävällä tavalla. 
Toinen implisiittinen oletus on se, että päämies voi sopimuksen irtisanomis-
ehtojen rajoissa päättää sopimussuhteen, jos päämies ei vain yleisesti ole tyy-
tyväinen agentin toimintaan tai saavuttamaan tulokseen. Samoilla edellytyk-
sillä agentti voi päättä sopimuksen, jos se löytää edukkaamman sopimuksen 
muualta. 

Agenttiteorian mukaan päämies yrittää tai ainakin hänen pitäisi yrittää  estää 
hyvää agenttia hakeutumasta muiden päämiesten palvelukseen. Kilpailuneut-
raliteettiperiaatteen näkökulmasta sopimussuhteen jatkaminen sillä  perusteella, 
että päämies olisi tyytyväinen agentin toimintaan, on epäoikeudenmukaista 
potentiaalisia kilpailijoita kohtaan. Tähän päätelmään tullaan varsinkin, jos 
kilpailuneutraliteetin ideaan sisällytetään ajatus siitä, että käytettävissä ole-
vat kilpailuttamismahdollisuudet tulee hyödyntää. Jotta kaikkia kohdeltaisiin 
tasa puolisesti, sopimuksen päättyessä sopimussuhde olisi pääsääntöisesti ase-
tettava kaikkien tavoiteltavaksi. Toisaalta taas kesken sopimuskauden sopi-
mussuhteesta eroon hankkiutumisen on perustuttava kiistattomaan evidenssiin 
olennaisesta sopimusrikkomuksesta. 

Itse sopimus ja sen kesto ovat kilpailuneutraliteettiongelma myös kunta-
tilaajan uskottavan ja sitoutumiskykyisen tilauskäyttäytymisen kannalta. 

 Greven (2000, 153 – 163) ajatusten perusteella kunnallishallinnossa käy-
tettävät sopi mukset voidaan jakaa koviin ja pehmeisiin sopimuksiin. Kovat 
sopimukset edustavat klassista ja neoklassista käsitystä sopimuksesta, jossa 
kaksi osapuolta tai useampi osapuoli ovat sopineet hyödykkeiden vaihdosta ja 
joka voidaan lain voimalla panna täytäntöön. Ulkopuolisen palvelutuottajan 
suuntaan kunta voi olla uskottava, sillä kunta voi solmia tämän kanssa kovan 
sopi muksen. Kovien sopimusten ohella on olemassa pehmeitä sopimuksia, 
jotka vastakkainasettelun sijasta rakentuvat enemmän ehkä yhteistyön varaan. 
Hallinnon pehmeät sopimukset eivät yleensä ole juridisia sopimuksia siinä 
mie lessä, että niiden täytäntöönpano voitaisiin taata pakkotoimenpitein siviili-
oikeudellisessa prosessissa. 

Sisäisen palvelutuottajan kanssa sopimisen uskottavuus on siis koetuksella, 
sillä heidän kanssaan kunta voi solmia vain pehmeitä sopimuksia. Uskotta-
vuutta sisäisen palvelutuottajan suuntaan vahvistetaan tosin kunnan budjetin 
tulosmäärärahoilla. Kunnallistalouden budjettijärjestelmässä on silti se rajoite, 
että muiden kuin vuotuismäärärahojen budjetointi ei tule kysymykseen. Si-
säinen palvelutuottaja ei saa pitempää vakuutta tai sitoumusta kunnan budje-
tista, koska budjetin vuotuisperiaate288 lyhentää määrärahan voimassaolon 

288 Kuntien talousarvioissa on vuotuisperiaatteen lisäksi perinteisesti noudatettu yhtenäisyyden, 
täydellisyyden, yksityiskohtaisuuden, yleiskatsauksellisuuden, yleiskatteisuuden, tarkkuu-
den, vastuullisuuden, ja julkisuuden periaatteita. Uusi kuntalaki on jonkin verran  modifi oinut 
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 kalenterivuoteen. Sen sijaan, jos sopimusaika ylittää kalenterivuoden, ulkoinen 
ja sisäinen palvelutuottaja joutuvat erityisen eriarvoiseen asemaan. Sisäisen 
palvelutuottajan kanssa solmittu, toiselle kalenterivuodelle ulottuva pehmeä 
toimitussopimus on pelkkä näennäissopimus.289 Kovan sopimuksen ansiosta 
ulkopuolinen palvelutuottaja voi luottaa lähes kuinka pitkäaikaiseen sopimuk-
seen tahansa.

Tilaaja-tuottajamallin tuottaja

Sisäinen Ulkoinen

Enintään 
kalenterivuosi

Sopimuksen kesto

Pidempi kuin 
kalenterivuosi

Tulosbudjetoitu men-
omääräraha

Budjetoitavissa oleva 
ostopalvelusopimus

Osittain budjetoi-
maton sitomaton 
sopimus

Osittain budjetoimaton, 
mutta kuntaa sitova 
ostopalvelusopimus

KUVIO 30. Sopimusaikojen sitovuusvaikutukset eri palvelutuottajille.290 

Agenttiteoria korostaa sopimuskannusteiden ja -palkkioiden tärkeyttä agentin 
motivoinnin kannalta. Jos agentti saadaan motivoitumaan kannusteilla, voidaan 
tämän katsoa vähentävän valvontatarvetta ja edelleen valvontakustannuksia. 
Sangerin (2003, 19) mukaan jo palvelutuotannon kilpailuttaminen ja hierark-

tätä periaatekokonaisuutta, ja Myllyntaustaa (2002, 41 – 44) tulkiten voidaan ainakin täydel-
lisyyden, vuotuisuuden, tasapainon, yleiskatsauksellisuuden ja yleiskatteisuuden periaat-
teiden katsoa olevan edelleen voimassa. Vuotuisperiaatteen vuoksi talousarviot laaditaan 
kunnassa erikseen jokaista varainhoitovuotta varten, joka on yksi kalenterivuosi. Ennen siir-
tymistä noudattamaan soveltuvin osin kirjanpitolakia kunnissa oli vuotuisperiaatteen poik-
keuksena käytössä ns. siirtomäärärahamenettely, jonka puitteissa määrärahan käyttövaltuus 
saatettiin pidentää neljään vuoteen. Kunnan talousarvion yhteydessä laaditaan kolmivuotinen 
taloussuunnitelma, mutta taloussuunnitelmalla ei ole samaa sitovuusvaikutusta kuin talous-
arviolla. (Ks. myös Hosiasiluoma 1969, 165 – 180, Heuru 1987, 148 – 160 ja Meklin ja Näsi 
1994, 235.)

289 Hautamäki ja Paavola (1993, 13) ovat kuitenkin huomauttaneet, että kunnan sisäiset sopi-
mukset voivat olla perusteltuja siinä mielessä, että niiden avulla voidaan korvata aikaisem-
min voimassa olleet epämääräiset yleistavoitteet.

290 Sisäisessä tilaaja-tuottajamallissa enintään kalenterivuoden voimassa olevat kvasisopimukset 
realisoituvat tuottajalle myönnettävinä talousarviomäärärahoina, eli määrärahan myöntämis-
päätöstä voidaan pitää tilaajan hyväksymisaktina sopimukselle. Kalenterivuotta pitemmät 
kvasisopimukset ovat ikään kuin tilaajan antamia näennäissitoumuksia tulevista määrärahois-
ta. Koskenoja (2002, 3) on huomauttanut, että sitoutuminen vuosibudjetointia pidemmäksi 
ajaksi nimenomaan infrastruktuurihankinnoissa voisi olla tilaajan kannalta kuitenkin varsin 
perusteltua. Infrastruktuuri-investoinnit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja niiden väkinäinen 
pilkkominen vuosibudjetointisopimuksiksi vaikeuttaa niiden suunnittelua ja monimutkaistaa 

niiden toteutusta, mistä johtuen investointien kokonaiskustannukset nousevat.
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kisten käskytyssuhteiden tilalle tulevat sopimusperusteiset järjestelmät voivat 
parantaa agentin moraalia ja kohottaa motivaatiota. Tosin joissain  tilaaja-tuot-
tajamallien empiirisissä tutkimuksissa on todettu, että mallin vaikutukset ovat 
jääneet vaatimattomiksi osittain sen vuoksi, että toimeenpannut mallit eivät 
ole sisältäneet riittäviä kannustejärjestelmiä (Le Grand 1999, 5). Tulospalk-
kion sijasta agenttia voi kannustaa myös yksin sopimuksen ajallinen kesto. 
Pitkä sopimuskausi antaa tuottajalle mahdollisuuden oppimis kokemukseen, 
investointien tekemiseen ja sosiaalisen pääoman kasvattamiseen (vrt. Marti-
kainen ja Meklin 2003, 71). Ennen kaikkea se antaa agentille suojaa kilpai-
lulta291. Agenttiteorian näkemystä siitä, että agenttia motivoidaan lähinnä vain 
sopimuskannusteilla, on edellä todetun perusteella pidettävänä kapena. Tässä 
yhtey dessä voidaan huomauttaa vielä siitäkin näkökohdasta, että tulospalk-
kioiden vastakohtana ovat sopimuksen sanktioehdot. Niiden välttäminen toi-
mii sopimuskannustimena, koska ne merkitsevät uhkaa siitä, että agentti saa 
oman huolimattomuutensa vuoksi maksettavakseen sopimussakkoja. (Ks. Kil-
pailuttamisen kehittäminen pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä 2001, 22). 
Kannusteet tai sanktiot eivät kuitenkaan ole kilpailuneutraliteettiongelma, jos 
niiden jaossa kaikkia palvelutuottajia kohdellaan samalla tavalla. Erityisesti 
tämä edellyttää sitä, että sisäisellä palvelutuottajalla on toiminnassaan käytet-
tävissä samat vapaudet ja keinot kuin ulkoisella palvelutuottajalla. 

Tilaajan ja tuottajan välisessä sopimuksessa palvelutoimitusten hinnoit-
telussa voidaan Rosenin (1999, 74) mukaan käyttää kolmea erilaista hinnoittelu-
järjestelmää. Kiinteään toimitushintaan perustuvat palvelujen toimitussopi-
mukset luovat tuottajille kannustimen toimia niin taloudellisesti kuin mahdol-
lista. Tilaajalle kiinteähintaisissa sopimuksissa on se etu, että tilaaja tietää var-
muudella syntyvät kokonaiskustannukset. Kiinteähintaiset sopimukset tekevät 
tuottajasta riskinkantajan ja riippuen siitä, mikä on tuottajan riskinkantokyky, 
tuottaja joutuu veloittamaan riskinkannosta kompensaation eli riskipreemi-
on, joka nostaa toimitushintaa. Kustannusperusteisissa sopimuksissa tilaaja 
maksaa kiinteän toimitusmaksun lisäksi korvauksen, joka perustuu toteutu-
neisiin kustannuksiin. Tuottajan ei tarvitse kantaa riskiä, mutta sillä ei myös-
kään ole mitään insentiivejä pitää kustannukset kurissa. Kustannusperusteiset 
sopi mukset voivat johtaa helposti agentin opportunistiseen käyttäytymiseen 
ja hinta-arvion ylittymiseen (ks. esim. Davis ja Walker 1997, 48). Varsinaiset 
kannustinsopimukset ovat tietynlaisia kombinaatioita kiinteistä ja kustannus-
perusteisista hinnoista. Niissä tuottaja saa ensin kiinteän sopimussuorituksen 
ja jonkun suhteellisen osuuden toteutuneista kustannuksista. Sopimushinnoit-
telun lisäksi voidaan muista sopimusinsentiiveistä sopia erikseen. Erillisenä 
sopimuskannusteena tilaaja voi sitoutua maksamaan bonusta hyvästä laadusta 
esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella (ks. esim. Kilpailutta-
misen kehittäminen pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä 2001, 22). Koska 
erilaiset hinnoittelujärjestelmät vaikuttavat eri tavoin riskien jakautumiseen 

291 Blomin (2000, 37) mukaan palvelutuottajan suurin ongelma on epävarmuus olemassa olon 
jatkumisesta tulevaisuudessa. 
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eri sopimusosapuolten kesken, voidaan sopimuksen voimassaoloajan määritte-
lyllä tasapainottaa myös hinnoittelujärjestelmän sisältämiä riskejä. 

Näennäismarkkinateorian implisiittisten oletusten mukaan kilpailutta-
misvaihe päättyy siihen, kun tilaaja valitsee edullisimman tuottajan ja sopi-
mus alle kirjoitetaan. Tällainen oletus on näköalaton, koska kilpailuttaminen 
voidaan integroida kestämään koko sopimuksen voimassaoloajan. Sangerin 
(2003, 19 – 22) mukaan kilpailutusta voidaan jatkaa varsinaisen kilpailutuksen 
jälkeen sopimuskannusteilla, jos sopimuksessa sovitaan siitä, että sopimustoi-
mittajan suoriutumista verrataan sopimuskauden ajan muiden palvelutuotta-
jien saavuttamiin tuloksiin. Tällaista kilpailutus- ja sopimussuhdetta Sanger 
kutsuu kahden tason kilpailuttamiseksi ja Dunleavy (1997, 19) nimittää sitä 
vertailulla kilpailuttamiseksi. Hän huomauttaa kuitenkin, että vertailut sisäl-
tävät myös ongelmia, koska toiset saman alan palvelutuottajat voivat olla eri 
tavalla säädeltyjä. Sen vuoksi vertailuissakin ajaudutaan kohdakkain kilpailu-
neutraliteettiongelmien kaltaisten tekijöiden kanssa. Vertailulla kilpailuttami-
sessa agentti joutuu seuraamaan kilpailijoiden ja alan yleistä kehitystä, sillä 
agentin toiminnan täytyy säilyä vertailukelpoisena suhteessa näihin. Sangerin 
mukaan laatubonukset voisivat olla tilaajalle kannattavia, koska tuottaja pyrkii 
yleensä tekemään niin vähän kuin mahdollista. Vaikka kannusteisiin yleensä 
liittyy olettama valvontatarpeen pienentymisestä, palvelutoimituksissa sopi-
muskannusteiden käyttäminen voi johtaa silti päinvastaiseen tulokseen. Palve-
lujen ainutkertaisuuden ja aineettomuuden vuoksi saattaa olla välttämätöntä, 
että agentin suoriutumisen seuranta vaatii alinomaista valvontakapasiteettia. 
Koska kunnissa ei perinteisesti ole käytetty tulospalkkioita292, merkitsisi tulos-
ten mittaaminen kannusteita varten tarvetta uudenlaiselle valvontafunktiolle. 
Toisaalta sopimuskannusteet voivat lisätä agentin pyrkimystä kermankuorin-
takäyttäytymiseen. Näennäismarkkinateorian kermankuorintakriteerin vuoksi 
kannusteiden tulisi olla sellaisia, etteivät ne saisi ruokkia käyttäytymistä, joka 
johtaisi palvelutuottajia valitsemaan vain helppoja työkohteita. 

Sangerin (2003, 19) mukaan sellaisille palvelutuottajille, joiden on ha-
vaittu hoitaneen sopimusvelvoitteet hyvin, saattaa aueta mahdollisuus jat-
kaa sopimussuhdetta sopimusajan päätyttyä ilman kilpailutusta. Tätä saattaa 
puoltaa transaktiokustannusten pelon ohella palvelutuottajan ja tilaajan lähei-
seksi, jopa kumppanuudeksi, muotoutunut sopimussuhde. Kilpailuneutrali-
teetin näkö kulmasta tällainen menettely, jossa tuottaja sopimuskorvauksen ja 
- kannusteiden lisäksi palkitaan vielä uudella, kilpailuttamattomalla sopimuk-
sella, estää sen periaatteen toteutumisen, että tilaajan pitäisi hyödyntää käytet-
tävissä olevat kilpailutusmahdollisuudet. Jotkut palvelut ovat luonteeltaan jopa 
sellaisia, ettei tilaaja saisi antaa sopimusta vanhalle palvelutuottajalle siinäkään 
tapauksessa, että tämä olisi voittanut kilpailutuksen. Esimerkiksi varallisuuden 
hoitopalvelut, kirjanpito, tilintarkastus, reskontran ylläpito ja saatavien perintä 

292 Esimerkiksi vuonna 2001 kuntasektori maksoi tulospalkkioita yhteensä ainoastaan 14 mil-
joonaa euroa, jolloin tulospalkkioiden osuus kunta-alan palkkasummasta oli vaivaiset 0,1 %. 
(Hotti 2003, 30.)
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ovat sellaisia palveluja, että niissä palvelutuottajan vaihtamisella aika ajoin 
este tään väärinkäyttömahdollisuuksia. Tämä näkökohta on siis varsin perus-
teltu kilpailuneutraliteettiperiaatteen haastaja. 

Sopimuksen toteutumisen valvonta

Bartlettin ja Le Grandin (1994, 24 ja 25) mukaan jo yksin kilpailutusten li-
sääminen on omiaan estämään agentin opportunistista käyttäytymistä, koska 
tilaaja-tuottajamallissa palvelutuottajien vertailu vakiintuu tavaksi ja syste-
maattisissa kilpailutuksissa riski sopimuksen menettämisestä kasvaa. Tästä 
näkökohdasta huolimatta sekä agenttiteoriassa että näennäismarkkinateoriassa 
katsotaan, että päämiehen tulee harjoittaa erityistä valvontaa.293 Vaikka valvon-
nan kohteessa on teorioiden välillä hieman eroa, molemmissa teorioissa olete-
taan, että toimeksiantosopimuksen solmimisen takia harjoitettava valvonta on 
tilaajan intressien ja tarpeiden mukaista, koska tilaajalla on palvelutoimitusten 
maksajana siihen myös kannusteet. 

Kuitenkin Mennolan (2002, 65) teesin mukaan kilpailuneutraliteetin edistä-
misen näkökulmasta kunta ei ole erityisen puolueeton markkinatoimija. Vaikka 
kunta on viranomainen, kunta on samaan aikaa myös poliittisena järjestelmänä 
foorumi eturyhmäintressien toteuttamiselle. Sen lisäksi kunta jo luontaisesti 
pyrkii edistämään oman alueensa yritysten ja kuntaorganisaation omien pal-
velutuottajien menestystä. Tämän näkemyksen pohjalta valvontaan voidaan 
avata uusi näkökulma, jonka mukaan valvonnankin tulisi osaltaan edistää yh-
denvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista kilpailutussuhteissa. 
Valvonta ei saisi perustua sattumanvaraisille tekijöille, eikä yksin päämiehen 
intohimoille, vaan päämiehen harjoittaman valvonnan pitäisi olla niin kontrol-
loitua ja systemaattista, että erilaisten tuottajien mahdollisuuksia opportunisti-
seen käyttäytymiseen valvonttaisiin yhtäläisellä intensiteetillä. Sovellettavien 
ostopalvelusopimusten valvontaperiaatteiden tulisi olla yhdenmukaiset riippu-
matta siitä, kuka on palvelujen toimittaja tai millaisen sopimusrikkomuksen 
kukin tuottaja on mahdollisesti tehnyt. Kontrolloidulla valvontajärjestelmällä 
edistetään sopimussuhteen saaneen palvelutuottajan oikeudenmukaisen kohte-
lun toteutumista.

Suhteellisen yksinkertaista on massa- ja rutiinipalvelujen valvonta. Rutiini-
palvelujen valvonnassa tilaaja voi ehkä olla helpommin tiukkana, koska on 
mahdollista, että tilaajan ja tuottajan suhde jää tällaisissa palvelutoimitus-
suhteissa löyhäksi ja etäiseksi. Ongelmallisia valvottavia ovat kehitystyö-, 
293 Lane (1997, 295) on esittänyt väitteen, jonka mukaan tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen 

merkitsee sitä, että käyttöönoton jälkeen päämies, jolla hän tarkoittaa kuntaa poliittisena yh-
teisönä, ei voi lähestyä agenttia eli palvelutuottajaa hyväuskoisena, koska päämiehen pitää 
ottaa huomioon riski siitä, että agentti käyttäytyy opportunistisesti. Lanen väite ei ole kes-
tävä, sillä jo julkisen valinnan teoria ja byrokratian pullataikinaefekti ovat osoittaneet, ettei 
edes hierarkkisessa agenttisuhteessa poliittisen yhteisön ole kovin viisasta olla hyväuskoinen 
suhteessa kunnan omiin byrokraatteihin. Myös Ryynänen (2000, 181) on huomauttanut kun-
nallispoliitikoiden ja viranhaltijoiden välisistä jännitteistä ja siitä, että valtapyrkimyksissään 
viranhaltijakunta pyrkii kaventamaan dualistisen periaatteen minimiin
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erityis- ja asiantuntijapalvelut. Tuottajien määrä tällaisissa palveluissa saattaa 
olla vähäinen, joten tilaaja voi kokea yhdenkin palvelutuottajan löytymisen 
onnenpotkuna. Yleensä myös katsotaan, että kehityspalveluissa tuloksiin pää-
seminen edellyttää, että tilaaja ja tuottaja tuntevat toisensa hyvin ja kykenevät 
toimivaan yhteistyöhön. (Valkama 1994c, 40.) Tiivis yhteistyösuhde tuottajan 
kanssa voi hankaloittaa tilaajan kykyä valvoa palvelutoimitusten sopimuksen-
mukaisuutta neutraalisti. Tuottajat tietävät tämän asian ja ne pyrkivät siihen, 
ettei tilaaja näkisi tuottajaa anonyymina sopimusosapuolena vaan nimenomaan 
erityisenä sopimuskumppanina. (Ks. esim. Laapio ym. 2001, 118 – 120.) Tuot-
tajaosapuolella on pyrkimys korostaa kumppanuutta, koska markkinarahoit-
teisena yksikkönä sillä on tarve hallita toiminta- ja kilpailuympäristöään. So-
pimussuhteen kehittyminen kumppanuudeksi voi tehdä tilaajasta teknisesti ja 
jopa emotionaalisesti riippuvaisen suhteessa tuottajaan. Kumppanuus- ja luot-
tamussuhteen hengessä tilaajalle kertyy painetta kehittyä pitkämieliseksi tuot-
tajan suhteen ja kynnys huomauttaa kaikista sopimusrikkomuksista nousee. 
Kilpailuneutraliteettia kuitenkin loukataan sillä, että kumppanuuden annetaan 
heikentää toimitettavien palvelujen ja niiden sopimuksenmukaisuuden valvon-
taa. Neutraalit valvontaolosuhteet edellyttävät kumppanuuksien välttämistä eli 
eräänlaista paikallista liittoutumattomuuspolitiikkaa.

Näennäismarkkinateoria ja agenttieteoria olettavat, että ilman sopimusta 
jääneillä agenteilla ei ole mitään intressiä valvonnan suhteen. Heillä on kuiten-
kin oikeudenmukaisuuteen liittyvä intressi siitä, että päämies hoitaa valvonta-
tehtävänsä neutraalisti, eikä päämiehen ja agentin välillä esiinny yksituumai-
suutta lieventää sopimuksen tulkintaa tai valvontaa kilpailutuksen voittaneen 
agentin eduksi. Tämä oikeudenmukaisuusnäkökohta tekee tarpeelliseksi myös 
ns. kolmannen miehen edun huomioon ottamisen.  Kilpailuneutraliteettivaa-
timuksen näkökulmasta katsottuna tätä kautta syntyy tarve sille, että myös 
päämiehen sopimusten täytäntöönpano- ja valvonta-aktiviteetteja valvotaan. 
 Koska tilaaja ei voi valvoa itse itseään, olisi tilaaja-tuottajamallissa tilaus- 
ja tuotantofunktioiden lisäksi harkittava tämän valvontehtävän eriyttämistä 
omaksi, itsenäiseksi funktiokseen.294 

7.3 Kilpailuttamissääntelyn vaikutus 
 hankintaneutraliteetin toteutumiseen

Pääsääntöisesti Suomessa ei sovelleta vaatimusta palveluhankintojen pakko-
kilpailuttamisesta,295 eli kuntapalvelujen tilaaja-tuottajamallin toimeenpano 

294 Julkisten palvelujen markkinaehtoistamisen mahdollisuuksia pohtineen työryhmän mukaan 
kuntien valvontafunktion tehostaminen olisi tarpeellista. Työryhmä kohdisti vaatimuksen-
sa sekä kuntakonsernin sisällä toteutettavaan tilaaja-tuottajamalliin että ulkoistamiseen. 
(Kauppa- ja teollisuusministeriön … 2001, tiivistelmäsivu ja 25.)

295 Esimerkkinä pääsäännön poikkeuksesta ovat hankintalainsäädännön velvoitteet siitä, että 
kuntien pitää kilpailuttaa tietynsuuruiset rakennusurakat. Lisäksi Pääkaupunkiseudun yhteis-
työvaltuuskunnan on kilpailutettava seutuliikenteen bussiliikennepalvelujen hankinnat. (Vrt. 
Oksanen 2002, 78.)
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kuuluu ainakin toistaiseksi kunnallisen itsehallinnon piiriin. Vapaaehtoisesta 
toimeenpanosta seuraa se, että kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden kilpai-
lutusneutraliteetti toteutuu vaihtelevalla tavalla maan eri osissa.296 Kunnallis-
hallinnossa tilaaja-tuottajamallin eräänlaiseksi substituutiksi on muotoutunut 
kuntapalvelujen ulkoistaminen. Pajarisen (2001) mukaan ulkoistaminen tar-
koittaa välituotteiden, komponenttien ja jopa kokonaisten tuotantovaiheiden 
hankintaa oman organisaation ulkopuolelta. Yksityisellä sektorilla sopivan pal-
velutuotantotavan valinta tiivistyy valintaan make or buy297, mutta kunnallisella 
sektorilla ulkoistamista ei voida pelkistää näin yksinkertaiseen kysymykseen. 
Ulkoistamista kunnallishallinnossa on kaikki sellainen uudelleenorganisointi, 
joka tavalla tai toisella siirtää kuntapalveluiden tuotannon kuntaorganisaation 
ulkopuolelle,298 mutta jättää viimesijaisen palvelujen järjestämisvastuun kui-
tenkin kunnalle. 

Palvelujen ulkoistaminen ilman kilpailuttamista on tehty kunnille mahdol-
liseksi monin eri tavoin. Palvelujen teettäminen ulkopuolisilla eli ostopalve-
lujen hankinta on ainoa ulkoistamisen muoto, joka pääsääntöisesti edellyttää 
kilpailuttamista. Ilman kilpailuttamista palveluja voidaan ulkoistaa siirtämällä 

296 Kilpailupolitiikan ohjelmatyöryhmä (Kauppa- ja teollisuusministeriön … 2001, 53 – 54 ja 
60) edusti sellaista näkemystä, jonka mukaan tilaajan ja tuottajan eriyttäminen toisistaan ja 
näiden välisen suhteen muuttaminen markkinaehtoiseksi sopimustilanteeksi yhdessä markki-
noiden avaamisen kanssa, tekee ainakin periaatteessa tuotanto-organisaatiosta elinkeinonhar-
joittajan. Tämä tulkinta puolestaan mahdollistaisi kilpailunrajoituslain soveltamisen tilaaja-
tuottajamalliin pohjautuvaan kuntapalvelujen tuotantoon. Näiden päätelmien ketjusta syntyi-
si kuitenkin erikoinen lopputulos, sillä tilaaja-tuottajamallin toimeenpano kuuluu kunnallisen 
itsehallinnollisen päätösvallan piiriin.  Toteutuessaan työryhmän tulkinta johtaisi siihen, että 
kilpailunrajoituslakia ryhdyttäisiin soveltamaan samojenkin palvelujen osalta eri kunnissa 
eri tavalla riippuen siitä, millaista tilaaja-tuottajamallia kukin kunta kulloinkin käyttää. Sen 
sijaan tilaajaorganisaatiota työryhmä ei pitänyt elinkeinonharjoittajana, jos sen toiminta on 
kunnan rahoittamaa ja lakiperustaista. Tätäkin näkemystä sopii ihmetellä, sillä tilaajaelimien 
kilpailuttaminen voi olla yksi osa markkinaehtoistamista. Yksi tilaaja voi kilpailuttaa toista 
tai kunnallispoliitikot voivat kilpailuttaa useampia tilaajia. 

297 Tilaaja-tuottaja-ajattelu on sillä tavalla rajoittunutta, ettei siinä tehdä varsinaista kalkylointia 
tai edullisuusvertailua siitä, kannattaisiko palvelu tuottaa hierarkkisesti vai kilpailuttamalla. 
Funktioiden eriyttämisperiaatteen johdosta tilaaja-tuottajamallin oppi sisältää aksiooman, 
että tilaaja yrittää aina ensisijaisesti kilpailuttamista ja sopimusperusteista ratkaisua. Vasta 
jos tilaaja ei saa tarjouksia, se joutuu odottelemaan tai luomaan oman hierarkkisen palvelu-
tuotanto-organisaation. 

298 Ulkoistaminen on kuitenkin samalla tavalla problemaattinen käsite kuin yhtiöittäminen, sillä 
kirjaimellisesti ottaen se kuvaa vain sellaisia toimia, jotka ovat joskus olleet kunnallisia, 
mutta jotka sitten myöhemmin siirretään kuntaorganisaation ulkopuolelle (Ks. esim. Collier 
1999, 391.) Jos jonkun palvelun tuotanto on käynnistetty alun perinkin jo kuntaorganisaation 
ulkopuolisena palvelutuotantona, ei siinä tapauksessa voida sanoa, että olisi tapahtunut varsi-
nainen ulkoistaminen. Silti lopputuloksen kannalta tarkasteltuna alkujaan kuntaorganisaation 
ulkopuolelle perustettu palvelu voidaan nähdä ns. ulkoistettuna palveluna, jos palvelu kuuluu 
kunnan lakisääteisiin palveluihin tai jos kunta rahoittaa, ostaa tai muutoin tukee palvelun tuo-
tantoa tai omistaa palvelun tuottajan. Joissain tapauksissa kunta voi nimenomaan tukea oman 
organisaationsa ulkopuolista palvelutuottajaa, esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita, 
jotta ne tuottaisivat palveluja siten, ettei kunnan tarvitsisi niitä ryhtyä tuottamaan tai kanta-
maan vastuuta sen seurauksista, ettei kyseisiä palveluja olisi saatavilla kunnan  alueella.
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palvelujen tuotanto toiselle, yleensä naapurikunnalle. (Oksanen 2002, 78)299. 
Toiseksi ulkoistaminen ilman kilpailuttamista on mahdollista siinä tapaukses-
sa, että palvelujen tuotanto ulkoistetaan kuntayhtymän vastuulle. Kolmanneksi 
palvelutuotantoa voidaan ulkoista ilman kilpailuttamista siirtämällä palvelujen 
tuotanto kunnalliselle osakeyhtiölle tai säätiöittämällä toiminta. Toisaalta pitää 
muistaa, että yhtiöittäminen ja säätiöittäminen saattavat olla näennäismarkki-
noiden kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja uudet organisaatiot voidaan 
alistaa kilpailutukseen ulkoistamisoperaation jälkeen. Kilpailuneutraliteettia ei 
edistä myöskään sellainen ulkoistamiratkaisu, joka sisältää yhtä aikaa päätök-
sen ulkoistamisesta ja kilpailuttamisesta. Tällainen kombinaatiopäätös sisältää 
sitoumuksen antaa palvelu joka tapauksessa ulkopuoliselle palvelutuottajalle, 
vaikka kunnan oma palvelutuottaja jättäisi edullisimman tarjouksen. Kun pal-
velu on päätetty ulkoistaa ostopalveluksi, oman palvelutuottajan ei välttämättä 
anneta edes jättää omaa tarjoustaan. 

Ulkoistaminen muuttaa myös kunnallishallinnon päämiehen motivointi-
instrumentteja. Palvelujen toimeksiantosopimusten rinnalla tai peräti sijasta 
kuntapäämiehen on motivoitava ulkoistettuja palvelutuottaja-agentteja yhteis-
työsopimuksilla ja säädekirjoilla. 

Pakkokilpailuttamiseen liittyy monia merkittäviä ja moniulotteisia yhteis-
kuntapoliittisia näkökohtia, mitä taustaa vasten pakkokilpailuttamisen sovel-
tamattomuus voidaan ymmärtää. Sen sijaan on varsin kummallista, että 
 samaan aikaan sallitaan palvelujen vapaaehtoiset ulkoistamiset ilman kilpai-
luttamista sellaisissakin tapauksissa, joissa on sitouduttu siihen, että palvelu-
tuotanto siirretään ulkoistamispäätöksellä pois kuntaorganisaatiolta ja jopa 
kunnan  alueelta. Monessa tapauksessa kuntayhtymät ja kuntayhteistyö ovat 
esimerkkejä tällaisesta ulkoistamispolitiikasta, jossa kenelläkään sellaisella 
palvelu tuottajalla, joka voisi toimia kunnan alueella, ei ole mahdollista kil-
pailla  toimeksiantotehtävän saamisesta itselleen.

299 Tästä on Melinillä ja Pauniolla (2001, 151) poikkeava tulkinta. Heidän mukaansa han-
kintalainsäädäntö edellyttää, että kunnan pitää kilpailuttaa hankinta, jos se aikoo hankkia 
palveluja toiselta kunnalta. Kuntien välisen ostopalvelutoiminnan oikeudesta kuulua kilpai-
luttamisvelvoitteen ulkopuolelle on viime aikoina käyty runsaasti keskustelua. Keskustelun 
käynnisti markkinaoikeuden vuonna 2003 tekemä päätös, jolla kumottiin Hangon kaupungin 
ja Uudenmaan pelastuslaitoksen välinen yhteistyösopimus, koska sitä ei ollut kilpailutettu. 
Harjula ja Prättälä (2003) ovat valitelleet sitä, ettei hankintalain valmistelussa osattu ottaa 
huomioon sitä, että jonkintyyppinen kuntayhteistyö voisi merkitä sellaisia hankintasopi-
muksia, jotka tulisivat hankintalain soveltamisen piiriin. He ovat vedonneet huonoon lain-
valmisteluun ja vaatineet kuntien kaikkinaisen kuntayhteistyön pitämistä kilpailuttamisen 
ulkopuolella. Markkinaoikeuden päätös asiasta ei ole lopullinen ja joulukuussa 2003 KHO 
ehti jo kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon. (Ks. Harjula ja Prättälä 2003 ja 
Helsingin Sanomat 2003b.)
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KUVIO 31. Kilpailuneutraliteetin toteutumisedellytykset eri ulkoistamismuodoissa.300 
(Vrt. Valkama, Siitonen ja Martikainen 2002, 242.)

Ulkoistaminen on lyhyessä ajassa lisännyt suosiotaan kunnallishallinnon ta-
pana uudistaa kuntapalvelujen tuotantojärjestelmiä.301 Kehitystä on saattanut 
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300 Collierin (1999, 406) mukaan ulkoistamisen muotoja ovat ostopalvelusopimukset, yhteis-
yritykset ja MBO:t (management-buy-out), mutta hänen luokittelunsa ei ole kovin kuvaava 
kuntien olosuhteissa. 

301 Ulkoistamisen perusmotiivina ovat Collierin (1999, 398 – 400) mukaan yleensä taloudelliset 
säästöt. Ulkoistamisella voidaan myös hankkia käyttöön sellaista osaamista ja teknologiaa, 
jota omasta organisaatiosta puuttuu, lisätä toiminnan joustavuutta ja parantaa oman organi-
saation mahdollisuuksia keskittyä strategisesti tärkeisiin palveluihin. Onnistuneella ulkoista-
misaktilla saadaan aikaan säästöjä ja voidaan tehdä kustannuksista ennustettavampia, hank-
kia markkinoiden parhaita mahdollisia palveluja, siirtää toiminnallista riskiä, transformoida 
pääomakuluja käyttökuluiksi, hyödyntää uutta teknologiaa ilman investointikustannuksia ja 
hyödyntää ammattitaitoisempia professioita. Epäonnistuneesta ulkoistamisesta voi puoles-
taan seurata odottamattomia kustannuksia, kuten kilpailuttamis-, seisokki- ja sopeuttamis-
kustannuksia. Jos palvelumääritelmät on tehty löyhästi, organisaation omat päätöksenteko-
mahdollisuudet saattavat kaventua. Ulkoistamisoperaatiossa organisaatio todennäköisesti 
menettää myös omaa asiantuntemustaan. 
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vauhdittaa sellainen uskottelu, että ulkoistettu palvelutuotanto on edullisempaa 
kuin hallinnon oma palvelutuotanto (ks. esim. HE 17/2002, 24). Esimerkiksi 
Kuisma (1994, 7) on muistuttanut siitä, että ulkoistamisen ja alihankintaver-
koston avulla organisaatio voi karsia omia kiinteitä kustannuksiaan ja muut-
taa niitä alihankkijaorganisaation muuttuviksi kuluiksi. Erityisen suosituksi 
on tullut kuntapalvelujen ulkoistaminen sopimusperusteisen kuntayhteistyön 
piiriin, mitä on kannustettu valtion toimesta erilaisilla kehittämishankkeilla ja 
avustuksilla. Kuntayhteistyössä tavallisesti pienemmät kunnat tai ns. reuna-
aluekunnat ovat suurimmassa vaarassa menettää palveluja omalta alueeltaan. 

Osa kuntayhtymiin ulkoistetuista kuntapalveluista perustuu siihen, että 
jotkut kuntayhtymät ovat alallaan lakisääteisesti tietynlaisia maakunnallisia 
monopoleja. Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus olla jäsenenä erikois-
sairaanhoidon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä, kehitysvammaisten erityis-
huoltopiirin kuntayhtymässä ja maakuntakaavasta ja maakunnan suunnittelusta 
vastaavassa kuntayhtymässä (ks. esim. Pekola-Sjöblom 2000, 31). Tällai sella 
lainsäädännöllä rajoitetaan kuntien omaa harkintavaltaa näiden toimialojen 
näennäismarkkinoiden kehittämisessä ja kilpailuneutraliteetin toteuttamisessa 
ulkoistetuissa palveluissa. Kuntien vapaaehtoisesti perustamat kuntayhtymät 
nauttivat puolestaan niiden rahoitusjärjestelmän ylläpitämästä institutionaali-
sesta kilpailuedusta. Kuntayhtymän jäsenkuntien on vastattava niiden kunta-
yhtymän menojen rahoituksesta, joita ei muutoin saada katetuksi (ks. esim. 
Myllyntaus 2002, 108). Jäsenkuntien insentiivit kilpailuttaa kuntayhtymiä ja 
antaa toimeksiantoja muille palvelutuottajille ovat rajoitetut, koska jäsenkunta 
saattaa kuitenkin joutua maksamaan kuntayhtymän vajaakäytöstä seuranneet 
kustannukset. Kuntayhtymiltä itseltään puolestaan puuttuvat riittävät insen-
tiivit aggressiiviseen kilpailuosallistumiseen, sillä niiden alijäämät voidaan 
siirtää jäsenkuntien maksettaviksi. Erotuksena lakisääteiseen kuntayhtymään 
vapaaehtoinen kuntayhtymä on kuitenkin mahdollista yhtiöittää, ja kunta voi 
myös erota sen jäsenyydestä.302 Määrällisesti tarkasteltuna  kuntayhtymien 

302 Pakkojäsenyysongelman, joka estää näennäismarkkinoiden kehittämisen, ratkaisemiseksi 
kunnallistalouden selvitysmies Timo Relander (1993, 71) esitti terveydenhuollon kunta-
yhtymien muuttamista osakeyhtiöiksi. Relanderin ehdotukset eivät ole johtaneet käytännön 
toimenpiteisiin, mutta myöhemmin tyytymättömyys terveydenhuollon kuntayhtymiä kohtaan 
on pakottanut jotkut kuntayhtymät kehittämään ns. sopimusohjauksen järjestelmiä. Ideana 
niissä on soveltaa tilaaja-tuottajamallin mukaisia ajatuksia kunnan ja sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymän välisessä suhteessa. Sopimusohjausjärjestelmää voidaan pitää esimerkkinä näen-
näisestä tilaaja-tuottajamallista, koska tilaajan käyttämä tuottaja määräytyy pakollisen kunta-
yhtymäjäsenyyden myötä. Tilaaja ei voi kilpailuttaa eri sairaanhoitopiirejä, minkä vuoksi 
järjestelyssä on paljon monopolistisia piirteitä. Mutta koska kunta ja kuntayhtymä ovat mo-
lemmat oikeushenkilöitä, niiden välille voidaan solmia kuitenkin juridisesti sitova sopimus. 
Sopimusohjausjärjestelmien mielekkyys on siinä, että järjestely synnyttää vuoropuhelusuh-
teen kunnan perusterveydenhuollon ja kuntayhtymän erikoissairaanhoidon välille. Yhden 
tuottajan mallista huolimatta järjestelyn etuna saattaa olla se, että solmittava sopimus voi 
helpottaa erikoissairaanhoidon menojen ennakointia kunnassa. Sopimusohjausjärjestelmä on 
tarkoitettu tavallaan pysyvästi näennäiseksi tilaaja-tuottajamalliksi, sillä kummatkaan sopi-
musosapuolet eivät edes odota kilpailun lisääntyvän terveydenhuollon näennäismarkkinoilla. 
Erikoissairaanhoidossa suljettu tilaaja-tuottajamalli ei ole askel kohti kilpailuttamista, vaan 
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 suosio on lievästi hiipumassa, mutta tilalle on kasvanut kuntien sopimus-
yhteistyönä toteutettavat palveluhankinnat. Yhteistyösopimuksilla kunnat 
 tavoittelevat palvelutuotannon skaalaetuja, minkä nimissä pienemmät kunnat 
ulkoistavat palvelujaan suurten kuntien tuotettaviksi. Valtio on viime aikoina 
pyrkinyt edistämään erityisen voimakkaasti nimenomaan seutukuntakoh taista 
kunta yhteistyötä, ja tässä tarkoituksessa sisäasiainministeriö on toimeen-
pannut erityisen aluekeskusohjelman ja ns. seutukokeiluhankkeen. Lisäksi 
viime aikoina on otettu otettu yhä enemmän myös ns. kannusteperusteisesti 
kuntayhteistyötä suosivaa normistoa. Esimerkiksi yhä useampien sosiaali- ja 
terveysministe riöstä jaettavien valtion kehittämisavustusten ehdoksi on ase-
tettu kuntien  välinen seutuyhteistyö.

Kilpailuttamissuhteen ehdot päämiehen ja agentin välillä on tehty kunnal-
lishallinnossa hyvin jyrkkärajaisiksi. Kunta tai kunnallinen palvelutuottaja 
ei esimerkiksi voi tehdä ns. markkinatestauksia selvittääkseen sen, millaisia 
palvelutuottajia markkinoilla olisi olemassa ja millä ehdoilla ja hinnoilla eri 
palvelutuottajat olisivat valmiita tuottamaan palveluja. Jos kunnalla on kilpai-
lutuksesta huolimatta aikomus käyttää sisäisiä agentteja tai kunta on epävarma 
halustaan luovuttaa palvelutuotantoa mahdollisen tarjouskilpailun voittajalle, 
kunta ei voi järjestää tarjouskilpailua. (Kalima 2001, 68 ja 148 ja Jääskeläinen 
2000, 110.) Kielto koskee kaikkia kunnallisia palvelutuottajia, mikä sellaise-
naan tuottaa kilpailun epäneutraliteettia, sillä yksityiseltä palvelutuottajalta 
ei ole vastaavaa menettelyä kielletty. Jos nimittäin kunnallinen ja yksityinen 
palvelutuottaja ovat kilpailutilanteessa keskenään, yksityinen palvelutuottaja 
voi vapaasti tehdä markkinatestauksia ja jättää mahdollisten tarjousten hyväk-
symisen ratkaistavaksi erikseen. Kunnallinen palvelutuottaja ei voi selvittää 
hintatasoa tarjouspyyntömenetellyllä sitoutumatta antamaan tuotantoa edul-
lisimman tarjouksen tehneelle palvelutuottajalle. Yksityinen voi markkinates-
tauksen avulla kerätä arvokasta informaatiota siitä, missä suhteessa sen oma 
tai sen käyttämän agentin suoritus- ja hintataso on verrattuna muihin palvelu-
tuottajiin (ks. esim. Ormsby 2000, 361).

Näennäismarkkinoita ja niiden toimeenpanoa koskevan, poliittisen yhtei-
sön jakaman informaation sitovuusvaikutusta ei ole säännelty millään erityi-
sellä tavalla. Näennäismarkkinatiedottamista koskee ainoastaan kuntaorgani-
saation yleinen tiedottamisvelvollisuus.303 Kunnallishallinnossa on olemas-
sa esimerkkejä siitä, miten kunnat ovat tiedottamispolitiikallaan luvanneet 
 näennäismarkkinoiden avaamisesta ja toimeenpanosta enemmän kuin ovat 

kunnan ja kuntayhtymän välille yhtymähallinnon täydennykseksi luotu sopimuksellinen li-
sähallintomalli, joka ensisijaisesti palvelee informaation vaihdon foorumina ja asymmetrisen 
informaation pienentämisen keinona. Sopimusohjausjärjestelmää on kuitenkin kritisoitu siitä, 
että sitä on kehitetty tuottajien eli sairaanhoitopiirejä hallinnoivien, konkurssille immuunien 
kuntayhtymien ehdoilla. (Sihvonen 2002, 224 – 225 ja 234.)

303 Empiiristen tutkimusten mukaan yksityisillä palvelutuottajilla on vähemmän tietoa näennäis-
markkinoiden periaatteista ja kehittämispolitiikasta kuin julkisilla palvelutuottajilla (Blom 
2000, 38).
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pystyneet käytännössä toteuttamaan.304 Vapaaehtoinen kilpailuttaminen pai-
nottaa kuntien omaa tiedottamisvastuuta, mutta mahdollisen pakkokilpailutta-
misen toimeenpano jakaisi tiedottamisvastuuta ainakin osittain valtiolle.305

Mikäli kunta vapaaehtoisesti ja tietoisesti haluaa kyseenalaistaa oman 
olemassa olevan palvelutuotantonsa tai haluaa hankkia aivan uusia palveluja 
näennäismarkkinoilta, palveluhankinta pitää pääsääntöisesti toteuttaa kilpai-
luttamalla ja hankinnassa on noudatettava määrämuotoisia hankintaprosessin 
säännöksiä. Tutkijoiden (ks. esim. Myllymäki 2003b, 39 ja Sutela 2003, 228) 

304 Tampereen kaupungin epäonnistunut yritys siirtyä tilaaja-tuottajamalliin on hyvin dokumen-
toitu esimerkki harhaanjohtavasta tiedottamisesta. (Koskinen 1993, Lumio 1994, Valkama 
1994c, Ihalainen 1996 ja Aronen 2001, 87). Laajemmassa mielessä tapaus kuvaa hyvin niitä 
epävarmuuksia ja vaikeuksia, joita uuden tilaaja-tuottajamallin käyttöön ottamiseen liittyy. 
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 1992 Tampereen kaupungin uuden toimin-
tamallin kehittämisohjelman. Ohjelman mukaan kaupunkilaisten luottamus Tampereen kau-
pungin organisaatioon julkisen vallan käyttäjänä ja peruspalvelujen järjestäjänä on säilytettä-
vä eriyttämällä toisistaan viranomaistoiminta ja palvelutuotanto sekä varautumalla hankinto-
jen ja palvelujen kilpailuttamiseen. (Tampereen kaupungin … 1992, 1 – 5, 18 – 19, 26 – 29 
ja 35 ja Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi 1993.) Tampereen kehittämisohjelman 
tavoitteiston mukaan uudistuksen tuli olla pääosin toteutettu vuoden 1994 loppuun mennes-
sä. Tilaaja-tuottajamallista tiedotettiin laajasti, ja kaupungin edustajat esitelmöivät ja kirjoit-
tivat mallista eri foorumeilla. Kunnallisvaaleissa 1992 tapahtui kuitenkin joitakin poliittisten 
voimasuhteiden muutoksia, ja luottamushenkilöiden epäileväisyys voimistui. Lisääntynyt 
epävarmuus johti siihen, että uudistuksen toteuttamista päätettiin ensi vaiheessa lykätä kah-
della vuodella. Myöhemmin epävarmuus lisääntyi entisestään ja marraskuussa 1994 Tampere 
päätti kokonaan keskeyttää itse vapaaehtoisesti laatimansa toimeenpanosuunnitelman täy-
täntöönpanon. Vetäytymään jouduttiin keskeisimmin siitä syystä, ettei kaupungin luottamus-
henkilöjohto lopultakaan ollut valmis kokeilemaan mallia. Muina perusteluina mainittiin, 
että kaupungin ajankohtaiset säästötoimet veivät virkailijoiden kaiken ajan ja huomion, malli 
sopii huonosti kunnallisiin palveluihin, ja se heikentää palvelujen kokonaisuuden hallintaa, 
vähentää panostusta ehkäisevään toimintaan, vie moniammatillisen yhteistyön edellytykset 
ja sisäisten laskutusjärjestelmien myötä kasvattaa hallintobyrokratiaa. (Ihalainen 1996, 27.) 
Jälkeenpäin tilaaja-tuottajamallin hylkäämisen syistä on esitetty vielä lisänäkökohtia, joiden 
mukaan kaupungin työntekijöiden asenne oli negatiivinen. Toisena syynä on mainittu myös 
epätietoisuus mallin vaikutuksista. (Aronen ym. 2001, 87.)

  Muutosprosesseista, joilla perinteisestä mallista onnistuneesti siirrytään tilaaja-tuottaja-
malliin, ei kirjallisuudessa ole olemassa seikkaperäisiä, kattavia ja luotettavia kuvauksia. 
EU:n johdolla toimeenpantu energia- ja kaasualan avaaminen kilpailulle on hyvä esimerk-
ki siitä, miten hidas, vaivalloinen ja paikoin jopa turhauttava prosessi on siirtyä julkisesti 
omistetusta monopolitoiminnasta kilpailullisiin käytäntöihin, sillä kilpailun käyttöönotolla 
on runsaasti organisoitunutta vastarintaa. Cini ja McGowan (1998, 178) ovat summeeranneet 
kilpailun käyttöönoton kokemuksia Länsi-Euroopassa, ja he ovat todenneet, että kilpailuun 
siirtyminen on hidasta ja se voi tapahtua vain inkrementaalisena muutoksena.

305 Englannissa siirryttiin kuntapalvelujen pakkokilpailuttamiseen valtiojohtoisesti (Compulsory 
Competitive Tendering, CCT) vuonna 1988. CCT:n mukaan kuntien oli järjestettävä julki-
sia tarjouskilpailuja sellaisten palvelujen tuottamisesta kuin jätteiden kuljetus, rakennusten 
puhtaanapito ja siivous, muu puhtaanapito ja siivous, ruokahuolto kouluille ja joihinkin 
muihin palvelupisteisiin, maanparannustyöt sekä koneiden ja laitteiden kunnostus ja huolto. 
(Rasinmäki 1993, 322 ja Bailey 1995, 368 – 369.) Vuonna 1997 valtaan tullut Labour-halli-
tus ei enää halunnut ylläpitää konservatiivihallituksen lanseeraamaa pakkokilpailuttamista ja 
päätti lakkauttaa pakkokilpailutusjärjestelmän. Uuden hallituksen ns. best value -ohjelmassa 
jäljelle jäivät vapaaehtoiset kilpailutukset. (Keen ja Scase 1998, 160 ja 170, Vincent-Jones 
1999 ja ks. myös Le Grand 2003, 11.)



235

monimutkaiseksi kritisoima hankintanormisto jakaa hankinnat kuitenkin ns. 
kynnysarvot alittaviin ja ylittäviin hankintoihin, joiden molempien kohdalla 
avoimien kilpailutusten sijasta tilaaja voi tietyillä edellytyksillä käyttää rajoi-
tettua hankintamenettelyä, neuvottelumenettelyä tai peräti suoraan hankin-
taa.306  Rajoitetussa hankintamenettelyssä tarjouspyynnöt lähetetään minimis-
sään vain viidelle palvelutuottajalle ja neuvottelumenettelyssä otetaan yhteyttä 
vain kolmeen palvelutuottajaan. Rajoitettua menettelyä ja neuvottelumenet-
telyä on perustellusti kritisoitu siitä, että ne antavat kunnan tilaajalle mahdol-
lisuuden manipuloida kilpailua ja ohjailla tarjouspyyntöjä vain paikallisille 
palvelutuottajille tai jopa pöytälaatikkofi rmoille, joiden itse asiassa arvellaan 
olevan kykenemättömiä osallistumaan kilpailutukseen.307 Yrityksille tehtyjen 
kyselytutkimusten mukaan avointen tarjouskilpailujen puuttuminen on mer-
kittävä epäkohta kuntien ostopalveluhankinnoissa (Lith 2000a, 21). Suoraa 
hankintamenettelyä kunnat saavat käyttää, jos hankinta on pieni tai hankin-
taa tehtäessä on äärimmäinen kiire.308 Hankinnan pienuuden määrittelyä lä-
hestytään kustannus-hyötyanalyyttisesti siten, että hankinnan arvoa voidaan 
pitää vähäisenä erityisesti silloin, kun tarjouskilpailun toteuttamiskustannukset 
ylittävät kilpailuttamisella saavutettavan säästön. (Kalima 2001, 119, 121 ja 
130.) Toisin sanoen vaatimus hankintatoimen taloudellisuudesta ohittaa kil-
pailuneutraliteetin vaatimuksen olemassa olevien kilpailutusmahdollisuuk sien 
hyödyntämisestä. Vaatimusta kilpailutuksen taloudellisen kannattavuuden 
osoit tamisesta on kuitenkin pidettävä kummallisena siltä osin, että kilpailutuk-
sissa saavutettavista säästöistä on vaikea saada varmuutta etukäteen. Pienten 
hankintojen kilpailuttamattomuus syrjii pienyrittäjiä ja asettaa palvelutuotta-
jat erikokoisissa kunnissa eriarvoiseen asemaan, sillä yleensä pienillä kunnil-
la voidaan ajatella olevan enemmän pieniä hankintoja kuin suurilla kunnilla. 
Koska hankintalainsäädännön viitoittama kilpailutusten toteutusympäristö on 
perinteinen, järjestelmä ylläpitää kiireellisten hankintojen kilpailuttamatto-
muuden epäneutraliteettia, eikä kuntia ole vaadittu siirtämään kaikkia kilpailu-
tuksia virtuaaliympäristöön.

306 Empiiristen tutkimusten mukaan kunnanjohtajien kilpailuttamisesta hankkimat kokemukset 
ovat olleet pääosin myönteisiä. Kunnanjohtajien arvioiden mukaan valtaosa kuntien henki-
löstöstä on suhtautunut kilpailuttamiseen asiallisesti, ja vain joissain tapauksissa henkilöstö 
on pyrkinyt hidastamaan kilpailuttamista. (Jääskeläinen 2000, 99 – 101.)

307 Arkkitehtikilpailuissa on edelleen vallalla vanha vakiintunut käytäntö, että ainoastaan osa 
kilpailuista on avoimia kaikille arkkitehdeille, sillä moni kilpailu järjestetään kutsukilpailu-
na. Vaikka tässä yhteydessä puhutaan kilpailusta, osa kilpailuista tarkoittaa samaa asiaa kuin 
kilpailuttaminen, sillä kilpailujen voittotyöt saattavat mennä lunastukseen ja toteutukseen. 
Kutsukilpailut suosivat hyvin harvoja alan palvelutuottajia, ja etenkin nuorten ja alalle tuli-
joiden on erittäin vaikea päästä mukaan kutsukilpailuihin. Arkkitehtikilpailuissa noudatetaan 
sikälikin erikoista tapaa, ettei kilpailun tuomaristo koostu yksin kunnan tai kunnan tilaajan 
nimeämistä edustajista, vaan myös arkkitehtiliitolla on oikeus nimittää edustajansa tuomaris-
toon.  

308 Kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa suoraa neuvottelumenettelyä voidaan käyttää esim. 
silloin, kun kelvollisia tuottajia on olemassa vain yksi, on äärimmäinen kiire, hankinnan 
kohde on lisätyö tai toisintotyö. (Kalima 2001, 132.)
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Palvelutuottajien kanssa solmittavien palvelutuotannon toimeksiantosopi-
musten pituutta ei ole selväpiirteisesti säännelty. Kaliman (2001, 88) mukaan 
kilpailuttamista ei saa keinotekoisesti jaksottaa sitä myöhentävästi. Silti hän-
kin myöntää, että eri palvelualojen tavanomaista – puhumattakaan kussakin 
yksittäistapauksessa sopivaa – kilpailuttamisfrekvenssiä on hyvin vaikea mää-
ritellä.309 Sääntelemättä on myös valvontatapa, jolla tilaajapäämiehen pitäisi 
valvoa toimeksiannon saaneen palvelutuottaja-agentin kykyä pysyä tarjouk-
sessaan ja solmitussa sopimuksessa. Kansainvälisten empiiristen tutkimusten 
mukaan kunnilla on ollut selvästi havaittavia ongelmia luoda ostopalveluille 
toimivia valvontajärjestelmiä (Hansson ja Lind 1993, 140).

Kuntien kilpailutusprosessit on toteutettava määrämuotoisesti. Prosessien 
regulaatio on suhteellisen kattava, ja se sisältää hankinnoista ilmoittamisen310, 
tarjouspyyntöjen kohteiden yksilöinnin eurooppalaisin standardein311, tarjous-
ten vastaanottamisen, tarjousten käsittelyn ja tarjousten hyväksymiskriteerit. 
Tarjouksen hyväksymisen kriteeri on nykyään kokonaistaloudellisesti edul-
lisuus, johon saadaan lukea vain hankittavaan palveluun kuuluvia tekijöitä, 
eivätkä kunnan yrittäjien tukeminen, kunnan jäsenten työllistäminen, kunnal-
lisverotulojen kasvattaminen eikä kunnan yhteisöverotulo-osuuden lisääminen 
saa sisältyä kokonaisedullisuuden käsitteeseen. Muilta osin kokonaisedullisuu-
den idea on kuitenkin jossain määrin hämärä, ja koko käsite on tuottanut monia 

309 Esimerkiksi Pohjosen (2002) tekemästä julkisia hankintoja koskevan oikeuskäytännön sel-
vityksestä voi päätellä, ettei muutoksenhakuviranomaiselle tehty yhtään sellaista hakemusta, 
joka olisi koskenut kilpailun keinotekoista myöhentämistä tai liian pitkää sopimuskautta. 
Sen sijaan Ranskassa, missä pienestä kuntakoosta johtuen kunnat ovat joutuneet jo usean 
vuosikymmenen ajan turvautumaan infrastruktuuripalveluissa ostopalveluihin, palvelusopi-
mukset ovat venyneet pitkiksi, jopa 30-vuotisiksi. Pitkät sopimukset merkitsivät kilpailutta-
misien laiminlyöntejä, minkä johdosta sikäläinen lainsäätäjä joutui rajoittamaan sopimusten 
enimmäispituudeksi 12 vuotta. (Laapio ym. 93 ja 95.) Jääskeläisen (2000, 43) raportoiman 
sosiaalialan yrittäjille suunnatun kyselytutkimuksen tulosten mukaan yrittäjät olivat solmi-
neet tilaajan kanssa tyypillisesti yhden vuoden pituisia sopimuksia. Vastanneista yrittäjis-
tä kuitenkin joka viides oli onnistunut saamaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. 
Jääskeläisen päätelmän mukaan alalle oli vakiintumassa sellainen sopimuskäytäntö, jolle on 
leimallista pitkäaikaiset asiakassuhteet. Vastanneista yrittäjistä 65 % piti todennäköisenä, 
että juuri heidän sopimuksensa tulee jatkumaan. Kunnat olivat valmiita jatkamaan syntyneitä 
sopimussuhteita, jos ne katsoivat, että toimitusten laatu ja hinta olivat kunnan näkökulmasta 
käypää tasoa. 

310 Kunnan hankintamuodot on jaettu ensisijaisiin ja toissijaisiin hankintamenettelyihin, ja ti-
laajan on perusteltava ja dokumentoitava siirtyminen esimerkiksi ensisijaisesta menettelystä 
toissijaiseen. Kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on laadittava ennakkoilmoitus, hankin-
tailmoitus ja jälki-ilmoitus. Kunnan tilaaja ei voi suorittaa ns. tinkimiskierroksia kilpailutta-
misen jälkeen. (Pohjonen 2002, 3 ja Kalima 2001, 136 ja 171.) 

311 Syrjinnän estämiseksi tarjouspyyntöjen tulee olla riittävän yksityiskohtaisia ja täsmällisiä, tai 
muussa tapauksessa tarjouspyynnön voidaan katsoa suosivan aikaisempaa palvelutuottajaa. 
Mahdollisuus käyttää alan aikaisempaa kokemusta arviointikriteerinä palveluhankinnoissa 
on ongelmallinen.  Siihen vetoaminen saattaisi nimittäin merkittävästi vaikeuttaa alalle pää-
syä. Tämän vuoksi aikaisempi kokemus ei saa muodostua välttämättömäksi edellytykseksi 
tarjouksen hyväksymiselle. Aiempaa kokemusta voidaan kuitenkin käyttää hyödyksi, kun 
arvioidaan tuottajan toimintavarmuutta ja tuotettujen palvelujen laatua. (Kalima 2001, 200.)
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tulkintaongelmia, koska sitä ei laissa selkeästi määritellä. Joka tapauksessa se 
jättää kunnalliselle päättäjälle hieman liikkumatilaa ja tulkintamahdollisuuksia 
edellyttäen, että tarjouspyynnössä on maininta tarjousten arviointiperusteista. 
Tällöin kunnalle jää liikkumatilaa harkintavallan käytölle eri arviointiperustei-
den painokertoimien määrityksessä. (Kalima 2001, 68, 84 – 86, 102, 111 – 113, 
118 – 129 ja 198 ja Sutela 2003, 115.) 

Tilaaja-tuottajamallissa hankintanormein säädellyt tarjouspyyntöproses-
sit ja niiden toteutuksen formaalisuus johtavat siihen, että palvelutuottajien 
on tarjottava niitä hyödykkeitä, joista tarjouspyyntö on tehty. Tilaajalla ei 
ole oikeutta hankkia muuta kuin sitä, josta se on tarjouksia pyytänyt. Tämän 
vuoksi kunnallisissa hankintaprosesseissa palvelutuottajille ei jää sijaa tuote-
differoinnille, minkä johdosta niiden kilpailustrategia voi olla lähinnä vain 
kustannusjohtajuus ja joissain tapauksissa keskittyminen. (Vrt. Valkama ja 
Flinkkilä 2003, 28.) Tämä johtaa siihen, että hankintajärjestelmä voi edistää 
palvelutuotannon teknisen ja allokatiivisen tehokkuuden paranemista, mutta 
se jäykistää palvelutuottajien kykyä käyttää eri kilpailukeinoja monipuolisesti. 
Tämän vuoksi voidaan väittää, että tässä suhteessa tasapuolisuuteen pyrkivä 
hankintatoimen sääntely tietyssä määrin rajoittaa dynaamisen tehokkuuden 
 toteutumisedellytyksiä. 

Hankintalainsäädännön prosessuaaliset menettelytapasäännökset edistävät 
Euroopan sisämarkkinoiden luomisen hengessä unionin jäsenmaiden ja sen 
kanssa vapaakauppasopimuksen tehneiden maiden palvelutuottajien tasapuo-
lista kohtelua ja syrjinnän kiellon periaatteiden toteutumista kuntapalvelujen 
kilpailuttamisissa. Hankintalainsäädännöllä on myös erittäin hyvin huolehdittu 
asianosaisten muutoksenhakuoikeuksista. (Pohjonen 2002, 3 ja Kalima 2001, 
136 ja 171.)312 Tässä valossa onkin hyvin paradoksaalista, että hankintanormit 
tuottavat samalla myös uutta kilpailun epäneutraliteettia. Hankintasäännöksiä 
sovelletaan kunnissa ja muissa julkista valtaa käyttävissä hankintayksiköissä, 
mutta vastaavia säännöksiä ei pääsääntöisesti313 sovelleta yksityisiin palvelu-
tuottajiin. Tästä syystä kunnalliset palvelutuottajat ovat eriarvoisessa asemassa 
suhteessa yksityisiin palvelutuottajiin. Siinä missä yksityinen palvelutuottaja 
voi vapaasti, joustavasti ja itsenäisesti järjestellä esimerkiksi omien tuki- ja 

312 Asianosainen voi saattaa kuntatilaajan menettelytaparatkaisun ja hankintapäätöksen markki-
naoikeuden tutkittavaksi. Mikäli kunnan tilaajan tekemä päätös todetaan virheelliseksi, tilaa-
ja voidaan määrätä uusimaan koko hankintaprosessi. Tilaaja voidaan velvoittaa maksamaan 
vielä vastapuolen oikeudenkäyntikulut ja myös erillinen hyvityssakko voidaan määrätä han-
kintayksikön maksettavaksi. (Pohjonen 2002, 3 ja Kalima 2001, 136 ja 171.) Muutoksenhaun 
aiheuttamien kustannusten määrä on kasvussa, sillä valitukset hankintaprosesseista ovat 
lisääntyneet koko sen ajan, mitä hankintalainsäädäntö on ollut voimassa. Kun esimerkiksi 
vuonna 1995 tehtiin ainoastaan 5 hakemusta, niin viisi vuotta myöhemmin hakemusten mää-
rä oli jo 155 kappaletta. (Pohjonen 2002, 223.)

313 Kuitenkin minkä tahansa hankintoja suorittavan yksikön on noudatettava hankintalakia, jos 
kunta, kuntayhtymä tai muu julkishallintoon kuuluva elin rahoitta julkisen tuen muodossa 
hankinnasta yli puolet. (Kalima 2001, 50 – 57.)
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kunnossapitopalvelujensa sekä aliurakoidensa hankinnat314, kunnallinen pal-
velutuottaja joutuu noudattamaan hitaita ja kustannuksia aiheuttavia kilpai-
lutusprosessien315 menettelytapasäännöksiä. Epäneutraliteetti ei koske yksin 
kunnallista palvelutuottajaa, vaan voidaan väittää, että sama sääntely tuottaa 
kilpailun epäneutraliteettia myös kuntatilaajan ja sääntelyn ulkopuolella ole-
vien muiden kollektiivisten kulutusyksiköiden välille. 316  

Hankintalainsäädännön synnyttämää kunnallisen palvelutuottajan kilpailu-
epäneutraliteettia ei voida ratkaista edes yhtiöittämisoperaatiolla. Kaikki julki-
set yritykset luetaan hankintasäännösten piiriin, vaikka niiden juridinen muoto 
olisi mikä hyvänsä. Tämän vuoksi hankintalainsäädäntöä sovelletaan pääsään-
töisesti kuntien omistamiin osakeyhtiöihin, jos kunnallinen omistus on niissä 
enemmistöomistusta.317 Silti kunta voi käyttää oman osakeyhtiönsä palveluita 
kilpailutusta suorittamatta siinä tapauksessa, että kunnanvaltuusto tekee yhtiön 
palvelujen yksinomaisesta käyttämisestä oikeudellisesti velvoittavan päätök-
sen, joka myös julkaistaan asianomaisella tavalla.  Muussa tapauksessa kun-
nan hankintoihin omalta yhtiöltä joudutaan soveltamaan hankintalakia. (Kali-
ma 2001, 50 – 57 ja 68.)

Hankintasäädösten lisäksi kuntapalvelujen kilpailuttamiseen vaikuttavat 
myös liikkeenluovutussäännökset. Niiden tavoitteena on suojella kilpailu-

314 Yksityisten palvelutuottajien toimintavapauden taustalla vallitsee olettama, että yksityiset 
toimivat kilpailutilanteessa, mikä pakottaa ne kilpailuttamaan hankintansa. Esimerkiksi 
Kalima (2001, 304 – 305) on katsonut, että yksityinen yritys joutuu kilpailuttamaan han-
kintansa, jos se aikoo säilyä markkinoilla. Voidaan kuitenkin väittää, että tällainen lausuma 
yksinkertaistaa todellisuutta. Käytännössä kilpailutuspaineessa on suuria ala-, yritys- ja paik-
kakuntakohtaisia eroja, ja kilpailuympäristössä aika ajoin etenkin kilpailuttamattomuudella 
ansaittu ajan säästö voi olla arvokkaampi kuin kilpailutuksella tienattu ostohinnan säästö.

315 Empiirisissä tutkimuksissa on todettu, että muutamissa tapauksissa kuntatilaajan henkilö-
kunta on kokenut ostoprosessit byrokraattisina ja ns. yliprosessoituina. Supistuvan hallin-
tohierarkian tilalle on todettu syntyneen kilpailuttamis- ja sopimusbyrokratiaa. (Keen ja 
Scase 1998, 102 ja Blom 2000, 35.) Hankintalainsäädännön asettamien velvoitteiden syn-
nyttämää epätaloudellisuutta ja tehottomuutta on arvostellut erityisesti Stiglitz (2000, 201), 
ja kilpailuttamista kalliina ovat pitäneet mm. Aronen ym. (2001, 34). Stiglitzin esittämän 
teesin mukaan julkisen sektorin hankinnat ovat kalliita kilpailuttamisvaatimusten vuoksi ja 
julkinen sektori saavuttaisi säästöjä, jos se käyttäisi kilpailuttamisen sijasta suoria hankin-
toja. Kilpailuttamista koskevat muotomääräykset hän näkee pikemminkin keinoina rajoit-
taa erilaisia väärinkäytösten mahdollisuuksia kuin edistää kilpailutuksia. Stiglitzin mukaan 
kilpailuttaminen kasvattaa kustannuksia nimenomaan spesifi kaatioiden vuoksi. Kun kilpai-
luttamisen yhteydessä tehtävät hankinnat joudutaan määrittelemään tarkasti, myös tuottajat 
joutuvat tekemään paljon lisätyötä vastatakseen tarjouksiin tarkoilla tarjouksilla. Palvelujen 
tarkat määrittelyt ja sisältökuvaukset karkottavat myös osan palvelutuottajista, minkä joh-
dosta tarjouspyyntökilpailuissa ei synny tehokasta kilpailua.

316 Kun samoja hankintasäännöksiä sovelletaan kaikissa kunnissa, säännösten ei voi katsoa vää-
ristävän kuntien keskinäistä kilpailua lukuun ottamatta sitä eroa, että pienillä kunnilla on 
todennäköisesti useammin pieniä hankintoja kuin suurilla. Sen sijaan voidaan väittää, että 
kaikki muut kollektiiviset kulutusyksiköt ovat kunnan kilpailijoita. Näitä ovat erityisesti ku-
luttaja- ja tuottajaosuuskunnat, järjestöt ja erilaiset vapaan kansalaistoiminnan synnyttämät 
kommuunit. 

317 Sutelan (2003, 102) tulkinnan mukaan ns. kilpailutaloudessa toimivat osakeyhtiöt peruspal-
velusektoria lukuunottamatta jäävät hankintalain soveltamisen ulkopuolelle. 
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tuksen kohteena olevan palvelulaitoksen henkilökuntaa sillä tavalla, että hen-
kilökunta voisi siirtyä kilpailutuksen voittaneen uuden tahon palvelukseen 
vanhoina työntekijöinä. Tilaaja-tuottajamallin näkökulmasta liikkeenluovu-
tuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin kuntapalvelujen kokonaisuus tai 
osakokonaisuus ja siihen kuuluva käyttö- ja vaihto-omaisuuden omistaja- tai 
haltijasubjekti vaihtuu kilpailuttamisen takia toiseksi subjektiksi, joka lähes 
keskeytyksettä jatkaa samantyyppisten palvelujen tuotantoa.318 Jotta liikkeen-
luovutussäännöksiä voitaisiin soveltaa ja työntekijät voisivat siirtyä vanhoina 
työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen, on edellytyksenä myös se, että 
palvelukokonaisuus tai sen taloudellinen tai toiminnallinen osa säilyttää kil-
pailutuksessa identiteettinsä. Identiteetin säilymisessä kiinnitetään huomiota 
toiminnan luonteeseen, siirtyvään omaisuuteen, asiakassuhteiden jatkuvuuteen 
ja toiminnan pysymiseen samanlaisena luovutuksen jälkeen. (Liivala 2001, 23 
ja Laapio ym. 2001, 134.) 

Mikäli kunta on määritellyt kilpailutettavan kohteen siten, ettei liikkeen-
luovutuksen tunnusmerkistö täyty, asettuvat yksityiset eli ulkopuoliset pal-
velutuottajat eri asemaan kuin kunnan omat palvelutuottajat. Kilpailutuksen 
voittava kunnan oma yksikkö joutuu pääsääntöisesti aina pitämään omat työn-
tekijät ns. vanhoina työntekijöinä, ellei tilaajayksikkö ota palvelulaitoksen 
henkilökuntaa itselleen tai kunnan keskushallinto siirrä sitä johonkin muuhun 
kunnan palvelulaitokseen. Kilpailutuksen voittava ulkopuolinen palvelutuot-
taja saa sen sijaan institutionaalista kilpailuetua siitä, ettei sen tarvitse ottaa 
palvelulaitoksen työntekijöitä itselleen vanhoina työntekijöinä.  

Kunnan palvelulaitosta koskevan palvelutuotantosopimuksen solmimisen 
jälkeen laitoksen uusi vuokraaja tai ylläpitäjä on velvollinen soveltamaan siir-
tyneeseen henkilöstöön sitä työehtosopimusta, jonka piiriin työntekijät kuului-
vat ennen luovutusta, niin kauan kuin työehtosopimus on voimassa. Työehto-
sopimuksen voimassaolon päätyttyä työntekijät siirtyvät työnantajan muutoin 
soveltaman työehtosopimuksen piiriin. Toisin sanoen se palvelutuottaja, joka 
osallistuu kilpailutukseen edullisemman työehtosopimuksen avulla saa siitä 
myös hyötyä riippumatta siitä, että työntekijöillä onkin oikeus siirtyä tämän 
palvelukseen vanhoina työtekijöinä. Samankaltainen poikkeuksellinen, insti-
tutionaalinen kilpailuetu voi syntyä myös eläkkeiden rahoituksessa, jos kil-
pailun voittaja kuuluu edullisemman eläkelain piiriin. Siitä huolimatta, että 
työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen, 
heihin sovelletaan uuden työnantajan eläkejärjestelmää. (Liivala 2001, 36, 
Laapio 2001, 149 – 151 ja HE 157/2000.) 

Liikkeenluovutussäännöksiä sovelletaan taloudellista toimintaa harjoitta-
viin sekä julkisiin että yksityisoikeudellisiin yrityksiin siitä riippumatta, ta-
voitellaanko toiminnalla taloudellista voittoa. Kilpailuneutraliteetin kannalta 

318 Vuonna 2001 voimaan tulleessa työsopimuslaissa liikkeenluovutuksella tarkoitetaan yri-
tyksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle 
työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luo-
vutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. (HE 157/2000 ja Rautiainen ja Äimälä 2001, 
120 – 135.)
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merkittävä liikkeen luovutusta koskevien säännösten soveltamisen rajaus on 
se, ettei liikkeen luovutussäännöksiä voida soveltaa hallintoviranomaisten uu-
delleenorganisoinnissa eikä siirrettäessä hallinnollisia tehtäviä hallintoviran-
omaiselta toiselle.319 (Ks. HE 157/2000, 10 §:n yksityiskohtaiset perustelut.) 
Jos kunnan järjestämän kilpailutuksen voittaa kuntayhtymä tai naapurikunnan 
palvelutuottaja, saavat ne institutionaalista kilpailuetua siitä, ettei niiden tarvit-
se ottaa vanhaa henkilökuntaa palvelukseensa entisin ehdoin, koska palveluko-
konaisuuden siirto toiselle kuntayksikölle voidaan tulkita julkisyhteisöjen väli-
seksi tehtävien siirroksi.320 (Ks. esim. Rautiainen ja Äimälä 2001, 125 – 127.)

319 Yleensä palvelutuotanto sisältää myös hallinnollisia tehtäviä, sillä jokaisella palvelulaitok-
sella on oma hallintonsa erillään kunnan keskus- ja yleishallinnosta.

320 Rasinmäki (1997, 463) on tosin katsonut, että muiden kuin julkisen vallan käyttöä sisältävien 
tehtävien luovuttaminen toiselle julkisyhteisölle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle olisi 
pidettävä liikkeenluovutuksena.  Toisaalta ETY:n kannan on tulkittu olevan se, ettei julkis-
yhteisön uudelleenjärjestämistä voida pitää liikkeenluovutuksena silloin, kun järjestäminen 
tapahtuu julkisoikeudellisesti säänneltyjen yhteisöjen välillä. Tästäkin huolimatta tulkinta 
voi muuttua sellaisissa tapauksissa, joissa on kyse pääasiassa tai yksinomaan taloudellisen 
toiminnan harjoittamisesta. 
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8 MYYNTINEUTRALITEETIN

 TOTEUTTAMISEN

 PROBLEMATISOINTI

8.1 Omakustannusperiaatteen toimeenpanon
 problematiikka

Kilpailuneutraliteetin toteuttamiseksi kunnan harjoittamassa palvelujen myyn-
titoiminnassa on vaadittu sen varmistamista, että kunnallisen palvelutuottajan 
kaikki kustannukset sisältyvät sen tarjoushintoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kunnallisten palvelutuottajien pitäisi hinnoitella palvelut vähintään omakus-
tannusperiaatteella. Erikseen on vielä täsmennetty, että omiin kustannuksiin 
tulee tuotantokustannusten lisäksi laskea yleiskustannusosuuden ja poistojen 
lisäksi samansuuruinen tuotto pääomalle, jota sovelletaan myös yksityisellä 
sektorilla. (Commonwealth Competitive Neutrality Policy Statement 1996, 19, 
Collier 1999, 404, Deighton-Smith 2001, 33 ja Trembath 2002, 27.) Palve-
lutuotantofunktion täydellinen itsenäistäminen ja sen pakottaminen rahoituk-
selliseen autonomiaan olisi tapa, jonka voitaisiin olettaa johtavan välillisesti 
myös omakustannusperiaatteen toteutumiseen.321 Tässä luvussa ei kuitenkaan 
keskitytä tuotantofunktion autonomisointiin, vaan omakustannusperiaatteen 
implementointiin sääntelyn avulla.

Omakustannusperiaate tarkoittaa palvelujen myymistä niiden tuotantokus-
tannuksia vastaavaan hintaa (Taloussanasto 1997, 197). Jyrkkiön ja Riistaman 
(1983, 60) mukaan suoritteen omakustannusarvo saadaan kalkyylista, joka si-
sältää suoritteelle kuuluvat kustannukset organisaation kaikista toiminnoista. 
Pääoman tuottovaatimus on kunnallistalouden kustannuslaskennassa perintei-
sesti sisällytetty pääomakustannuksiin, jotka koostuvat poistoista ja pääomalle 
laskettavasta ns. laskennallisesta korosta.

321 Kilpailupoliittisen ohjelmatyöryhmän mukaan kunnallisten palvelujen tuotannon yksi ongel-
ma on se, että kunnat tuntevat huonosti palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. 
Työryhmän mukaan hyödykkeiden hintojen olisi katettava muuttuvat kustannukset ja palve-
lutuotannon välilliset kustannukset. Tähän vaatimukseen perustuen työryhmä on lausunut, 
että mikäli kustannusten laskeminen tai osoittaminen ei ole mahdollista kunnallishallinnossa, 
läpinäkyvyys voidaan taata ainoastaan siten, että palvelutoiminnot eriytetään muusta toi-
minnasta liikelaitostamalla tai yhtiöittämällä ne. (Kauppa- ja teollisuusministeriön … 2001, 
58.)
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Siinä missä agenttiteoria opastaa päämiestä epäilemään agentin sille toimit-
tamaa informaatiota, näennäismarkkinateoria suhtautuu fl egmaattisesti tällai-
seen huolenaiheeseen. Näennäismarkkinateorian mukaan päämiehen tulee olla 
kiinnostunut eri agenttien tarjoushintojen vertailusta mutta ei niinkään siitä, 
miten agentit ovat tarjoushintansa laskeneet. Näennäismarkkinateoria olettaa 
jotenkin aksiomaattisesti, että tuottajien tarjoushinnat heijastelevat taloudellis-
ta tehokkuutta. Jos tässä halutaan olla kuitenkin aivan tarkkoja, voidaan huo-
mauttaa, että yksittäisen tarjouskilpailun tarjoushinnat kertovat enemmän pal-
velutuottajan teknisestä ja allokatiivisesta tehokkuudesta kuin dynaami sesta 
tehokkuudesta. Kiistatonta lienee kuitenkin se, että kilpailuttamisella ei toden-
näköisesti voida edistää edes teknistä tehokkuutta, jollei hinnoittelu  kuvaa pal-
velutuotannon aiheuttamia tuotantokustannuksia. 

Vaatimus omakustannusperiaatteen säännellystä noudattamisesta kunnallis-
taloudessa on jo lähtökohdiltaan problemaattinen asia sen vuoksi, että kuntien 
kustannuslaskenta on suhteellisen kehittymätöntä (ks. esim. Näsi, Hokkanen ja 
Latvanen 2001, 119). Kunnallistalouden kustannuslaskentaa koskevien oppien 
mukaan kustannuslaskennan harjoittamista kunnissa on pidetty hyödyllisenä 
mutta tiukasti ottaen ei ehdottoman välttämättömänä. Kuntien kustannuslas-
kentaa on ohjeistanut kuntien keskusjärjestö, mutta laaditussa ohjeistossa on 
ollut hyvin paljon väljyyttä, ja keskusjärjestön ohjauspolitiikka on jättänyt mo-
net laskentaongelmien ratkaisutapavalinnat kuntien itsensä päätettä viksi. Käy-
tännössä kuntapalvelujen tuotantokustannusten laskemisessa esiintyy sattu-
manvaraisuutta, summittaisuutta ja jopa tietoista manipulointia (ks. esim. Val-
kama 1994b). Helinin ja Valkaman (1995, 97 ja 98) empiirisessä tutkimuksessa 
kuntien kustannuslaskennan käytäntöjen osoitettiin olevan sekavia ja epäyhte-
näisiä. Esimerkiksi kaikkien keskitetysti hoidettujen tehtävien kustannuksia ei 
ole kohdistettu pääkustannuspaikoille. Yleensä kunnat laskevat poistot, mutta 
käyttöomaisuuden käsite on eri kunnissa ymmärretty eri tavalla. Myös pois-
tojen laskennan aloittamisajankohdissa on havaittavissa kuntien välillä eroja. 
Laskennallisen koron ja sisäisten vuokrien tason määrittämisessä on merkit-
täviä eroavaisuuksia. Paikoin varastokirjanpito on lyöty laimin  kokonaan ja 
nekin yksiköt, jotka harjoittavat varastokirjanpitoa, eivät yleensä ole laskeneet 
esimerkiksi varastoon sidotun pääoman korkokustannuksia. Hyvin usein esi-
tetty väite on se, että jos kuntien kustannuslaskenta olisi samalla tasolla kuin 
yksityisten yhtiöiden kustannuslaskenta, kunnallisten palvelutuottajien teke-
mät tarjoukset saataisiin vertailukelpoisiksi yksityisten tekemien tarjousten 
kanssa (ks. esim. Oksanen 2002, 81 ja Bartlett ja Le Grand 1994, 24 ja 25). 
Kuntapalvelujen kustannuslaskennan heikkouden syyksi väitetään tavallises-
ti sitä, että toiminnan verorahoitteisuus tekee kustannuslaskennan turhaksi.322 

322 Kuntasektorin kustannuslaskennan alemmuustilaa on selitetty myös hyödyketeorian avulla. 
Puhtaat julkiset hyödykkeet ovat sellaisia, ettei niistä voida periä maksua asiakkailta, min-
kä vuoksi niiden kustannustiedoillakaan ei ole ollut hinnoittelukäyttöä. Kuntapalvelut ovat 
kuitenkin suurimmalta osin kaikkia muita hyödykkeitä kuin puhtaita julkisia hyödykkeitä, 
joista voitaisiin kantaa käyttäjämaksu, mutta kovin monia maksuja ei ole otettu käyttöön 
omaksutun ilmaisperiaatteen vuoksi. Edelleen kuntasektorin kustannuslaskennan tilaa on 
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Kustannuslaskennan alemmuustilaa saattaa kuitenkin selittää enemmän  tilaus- 
ja tuotantofunktioiden eriyttämättömyys. Toiminnan rahoituslähde ei ehkä ole 
niin oleellinen asia kuin se, millä periaatteilla ja toimintavoilla rahoitus allo-
koidaan eri palvelutuottajille. 

Näennäismarkkinateoria on edellyttänyt funktioiden eriyttämistä toisistaan 
ja vähintään puoli-itsenäisiä palvelutuottajia, jotka yhdessä voisivat olla rat-
kaiseva impulssi myös kunnallistalouden kustannuslaskennan kehittymiselle. 
Funktioiden sisäistä eriyttämistä ja palvelutuottajien puoli-itsenäisyyttä ei kui-
tenkaan voida pitää riittävänä ehtona sille, että omakustannusperiaate hinnoit-
telun minimivaatimuksena toteutuisi kunnallistaloudessa. Sen vuoksi erikseen 
omakustannusperusteista hinnoittelua koskeva kilpailuneutraliteettivaatimus 
on perusteltu interventio ja haaste näennäismarkkinateorialle. Omakustan-
nusperiaatteen toteuttamista sääntelyn avulla voitaisiin analogisesti perustel-
la myös liikekirjanpitojärjestelmän esimerkillä. Vasta kun kunnat pakotettiin 
noudattamaan liikekirjanpitojärjestelmää soveltuvin osin, kuntien kirjanpito-
käytännöt saatiin melko pitkälle yhtenäistettyä yksityisten palvelutuottajien 
kanssa. Tähän näkökohtaan nojautuen voitaisiin väittää, että kustannuslasken-
takäytäntöjen yhtenäistämiselle tuskin on edellytyksiä, jos asiantilaan ei puu-
tuta sääntelyn avulla. 

Se, missä määrin kustannuslaskenta, omakustannusarvon määrittäminen 
ja kustannukset kannattava hinnoittelu ovat säänneltävissä ja kuinka miele-
kästä niiden sääntely on ylipäätään, on pohdinnan arvoinen asia. Palvelujen 
omakustannusarvojen määrittäminen ja kustannuslaskenta ovat vakiintuneen 
tavan mukaan kuuluneet yksityisellä sektorilla ja osin kunnallistaloudessakin 
laskentatoimen juridisesti sääntelemättömään alueeseen (ks. esim. Myllyntaus 
2002, 129). Kustannuslaskenta ja omakustannusarvon määrittäminen kuulu-
vat kunnallistaloudessa kunnalliseen itsehallintoon ja yritystaloudessa liik-
keenjohdon päätösvaltaan.  Kunnan kustannuslaskenta voi hyödyntää kunnan 
kirjanpidon tietoja, jotka perustuvat soveltuvin osin kirjanpitolailla ja hyvällä 
kirjanpitotavalla ohjailtuun systemaattiseen merkitsemiseen, vaikka siihen ei 
olekaan mitään kattavaa velvollisuutta. Ongelmaksi muodostuu silti se, että 
vain osa kustannuksista on kirjanpidon mukaisia menoja. Tämän ohella vielä 
oleellisempi ongelma on se, että kustannuslaskennassa voidaan tehdä valintoja 
sen suhteen, millaista laskennan tekniikkaa halutaan käyttää, kuinka lasken-
nan perusongelmat halutaan eri tilanteissa ratkaista ja mitä laskelmavalintojen 

 selitetty sillä, että kunnalliset suoritteet ovat aineettomia eikä niitä voida mitata. (Malmer 
1996, 27.) Esimerkiksi Jareforsin ja Järderholmin (1998, 51) mukaan ns. strategisia toimin-
toja, kuten tutkimus- ja kehittämistoimintaa, ei tämän vuoksi voisi muka lainkaan hinnoitella. 
Suoritteiden mittaamisongelmat ovatkin vakavia, mutta huomautus ei koske niinkään julki-
sia palveluja, vaan kaikkia palveluja. Fyysisiä hyödykkeitä on paljon helpompi kvalifi oida 
kuin aineettomia palveluja, minkä vuoksi palvelujen mittaamisessa ei voida päästä samoille 
tarkkuustasoille. Oli koulu-, sosiaali- tai terveyspalvelu tuotettu sitten yksityisesti tai kun-
nallisesti, ei kunnallisen omistajuuden tai organisaatiomuodon sinänsä pitäisi kuitenkaan 
aiheuttaa eroja palvelujen mittaamisedellytyksiin. Näin kuitenkin näyttää vain käyvän, sillä 
mainituilla aloilla on myös elinkeinotoimintaa, joka kykenee palvelunsa hinnoittelemaan. 



244

tekijä haluaa kulloinkin laskelmillaan tavoitella (ks. esim. Schildbach 1997, 
262). Seuraavassa kuviossa on kooste muutamista keskeisistä valinnoista, joita 
kustannuslaskennassa joudutaan tekemään omakustannusarvon selvittämisek-
si. Yksistään yksikkökustannusten laskennassa koko lähtökohta on avoin sen 
suhteen, mikä on se yksikkö tai suorite, jonka myyntihinnan tulisi vastata oma-
kustannusarvoa. Omakustannusarvon laskeminen ei ole yhtenäinen tekniik-
ka ja laskentaongelmien ratkaisumalli, joka olisi jostain otettavissa valmiina 
käyttöön. Omakustannusperiaatteesta on eri toimialoilla ja yhtiöissä erilaisia 
toimeenpanomalleja tai laskentakaavoja (Schildbach 1997, 261). Kustannus-
laskenta palvelee toiminnallista johtoa, minkä vuoksi laskennassa heijastuvat 
myös johdon näkemyksellisyys, organisaation omat tavoitteet ja toimialan 
ominaispiirteet. Kustannuslaskennan tuotokset saattavat kohtuullisessa mää-
rin täyttää tehtävänsä toimivan johdon päätöksenteon apuvälineenä, vaikka ne 
edustavatkin vain yhdenlaista tulkintaa suoritteen tuottamisen aiheuttamista 
laskentayksikön omista todellisista kustannuksista. 
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KUVIO 32. Kooste keskeisistä omakustannusperiaatetta soveltavan laskennan edel-
lyttämistä valinnoista (ks. esim. Ellwood 1996, 29, Malmer 1996, 33 ja 
85 ja Arruñada 2001, 300).323 

323 OKA tarkoittaa omakustannusarvoa, FIFO fi rst in, fi rst out -periaatetta ja LIFO last in, fi rst 
out -periaatetta.

Omakustannusperiaatteen kohdentaminen

Lähestymistapa kustannuksiin

Laskennan tekniikka

Lisäyslaskenta

Laskentahorisontti

Poistojen laskennan metodi

Pääomakustannusten korkokysymys

Markkinakorko

Yhteys laskentakohteeseen

Varastojen arvostus

Hintojen päivitysfrekvenssi

Palveluryhmät Palvelut

Marginaalikustannukset Kaikki kustannukset

Toimiva kokonaisuutena Yksittäiset suoritteet

Alle markkinakoron Yli markkinakoron

Välittömät kustannukset Välittömät ja välilliset kustannukset

FIFO Muu menetelmäLIFO

Aikajaksoittain Rullaavasti

Perinteinen 
kustannuslaskenta

Toimintolaskenta

Ekvivalentti laskenta

Tasapoisto Kasvava poisto

Toteutuneeksi laskettu OKA Tulevaksi arvioitu OKA

Aleneva poisto Substanssipoisto
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Liiketaloudessa omakustannusperiaate on kannattavuusajatteluun perustuvan 
hinnoittelun minimitaso. Suoritteen kaikki omat kustannukset ovat liiketalou-
dellisen hinnoittelun alaraja, jonka alle palveluja ei pitkäaikaisesti voida myy-
dä. Omien kustannusten ohella hinnoitteluun vaikuttaa markkinatilanne, sillä 
liiketaloudelliset palvelutuottajat joutuvat ottamaan huomioon myös asiakkai-
den käyttäytymisen. Jos markkinat ovat kilpailulliset ja markkinahinta on alle 
heidän omien tuotantokustannustensa, palvelutuottajat voivat näiden syiden 
vuoksi olla pakotettuja hinnoittelemaan palvelunsa alle omakustannushinnan. 
Tätä voidaan tehdä jonkin aikaa riippuen siitä, miten markkinatilanteen en-
nustetaan kehittyvän ja miten palvelutuottajan rahoituspohja kestää tilanteen. 
(Brorström, Haglund ja Solli 1999, 254 – 257.) 

TAULUKKO 12. Omakustannusperiaatteen soveltamisvertailu (HE 1991/216, 37, 
Helin ja Valkama 1995, 62, Malmer 1996, 9 ja Brorström, Haglund 
ja Solli 1999, 254 – 257 ja ks. esim. Suomen Kuntaliitto 1996). 

OMAKUSTANNUSPERIAATE

Liiketaloudessa Suomalaisessa kunnallistaloudessa Ruotsalaisessa 
kunnallistaloudessa

Omakustan-
nusperiaatteen 
merkitys 
hinnoittelussa

Hinnoittelun 
minimi, mutta 
markkinahinta 
huomioon ottaen 
periaatteesta voi-
daan tilapäisesti 
tinkiä.

Omakustannusperiaatteen merkitys on vaihteleva. 
Pääsääntöisesti kunnilla on laillinen oikeus hinnoitella 
palvelu siten, että siitä perittävä taksa tai maksu 
tuottaa voittoa tai tappiota.  Karkea poikkeaminen 
omakustannusperiaatteesta voi tosin merkitä sitä, että 
kunta ylittää toimialansa tai harjoittaa piiloverotusta. 
Joissain palveluissa, kuten sosiaali- ja terveyspalve-
luissa, omakustannusperiaate on erikseen säädetty 
hinnoittelun ylärajaksi. Liikelaitosten palvelujen 
hinnoittelussa kuntien olisi ohjeiden mukaan nouda-
tettava omakustannusperusteista hinnoittelua.

Hinnoittelun ehdoton 
maksimi. 

Kustannusten 
jakaminen

Kaikki kustannuk-
set jaetaan.

Liiketoiminnassa palveluille kohdistetaan valmis-
tuksen tuotannontekijäkustannukset mukaan lukien 
tuotantovälineisiin sitoutuneet pääoman kustannukset 
sekä hallinnon ja myynnin kustannukset. Sosiaali- ja 
terveyspalveluissa omakustannusperiaate sisältää 
lähinnä vain palvelun järjestämisestä aiheutuvat 
käyttökustannukset.

Vain välttämättömät 
kustannukset ja 
kustannukset, joilla 
on suora yhteys. 

Kustannusten 
identifi ointi-
perusta

Kalkyloitavat 
kustannukset.

Kirjanpidon sivutuotteena ylläpidettävän kustannus-
kirjanpidon kustannukset.

Kirjanpidon sisältä-
mät kustannukset.324

Esimerkkejä 
ongelmista

Kuinka kustannuk-
set jaetaan tuote-
tuille palveluille? 
Minkälaisille 
volyymeille las-
kelmat tehdään?

Mitä kustannuksia kirjataan kustannuskirjanpitoon, 
miten sitoutuneen pääoman tuottovaatimus määritel-
lään, miten väljiä ohjeita tulkitaan ja miten säännösten 
ja ohjeiden termistö pitäisi ymmärtää?

Mitkä kustannukset 
kirjanpidosta otetaan 
mukaan? Mikä on 
kustannusten suuruus 
(esim. pääoma-
kustannukset)?

324 Ruotsissa jopa tuomioistuimet ovat joutuneet antamaan ratkaisuja siitä, mitä eriä voidaan 
sisällyttää kustannuksiin. Tuomioistuimien kanta on ollut se, että vain kirjanpitokelpoiset 
kustannukset voidaan sisällyttää mukaan omakustannusperiaatteeseen. (Brorström, Haglund 
ja Solli 1999, 256.)
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Ruotsin kunnallistaloudessa omakustannusperiaate tarkoittaa sitä, että kunnal-
lisen palvelutuottajan on kiellettyä periä hyödykkeestään korkeampaa korvaus-
ta kuin kustannuksia vastaava hinta.325 Myös omat kustannukset määri tellään 
sikäli omituisesti, että palvelusuoritteille voidaan kohdistaa vain välttämättö-
mät kustannukset ja kustannukset, joilla on suora yhteys palvelun tuotantoon. 
(Brorström, Haglund ja Solli 1999, 254 – 257 ja ks. myös Malmer 2003.) 

Suomessa kunnallistalouden omakustannusperiaate sijoittuu karkeasti ruot-
salaisen kunnallistalouden ja liiketalouden välimaastoon – vaikkakin ehkä lä-
hemmäksi ruotsalaista kunnallistalouden omakustannusperiaatetta. Ensinnäkin 
päinvastoin kuin Ruotsissa, omakustannusperiaate ei Suomessa ole yhdenmu-
kainen hinnoittelun yläraja. Kuntien ei tarvitse noudattaa omakustannusperiaa-
tetta, sillä sekä kunnan perimien yksityisoikeudellisten että julkis oikeudellisten 
maksujen on katsottu voivan ylittää tai alittaa niiden palvelujen kustannukset, 
joista maksut peritään. (Ks. esim. Karhu, Nissinen ja Valkama 1999, 24 - 26).326 
Hannuksen ja Hallbergin (1995, 403 - 404) mukaan maksujen tason arvioin-
nissa on otettava kuitenkin huomioon sekä kilpailun rajoittamista koskevat 
säännökset että tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat. Omakustannusperiaate on 
silti eräänlainen kunnallistaloudellisen hinnoittelun liikkumavaran arviointi-
kriteeri, sillä jos kunnallinen maksu tuottaa merkittävää tappiota tai voittoa, 
on mahdollista, että kunnan katsotaan syyllistyneen toimialansa ylitykseen tai 
ns. piiloverotukseen (ks. esim. Karhu, Nissinen ja Valkama 1999, 24 – 26). 
Erikseen hinnoittelun ylärajaksi omakustannusperiaate on säädetty sosiaali- ja 
terveyspalveluissa (ks. esim. Juva ja Linnakko 2001, 57 – 58).  Sosiaali- ja ter-
veystoimessa omakustannusperiaatteen sisältö on tosin muotoiltu niin  kapeasti, 
että omiksi kustannuksiksi saadaan lukea lähinnä vain palvelun järjestämisestä 
aiheutuvat käyttökustannukset (HE 1991/216, 37).  Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen hinnoittelussa käyttökustannusperusteisenkin omakustannusperiaatteen 
soveltaminen on kuitenkin monissa tilanteissa mahdotonta kuntien kustan-
nuslaskentajärjestelmien puutteiden vuoksi (Jämsèn 2003, 29). Mahdollinen 
syy siihen, miksi sosiaali- ja terveyspalveluissa omiksi kustannuksiksi laske-
taan vain käyttökustannukset, on se, että tällä tavoin halutaan suojella kunta-
laisia palvelujen loppukäyttäjinä kustannusrasitukselta. Vaikuttaa myös siltä, 
että säännösten valmistelussa ei ole riittävästi otettu huomioon kunnallisten 
palvelutuottajien potentiaalisia kilpailutilanteita näennäismarkkinoilla tai oi-
keilla markkinoilla. Yhä useampi sosiaali- ja terveysalan palvelu on nykyään 

325 Omakustannusperiaate hinnoittelun kattona sisällytettiin Ruotsin kunnallislakiin vuonna 
1994. Periaatteen vahvistamista lakitasoisella säännöksellä perusteltiin sillä, että kuntalaisia 
pitää suojella mahdolliselta monopolihinnoittelulta ja kuntia pitää estää tekemästä voittoa 
palvelutuotannolla. (Malmer 1996, 9.)

326 Heurun (1995, 116) vastakkaisten tulkintojen mukaan julkisoikeudellinen maksu ei saisi ai-
nakaan pääsääntöisesti ylittää vastasuorituksena olevan palvelun tai suoritteen tuottamisesta 
kunnalle aiheutuneita kustannuksia. Valtioneuvoston oikeuskanslerin (ks. Harjula ja Prättälä 
2004, 391 – 392) mukaan kunnissa ei ole voimassa valtion maksuperustelain kaltaista yhte-
näistä sääntelyä. Oikeuskanslerin virastossa on silti katsottu, että keskimääräisesti tarkastel-
tuna kunnan perimien maksujen ei tulisi ylittää omakustannushintaa. 
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 mahdollista hankkia yksityisiltäkin palvelutuottajilta, mutta yksityiset joutuvat 
sisällyttämään hintoihinsa myös pääomakulut. 

Kuntalaki antaa kunnanvaltuustoille vapaat kädet määritellä asiakirjoista 
kunnissa perittävät lunastukset. Kuntien keskusjärjestöjen suosituksen mukaan 
maksujen tulisi kattaa asiakirjojen antamisesta aiheutuneet kustannukset, joi-
hin lasketaan mukaan vain valmistus- ja lähetyskustannukset. Asian valmiste-
lusta ja käsittelystä aiheutuvia kustannuksia ei suosituksen mukaan saa sisäl-
lyttää lunastusmaksuihin. Koska päätösvalta kuuluu valtuustolle, kustannusten 
kohdistaminen ja edelleen maksutaso vaihtelevat kunnittain. Keskusjärjestön 
suosituksen mukaan asiakirjojen lunastusmaksuja ei tulisi periä kunnan omilta 
virastoilta ja liikelaitoksilta. (Harjula ja Prättälä 2004, 391 – 392.) Tällaista toi-
mintasuositusta voidaan pitää puolueellisena, koska se kohtelee ulkopuolisia 
palvelutuottajia eri tavalla kuin sisäisiä palvelutuottajia.

Kuntien liiketoiminnassa tulisi Suomen Kuntaliiton suositusten mukaan 
noudattaa omakustannusperiaatetta. Liiketoiminnassa, jolla tarkoitetaan lähin-
nä siis liikelaitosten harjoittamaa toimintaa, omakustannusperiaate tarkoittaa 
sitä, että tuotettaville hyödykkeille kohdistetaan valmistuksen tuotannontekijä-
kustannukset mukaan lukien tuotantovälineisiin sitoutuneen pääoman kustan-
nukset sekä hallinnon ja myynnin kustannukset (Suomen Kuntaliitto 1996, 
29.) Tällä tavalla muotoiltuna omien kustannusten määrittely jättää ottamatta 
kantaa omakustannusarvon laskemisessa eteen tulevien valintojen tekemiseen 
ja jää terminologisestikin tietyllä tapaa häilyväksi. Ohjeen käsitteistä ei tyh-
jentävästi voi päätellä, pitäisikö myös esimerkiksi varastointikustannukset ja 
varastoon sitoutuneen pääoman kustannukset ottaa huomioon. Erikseen mai-
nitaan, että kustannuksiin pitää sisällyttää hallinnon kustannukset, mistä voisi 
päätellä, että hallinnolla viitataan asianomaisen laitoksen tai yksikön hallin-
non kustannuksiin. Jää kuitenkin epäselväksi, sisältääkö hallinnon käsite myös 
kunnan yleishallinnon ja keskushallinnon. Myynti on puolestaan suppeampi 
käsite kuin markkinointi, millä perusteella markkinoinnin kustannuksista ai-
noastaan myynnin kustannukset olisi kohdistettava suoritteille.

Kunnallistalouteen omakustannusperiaate on institutionalisoitu vaihtele-
vina soveltamisvelvollisuuksina ja häilyvinä, ehkä jopa hieman käsittämättö-
minä määrittelytapoina. Kunnallistaloudessa hinnoittelu perustuu hämärään 
omakustannusperiaatteeseen, joka ainakin eräiltä osin tuottaa institutionaalis-
ta kilpailuetua kunnallisille palvelutuottajille. Kilpailuneutraliteettitavoitteen 
edistämiseksi omakustannusperiaatteen sisällön määrittely ja terminologia 
pitäisi aivan aluksi kyetä yhtenäistämään samankaltaiseksi kaikilla kunnan 
toimialoilla. Vaikka kohdistamistekniikoista voidaan olla erimielisiä, kunnal-
listaloudenkin omakustannusperiaatteen tulisi sisältää ajatus siitä, että kaikki 
kustannukset katsotaan kustannuksiksi.  

Eräs ensimmäisistä askelista kohti kilpailuneutraliteettitavoitteen mukaista 
myyntineutraliteetin toteuttamista – kunnallistalouden liiketoiminnan ulkopuo-
lisissa – kuntapalveluissa otettiin vuonna 1998. Silloin Opetusministeriö, Suo-
men Kuntaliitto ja Suomen Yrittäjät ry yhdessä antoivat kunnille  suosituksen 
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opiskelijatöiden ja koulutuslaitosten tuottamien muiden palvelujen hinnoitte-
lusta. Seuraavassa on lainaus suosituksen keskeisimmistä hinnoitteluun liitty-
vistä kohdista (Suositus opiskelijatöiden ja koulutuslaitosten tuottamien mui-
den hyödykkeiden hinnoittelusta 1998 [alleviivaukset tässä]):

”… Ehkäistääkseen kilpailuvääristymien syntyä ja edistääkseen koulutuksen 
järjestäjien ja yritysten yhteistyötä allekirjoittaneet tahot antavat tämän 
kaksiosaisen suosituksen…

Opiskelijatöiden hinnoittelu

Allekirjoittaneet tahot pitävät tärkeänä, että sekä yrityksissä suoritettavia 
työssäoppimisjaksoja että koulutuslaitoksissa tapahtuvaa työ- ja palvelu-
toimintaa toteutetaan ja kehitetään mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä 
elinkeinoelämän kanssa. Koulutuslaitoksissa järjestettävän opetuksen 
yhtey dessä syntyy osana koulutusta opiskelijatöitä, joihin ei tule liittyä 
elinkeinotoimintaa.

Kun opiskelijatöistä peritään maksuja, hintojen tulisi vastata mahdollisim-
man pitkälle käypiä markkinahintoja, sillä alle käypien markkinahintojen 
hinnoitellut hyödykkeet aiheuttavat usein kilpailuvinoutumia. Hinnoittelussa 
voidaan kuitenkin ottaa huomioon opiskelijatöiden luonne, usein alempi 
laatutaso, pidemmät toimitusajat ja koulutusvaiheesta johtuva työn suorit-
tajien vähäisempi ammattitaito…

Muiden hyödykkeiden hinnoittelu

Edellä käsiteltyjen opiskelijatöiden lisäksi useat koulutuksen järjestäjät 
ovat viime vuosina ryhtyneet tarjoamaan tuotteitaan, palvelujaan ja tilojaan 
liiketaloudellisin periaattein….

Kilpailuvääristymien estämiseksi koulutuslaitosten tulisi hinnoitella kil-
pai lulle avoimilla markkinoilla tarjoamansa tuotteet tai palvelut liike-
taloudellisesti kannattaviksi. Hyödykkeiden hinnoilla tulisi kattaa niiden 
tuottamisesta aiheutuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset ja kohtuul-
linen tuotto sijoitetulle pääomalle. Hinnoilla olisi siten katettava paitsi 
suorat kustannukset myös maksullisesta hyödyketuotannosta aiheu tuva 
osuus poistoista ja koroista sekä muista toimijan yhteisistä ja yleisistä 
kustannuksista liiketaloudellisesti perustellulla tavalla laskettuna. Edellä 
mainittujen kustannusten jakamisessa olisi käytettävä liikekirjanpito menet-
telyn hengen mukaisia objektiivisia perusteita, kuten hyödykkeiden määriä, 
ajan ja työvoiman käyttöä, käytön intensiivisyyttä tai yleisesti aiheut-
tamisperiaatetta…”

Suositus ohjeistaa oppilaitokset myymään ja hinnoittelemaan palvelut kah della 
eri periaatteella. Oppilastöihin suositellaan sovellettavaksi markkinahintoihin 
perustuvaa hinnoittelua ja muihin hyödykkeisiin omakustannusperiaatetta. 
Koska eri hyödykkeitä kohdellaan suosituksessa eri tavalla, vaikka molempia 
voidaan myydä sekä oikeille markkinoille että näennäismarkkinoille, asettaa 
se eri hyödykkeet keskenään erilaiseen asemaan. Kysyä sopii myös sitä,  missä 
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määrin oppilaitosten kaikki hyödykkeet kyetään ryhmittelemään selkeästi 
 kahteen ryhmään. 

Suositus koskee vain oppilaitoksia, mutta yritykset eivät kuulu sopimuksen 
piiriin, vaikka ne tuottaisivatkin aivan vastaavia palveluja. Sopimuksessa kun-
nallistaloudellisen hinnoittelutoiminnan liikkumavara on supistettu kapeam-
maksi, kuin mitä se on yrityksillä ja ammatinharjoittajilla. Suosituksen antajat 
eivät kovin painokkaasti ole ottaneet huomioon sitä, että yrittäjien hinnoit-
telukäyttäytyminen on sääntelystä vapaata ja että jotkut ammatinharjoittajat 
saattavat harjoittaa hinnoittelua, joka ei tuota esimerkiksi riittävän kohtuullista 
tuottoa pääomalle. Yrittäjäriskiä ottavat ammatinharjoittajat ja yritykset voi-
vat tilapäisesti harjoittaa myös alikatteista myyntiä. Suositus tuottaa ilmeisen 
tarkoituksetonta epäneutraliteettia siinäkin suhteessa, että se ohjeistaa vain 
oppilaitosten hinnoittelua, mutta jättää sääntelemättä kunnan muiden palvelu-
laitosten hinnoittelukäytännöt. Osa oppilaitosten ns. muista hyödykkeistä on 
nimittäin epäilemättä sellaisia, joita pystyvät tuottamaan ja myymään kunnan 
ja kuntayhtymien muutkin palvelulaitokset. Tällaisia suoritteita ovat esimer-
kiksi tietyt toimitilapalvelut.

Oppilastöiden hinnoitteluohje on ymmärrettävissä niin, että riippuen mark-
kinahinnoista oppilastöiden hinnoittelussa voidaan alittaa tai ylittää toteutu-
neet omat kustannukset. Tällainen hinnoitteluohje on omiaan hämärtämään 
omakustannusperiaatteen sisältöä kunnallistaloudessa. Oppilastöiden osalta 
suositus ajautuu ristiriitaan näennäismarkkinateorian perusoletuksen kanssa, 
jonka mukaan näennäismarkkinoiden palvelutuottaja voi valita joko voiton 
tuottamisen tai toiminnan ilman voittotavoitetta. Suosituksella palvelutuotta-
ja johdatetaan oppilastöiden hinnoittelussa voiton tavoitteluun siinä tapauk-
sessa, että oppilastöiden omakustannusarvo alittaa markkinoiden hintatason. 
Ristiriita syntyy siitä, että oppilaitokset pystyvät tuottamaan oppilastöitä to-
dennäköisesti poikkeuksellisen edullisesti. Oppilastöiden hinnoittelusuositus 
on eriytetty muiden hyödykkeiden hinnoittelusuosituksesta ja oppilastöille 
vaaditaan markkinahintaa ilmeisesti sen vuoksi, että oppilastöiden edullinen 
kustannustaso perustuu suorittavasta työstä aihetuvien palkkauskustannusten 
puuttumiseen omakustannusarvosta.  

Oppivelvollisuusiän tultua täyteen ammatillinen opiskelu on ainakin peri-
aatteessa vapaaehtoista, joten oppilaitosten opiskelijatyöt eivät siltä osin 
 perustu pakkotyövoiman käyttöön. Yleisemmin todettuna vapaaehtoistyön 
huomioon ottaminen kustannuslaskennassa on kieltämättä jonkinlainen 
 ongelma, varsinkin jos tuottajayksikön voimavaroja käytetään vapaaehtoistyö-
tekijöiden rekrytointiin. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että näen-
näismarkkinakehityksen vaikutuksesta kuntien suhtautuminen vapaaehtois-
työhön on käynyt myönteisemmäksi (Collin ja Vagnoni 2002). Vapaaehtoistyö 
nähdään yhä useammin arvokkaana resurssina. Vaikka vapaaehtoistyölläkin 
on vaihto ehtoiskustannus, on sitä pidettävä siinä mielessä yhteiskunnallisena 
ilmaisresurssina, että siitä aiheutuvat kustannukset eivät toteudu laskentayksi-
kössä. Vapaaehtoistyö on omiaan luomaan kuntasektorille kilpailuetua, mutta 
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sitä ei voida pitää institutionaalisena kilpailuetuna. Vapaaehtoistyötä voi esiin-
tyä myös yrityksissä, ja varsin yleistä se on kolmannen sektorin järjestöissä.327 
Ainakin jotkut koululaiset ja opiskelijat käyvät palkatta työharjoittelussa myös 
elinkeinoelämän puolella, eli jossain määrin ilmaista opiskelijatyövoimaa ka-
navoituu aina yrityksiin asti. Joissain tapauksissa myös yrittäjien omat per-
heenjäsenet ja sukulaiset auttavat yrityksiä vapaaehtoisesti, mikä on omiaan 
laskemaan yritysten ns. omia kustannuksia.328 Eri asia on kuitenkin se, jos 
vapaaehtoistyöhön liittyy sellaista sääntelyä, joka ei kohtele kaikkia palvelu-
tuottajia samalla tavalla. Esimerkiksi se, että lainsäädäntö on mahdollistanut 
työttömien työskentelyn yleishyödyllisissä yhdistyksissä, on voinut johtaa ti-
lanteisiin, joissa yhdistys vapaaehtoistyön avulla voittaa palvelutuotannosta 
järjestettyjä kilpailuja. (Jääskeläinen 2000, 71 – 72.) 

Suositus jättää ottamatta kantaa moniin keskeisiin omien kustannusten 
laskennan valintakysymyksiin, sillä se perustuu vahvaan käsitykseen  siitä, 
että liiketaloudessa olisi olemassa jotkin yksioikoisen kiistattomat omien 
kustannusten laskentaperusteet. Merkillepantavaa ohjeissa on myös asetetun 
hinnoitteluvaatimuksen ja hinnoitteluperusteiden ajallinen ristiriita. Ohjeissa 
sanotaan, että hyödykkeiden hinnoilla tulisi kattaa niiden tuottamisesta aiheu-
tuneet keskimääräiset kokonaiskustannukset ja kohtuullinen tuotto  sijoitetulle 
pääomalle. Julkiset hankinnat perustuvat hankintalainsäädännön mukaan tar-
jouspyyntökilpailuihin, jotka ratkaistaan tarjousten kokonaisedullisuuden pe-
rusteella, jolloin keskeinen kriteeri on tarjoushinta. Elinkeinoelämässä saman-
kaltaiset tarjouspyyntömenettelyt eivät ole sääntö mutta kuitenkin konventio. 
Tarjouspyyntömenettelyihin perustuva myyntitoiminta merkitsee sitä, että 
hyödykettä on vain tarjottava jollakin tietyllä hinnalla. Kun hinnoittelu tapah-
tuu tarjouspyyntövaiheessa, silloin ei voi olla olemassa pätevää tietoa palvelun 
tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista, koska ne tiedetään luotettavasti 
vasta toimitusten päättymisen jälkeen. Tällä perusteella hinnoittelu ei voi siis 
perustua aiheutuneisiin kustannuksiin. Myynti toteutuneiden kustannusten pe-
rusteella olisi mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että ostaja suostuisi 
riskinottoon ja ostamaan palvelun ilman etukäteen sovittua hintaa.

Suosituksessa esiintyy myös argumentointia sen puolesta, etteivät oppilai-
tokset saisi lainkaan tuottaa muita hyödykkeitä kuin oppilastöitä. Tällainen ar-
gumentointi ei tavoita kilpailuneutraliteettivaatimuksen tavoitetta eli sitä, että 
näennäismarkkinoilla kaikilla palvelutuottajilla pitäisi olla oikeus hyödyke-
tuotannon laajentamiseen. 

Keskusjohtoisesti määriteltyjen kustannuslaskentamenetelmien ja yhden-
mukaisesti ohjeistetun omakustannusperiaatteen toimivuudesta käytännössä 

327 Hiipumassa oleva talkooperinne on hyvä esimerkki kolmannen sektorin vapaaehtoistyön 
muodosta, jolla tuotetaan hyödykkeitä ilman rahataloudellista vaihtoa ja ilman, että palvelu-
tuottajalle aiheutuu mitään omia kustannuksia.

328 Suositus ei ota huomioon myöskään sitä, että jotkut palveluyritykset nauttivat yhteiskunnan 
subventioista. Esimerkiksi työttömien perustamat yritykset saavat ns. starttirahaa ja omatoi-
misuusavustusta (ks. esim. Holopainen ja Levonen 2001, 145 – 146).
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ei ole saatu kannustavia tuloksia. Ellwood (1996, 25 ja 45 – 50) on tutkinut 
ohjelmallisen omakustannusperiaatteen täytäntöönpanoa osana Englannin 
kansallisen terveyspalvelun kilpailuttamisohjelmaa. Hän havaitsi eri vuosina 
terveyspalvelujen tuottajilta kerätyn aineiston perusteella, että vaikka jotakin 
yhtenäistymiskehitystä omakustannusperiaatteen laskentatavoissa oli vuosien 
kuluessa tapahtunut, erot laskentatavoissa olivat monilta osin säilyneet. Näin 
oli käynyt siitäkin huolimatta, että omakustannusperiaatteen laskentakaavoista 
ja -malleista oli annettu kaikille julkisille palvelutuottajille keskitetyt ohjeet.329 
Tutkimuksen pessimistisen päätelmän mukaan kustannuslaskentaa on vaikea 
pakottaa yhdenmukaiseen muottiin ja kustannusperusteiset hinnat ovat hel-
posti manipuloitavissa, koska yksittäisten palvelutuottajien insentiivirakenteet 
asettuvat yleensä ristiriitaan keskushallinnon käsitysten kanssa. 

Agenttiteorian mukaan päämies valvoo agentin tulosta, vahtii agentin hui-
limisyrityksiä ja tarkastaa agentin toimittaman informaation. Valvonnan osalta 
teorian oletukset perustuvat siihen, että päämies valvoo agenttia yksin omi-
en etujensa nimissä. Agenttiteorian mukaan agentin hinnoittelun valvonta ei 
spesifi nä kohteena kuulu päämiehen ensisijaiseen valvontatarpeeseen, koska 
päämies voi keskittyä saavutettavan tuloksen tarkkailuun. Kilpailupoliittisena 
toimenpiteenä säädettävä agentin omakustannusperiaate synnyttäisi agentti-
suhteen ulkopuolelta tulevan valvontatarpeen. Kyseessä ei olisi mikä tahansa 
valvontatarve, vaan omakustannusperusteisen hinnoittelun valvonta olisi poik-
keuksellisen vaativaa, koska omakustannusarvon laskenta on monivaiheista ja 
kustannustiedot muuttuvat jatkuvasti (vrt. Jämsén 2003, 29). Valvonta saattaisi 
tulla suhteellisen kalliiksi, ja se voisi synnyttää myös uutena ongelmana jon-
kinasteisen päämiehen motivointitarpeen. Pois ei pidä sulkea sitäkään vaihto-
ehtoa, että myös aivan ulkopuolisen tahon harjoittama omakustannusperiaat-
teen soveltamisen valvonta voisi käydä tarpeelliseksi.

Yleisen edun kannalta yhtenäiset kustannuslaskentakäytännöt eivät sinänsä 
ole tarpeellisia. Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta on tarve sille, että kilpai-
levilla palvelutuottajilla olisi hinnoittelussa yhtäläiset institutionaaliset mah-
dollisuudet ja rajoitteet. Tärkeää on myös se, että kaikkien palvelutuottajien 
harjoittama laskenta täyttäisi operatiivisen tehtävänsä ja laskennan tuloksena 

329 Tutkimuksessa havaittiin myös, että tuottajat onnistuivat siirtämään kustannuksia vähemmän 
kilpailtujen sopimusten piiriin. Omakustannuslaskennan säännöt on kehitelty alun perin yhtä 
hyödykettä tuottavan fi rman laskentaa varten, mutta palvelutuotanto, kuten terveydenhuolto, 
on moniulotteista toimintaa, jossa on paljon yleiskuluja ja välillisiä kustannuksia. Tarkka 
kustannusten laskenta on monimutkaista, sisältää monia valintoja ja tulee kalliiksi. Tarkka 
kustannusten kohdistamisjärjestelmä on usein myös organisaatiospesifi , eikä sellaisen val-
mistuttua yhdessä sairaalassa sitä välttämättä voida soveltaa toisessa sairaalassa. Tarkkuus 
onkin ristiriidassa vertailtavuusvaatimuksen kanssa, ja tarkkuudesta pitää tinkiä, jos halutaan 
tuottaa vertailukelpoista tietoa. (Ellwood 1996, 47 ja 50.) Käytännöllinen kysymys on se, 
kannattaako tehdä se, mikä on mahdollista tehdä. Intellektuaalisempi kysymys on puoles-
taan se, missä määrin uskotaan kustannustekijöiden objektiiviseen todellisuuskuvaukseen ja 
voidaanko lähteä siitä, että kustannusten kirjaaminen tai estimointi on enemmän rituaalista 
toimintaa. (Heald 1996, 68.)



253

syntyvä hinnoittelu ja siinä ilmenevät muutokset implikoisivat mahdollisim-
man hyvin palvelutuottajan taloudellista tehokkuutta. Oikeilla markkinoil-
la omakustannusperusteisen hinnoittelun sääntely ei ole tarpeellista, koska 
omien kustannusten laskenta ja kustannusvastaava hinnoittelu on elintärkeää 
sekä omistajille että johdolle, koska se palvelee organisaation olemassaolon 
jatkuvuutta. Kustannuslaskennan sääntelyä vastaan puhuu se, että sääntelystä 
huolimatta kaiken hinnoittelun täydellinen kustannusvastaavuus lienee utopia. 
Lisääntyvä sääntely kasvattaisi valvonnan ohella valituksia ja oikeustapauk-
sia, mikä puolestaan aiheuttaisi uusia kustannuksia. On perusteltua, että pal-
velutuottajilla säilyy mahdollisuudet dynaamisen, allokatiivisen ja teknisen 
tehokkuuden lisäämiseen, ei ainoastaan itse palvelutuotannossa vaan myös 
laskennassa, eivätkä laskentaan ja sen sääntelyyn uhrattavat resurssit saisi ylit-
tää niistä saatavia hyötyjä.330 

Kilpailupoliittisena toimenpiteenä tiukan omakustannusperiaatteen vaati-
minen yksin kunnan palvelutuottajilta synnyttäisi sellaisenaan uutta kilpailun 
epäneutraliteettia, koska ne edellä kuvatun sopimusesimerkin valossa joutuisi-
vat eriarvoiseen asemaan yksityisten palvelutuottajien kanssa. Kun yksityiset 
palvelutuottajat tietäisivät, että kunnan palvelutuottajat olisi normeilla velvoi-
tettu hinnoittelemaan tarjouksensa omakustannushintaan ja alan kustannusra-
kenne työvoimavaltaisena toimintana olisi yleisessä tiedossa, yksityiset voisi-
vat hinnoitella omat tarjouksensa niukasti omien kustannusten alle ja vallata 
siten markkinat. Aggressiiviset kilpailijat harjoittavat ns. jalka oven väliin -hin-
noittelua, jota kutsutaan joissain yhteyksissä myös saalistushinnoitteluksi.331 
(Statskontoret 1991, 50 – 52.) Mikäli kunnallisille palvelutuottajille kuiten-
kin myyntineutraliteetin edistämisen nimissä asetettaisiin vaatimus hinnoitel-
la palvelut vähintään omakustannusperiaatteella, vaatimuksen pitäisi sisältää 
vähintään keskimääräinen aikahorisontti, jonka rajoissa hinnoittelun täyskat-
teellisuuden olisi täytyttävä. Aikahorisontti olisi johdettavissa siitä, millaiset 
mahdollisuudet muilla palvelutuottajilla olisi harjoittaa tilapäistä alihinnoitte-
lua. Edelleen vaatimus kohtuullisen pääoman tuotosta olisi operationalisoita-
va ja perusteltava huolella, sillä kunnallistalouden eri toimialoilla sijoitetun 
pääoman kohtuullisen tuoton määrittäminen voi olla monimutkaisempaa kuin 
yksityisissä yrityksissä. 

330 Vaihtoehtoiset laskentamallit ja -kaavat ovat osa johtamistaitoa, ja eri laskentamallien 
muuttujien simuloinneilla johto voi arvioida tietoisen riskinoton merkitystä ja vaikutusta. 
Riskinotto kuuluu taloudelliseen toimintaan näennäismarkkinoilla, ja eri laskentamallit ovat 
harkitun riskinoton apuvälineitä. 

331 Jalka oven väliin -hinnoittelu tarkoittaa sitä, että kilpailija hankkii tuotantosopimuksen aluk-
si vaikka hieman tappiollisella tarjouksella, mutta toimitusten jatkuessa pyrkii korottamaan 
hintoja. Määräävässä markkina-asemassa olevalta yritykseltä on tosin kielletty saalistushin-
noittelu, mutta sellaiseksi katsotaan pääsääntöisesti vasta rajakustannukset tai muuttuvat 
yksikkökustannukset alittava hinnoittelu (Stenborg 2001, 208).
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8.2 Ristisubvention eliminoinnin problematiikka

Myyntineutraliteetin järjestämisessä kustannusvastaavaan hinnoitteluun liittyy 
omakustannusperiaatteen ohella läheisesti myös ristisubventio. Hinnoittelusta 
esitettyjen ja omakustannusperiaatetta täydentävien käsitysten mukaan palve-
lutuottajien tarjoushintoihin ei saisi sisältyä ristisubventiota tai hintasubven-
tiota (ks. esim. Oksanen 2002, 81). Pelkästään tässä muodossa esitetty vaati-
mus on niin pelkistetty, ettei se sisällä määritelmää siitä, mitä ristisubventiolla 
oikein tarkoitetaan. Jotkut tutkijat kannattavat sitä näkemystä, että ristisub-
vention ongelma liittyy monia hyödykkeitä tuottavan luonnollisen monopolin 
toimintavaihtoehtoihin. Esimerkiksi kaupungin liikennelaitoksen soveltaessa 
matkan pituudesta riippumatonta yhtenäishinnoittelua, liikennelaitos tulee jär-
jestäneeksi tukea pitkän matkan matkustajille.332 

Suomen Kuntaliiton (2001a, 10) määritelmän mukaan ristisubventiolla 
tarkoitetaan sitä, että monopoli- tai määräävässä markkina-asemassa olevan 
toimialan voimavaroja käytetään kilpailullisilla markkinoilla toimivan liike-
toiminnan tukemiseen.333 Puhuminen pelkästään voimavarojen käyttämisestä 
ja tukemisesta on epätäsmällistä, ja ainoastaan kilpailullisten markkinoiden 
määrittely ristisubvention käyttökohteeksi ja monopolialojen ja määrääväs-
sä markkina-asemassa olevien alojen nimeäminen voimavaroja luovuttaviksi 
aloiksi vaikuttaa ahtaalta. Stenborgin (2001, 209) kilpailunrajoituslaista johde-
tun käsityksen mukaan ristisubventoiva palvelutuottaja myy yhtä palvelua alle 
yksikkökustannusten ja kompensoi näin syntyvän tulonmenetyksen sellaisen 
palvelun myyntituloilla, jossa tämä on määräävässä markkina-asemassa.334 

Healdin (1996, 53 – 55) mukaan ristisubventiota on vaikea määritellä sen 
vuoksi, että sitä on vaikea mitata.335 Hänen mukaansa ristisubventiosta puhu-
taan yleensä monopolilaitosten yhteydessä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että 

332 Stiglitzin (1988, 188) ja Tuomalan (1997, 108) mukaan postilaitos on hyvä esimerkki ris-
tisubventoivasta monopolista. Postin soveltaessa yhtenäistä hinnoittelua se harjoittaa syr-
jäseutujen asukkaiden tukipolitiikkaa, koska syrjäseutujen postinjakelun marginaalikustan-
nukset ovat kaupunkialueiden jakelua korkeammat. Yleisemmällä tasolla postiesimerkissä 
on kysymys siitä, että yhden kuluttajaryhmän palvelusta aiheutuvat tappiot katetaan toiselta 
kuluttajaryhmältä saaduilla voitoilla. Tällä tavoin määriteltyä ja luonnolliseen monopoliin 
liitettyä ristisubventioita onkin pidetty yhtenä tulonsiirtojärjestelmänä. (Rees 1984, 5 ja 20.)

333 Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on sähköliiketoiminta, jossa verkkoliiketoiminnan mo-
nopoliasemalla tuettaisiin sähkön myyntitoimintaa.

334 Airaksinen (1993, 33) on siinä käsityksessä, että ristisubvention edellytyksenä on tavallisesti 
se, että toimiala on jollain muotoa suojattu hintakilpailulta ja alallepääsyltä. 

335 Ristisubvention yhdenmukaisen määritelmän puute syntyy Healdin (1996, 55 – 59 ja 1997, 
595) mukaan siitä, ettei ole olemassa selkeätä ja riidatonta tapaa määrittää oikeita kustannuk-
sia. Kustannusten täydellinen allokoiminen on laskentaihmisten soveltama tekniikka, jolla 
aktuaaliset kustannukset kohdistetaan tuotetuille hyödykkeille joko perinteisellä kustannus-
laskennalla tai toimintolaskennalla. Taloustieteilijöiden soveltama, mutta hypoteettisempi 
menetelmä on erotettujen kustannusten menetelmä. Siinä arvioidaan ne kustannukset, jot-
ka aiheutuisivat, jos jokainen hyödyke tuotettaisiin itsenäisesti. Menetelmä edellyttää, että 
tunnetaan nykyisen kustannusfunktion ohella myös vaihtoehtoisten teknologioiden kustan-
nusfunktio. Kolmas tekniikka tunnetaan nimellä inkrementaaliset kustannukset, jotka ovat 
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monopolitoiminta olisi ainoa alue, jossa ristisubventointia esiintyy. Healdin 
itsensä mukaan ristisubventiota esiintyy monopolitoiminnassa tai tilanteessa, 
jossa kahdella hyödykkeellä on yhteisiä kustannuksia.

Weisbrodin (1988, 107 – 111) mukaan voittoa tavoittelemattomassa talou-
dessa ristisubventio tarkoittaa sitä, että non-profi torganisaatiot harjoittavat 
liiketoimintaa käyttääkseen siitä saatavat tuotot hyväntekeväisyystoimintaan. 
Malloylla (2004, 222 – 223) on ahtaampi tulkinta ristisubventiosta, sillä hän 
väittää, että non-profi torganisaatiot harjoittavat ristisubventointia yksin sillä, 
että ne kilpailevat voittoa tavoittelevien yritysten kanssa. Hänen mukaansa täl-
laista kilpailua ei saisi esiintyä, koska voitta tavoittelemattomat organisaatiot 
nauttivat erilaisesta verokohtelusta. Tästä näkökulmasta käsin koko näennäis-
markkinateorialta häviäisi pohja pois. Weisbrod (1988, 107 – 111) on tarkempi 
ja huomauttaa, että yksityiset liikeyritykset kritisoivat voittoa tavoittelematto-
mien hyväntekeväisyysorganisaatioiden toimintaa siitä nimenomaisesta syys-
tä, että ne tunkeutuvat yhteiskunnalta saamiensa lahjoitusten ja tuotantotukien 
turvin aloille, jotka ovat aikaisemmin olleet yksityisten yhtiöiden toiminta-
aluetta. Kuntien yhteisöavustukset ovat hyvä esimerkki tällaisista subventiois-
ta. Kunnat jakavat yleensä avustuksia alueellaan toimiville yhdistyksille, jotka 
saattavat kuitenkin osallistua yksityisten fi rmojen rinnalla kuntien järjestämiin 
palveluhankintojen kilpailutuksiin. Veikkausvoittovaroista opetusministeriö 
jakaa tukiaisia kulttuurin, taiteen, tieteen, urheilun ja nuorisotyön valikoiduil-
le palvelutuottajille. Näiden tukien vastapainona julkisyhteisöt tukevat vali-
koidusti myös elinkeinoelämää maksuaikajärjestelyin, investointiavustuksin, 
 takauksin ja luototuksin. Investointisubventioilla tuetaan perustamishankkeita, 
kehittämissubventioilla tuotekehitystä, markkinointia ja kansainvälistymistä 
sekä käynnistyssubventiolla alkavan yrityksen työvoimakustannuksia. Sub-
ventioita porrastetaan alue- ja teknologiapoliittisilla perusteilla. Subventioiden 
lopullisen kohdentumisen arviointia vaikeuttavat subventiojärjestelmän moni-
mutkaisuus ja vaikeaselkoisuus. Esimerkiksi joitakin subventioita myönnetään 
vain kunnille tai oppilaitoksille, mutta niiden pitää käyttää tukiaiset yritysten 
palvelujen ja verkostoitumisen kehittämiseen. Näin todellista loppuhyötyjää 

kustannuksia, jotka syntyvät ensimmäisen suoritteen päälle tai lisäksi tuotettavasta toisesta 
suoritteesta. Jos toinen tuotettu hyödyke kattaa vähintään omat lisäkustannuksensa, sen ei 
voida katsoa saavan ristisubventiota ensimmäiseltä hyödykkeeltä. Tässä tekniikassa oleelli-
seksi tulee se, mikä hyödyke tai palvelu katsotaan ensimmäiseksi hyödykkeeksi, jonka pitää 
kattaa kaikki yhteiset kustannukset. Toinen probleema tässä tekniikassa on se, että toisen 
hyödykkeen tuottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset tai ns. inkrementaaliset kustannukset 
eivät välttämättä ole samat kuin tämän toisen hyödykkeen tuotannon lopettamisesta aiheutuva 
kustannusten säästö, joka tunnetaan termillä vältettävissä olevat kustannukset. Periaatteessa 
nämä kustannukset ovat lähellä toisiaan, mutta uponneiden kustannusten vuoksi niin ei 
välttämättä ole. Kustannusten täydellinen allokaatio voidaan suorittaa kustannuslaskennan 
tietojen varassa edellyttäen, että kustannuslaskentajärjestelmä kerää kaikki kustannustiedot. 
Erotettujen kustannusten menetelmä on siinä suhteessa hyvin erilainen, sillä laskennassa 
tarvittavat tiedot pitäisi estimoida laskentajärjestelmän ulkopuolella. Inkrementaalisessa 
kustannusten laskennassa voidaan käyttää joko laskentatoimen tietoja tai taloustieteen esti-
moimaa dataa. (Heald 1994, 55 – 59.)
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on jo vaikeampi yksilöidysti osoittaa. (Holopainen ja Levonen 2001, 129 ja 
138.) Tuotantosubventiot luovat aina perustaa ristisubventioiden käytölle. Sen 
vuoksi tuotantotukien korvaaminen suoraan alkuperäisille päämiehille eli kun-
talaisille suunnattavalla kysyntätuella edistää ristisubventiomahdollisuuksien 
eliminointia.  

Vaikka ristisubventiota koskevassa kirjoittelussa monet tutkijat ovat prob-
lematisoineet itse ristisubvention käsitteen, agentin harjoittaman ristisubven-
tion mahdollista käyttöaluetta ja toteutusvälineitä ei tutkimuksissa ole riittä-
västi hahmotettu. Agenttiteorian näkökulmasta aiheellista olisi havaita se, että 
agentti voi harjoittaa ristisubventiota hinnoittelun ohella tai sijasta katetuotto-
laskennassa. Suomen Kuntaliiton määritelmässä todettiin, että ristisubventio-
ta harjoitetaan voimavaroilla. Voimavarat on kuitenkin epätäsmällinen käsite 
laskennassa, minkä vuoksi on tarkempaa todeta, että ristisubvention toteutta-
misvälineenä agentti voi käyttää joko kustannuksia tai tuottoja taikka molem-
pia. Ristiintaulukoimalla kuviossa 33 ristisubvention toteuttamisen välineet ja 
kohdealueet saadaan nelikenttä vaihtoehtoisista ristisubventiotoimenpiteistä. 
Katetuottolaskennassa esiintyvä ristisubventio liittyy päämies-agenttiteo rian 
klassiseen informaatio-ongelmaan. Jos agentti sisällyttää ristisubventiota 
jonkin hyödykkeen katetuottolaskentaan, agentti osoittaa päämiehelle  väärää 
informaatiota eri hyödykkeiden kannattavuuksista. Motiivina tällaiseen käy-
tökseen saattaa olla jokin agentin ja päämiehen sopimuksen sisältämä tulos-
palkkioehto. Katetuottolaskennan ristisubventio ei vaikuta näennäismark-
kinakilpailuun. Hinnoittelussa ristisubventiolla vaikutetaan hinnanasetantaan 
siirtämällä hyödykkeelle jonkun toisen hyödykkeen tuottoja tai kohdistamalla 
hyödykkeen kustannuksia toisen hyödykkeen kustannuksiksi. 

Ristisubventiotoimenpiteen väline

Kustannukset Tuotot

R
is

ti
su

b
ve

n
ti

on
 k

oh
d

e

Hinnoittelu

Kannattamattoman palvelun 
kustannuksia siirretään toisille 
hyödykkeille kannattamatto-
man palvelun tarjoushintojen 
alentamiseksi.

Kannattavan palvelun tuottoja 
tai julkisia tukiaisia siirretään 
kannattamattoman palvelun 
tuotoiksi tarjoushintojen laske-
miseksi.

Katetuotto-
laskenta

Huonosti kannattavan palve-
lun kustannuksia siirretään 
toisille hyödykkeille palvelun 
laskennallisen kannattavuuden 
parantamiseksi.

Kannattavan hyödykkeen 
tuottoja siirretään huonosti 
kannattavan palvelun tuotoiksi 
laskennallisen kannattavuuden 
parantamiseksi.

KUVIO 33. Ristisubventiotoimenpiteiden kohteiden ja välineiden ristiintaulukointi.

Eri palvelutuottajien kilpailuneutraliteettia ei pitäisi tavoitella yleisellä ristisub-
ventoinnin kiellolla. Kuvion 33 nelikentästä voidaan päätellä, että katetuotto-
laskennassa harjoitettavalla ristisubventoinnilla ei ole merkitystä näennäis-
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markkinakilpailuun. Edelleen yleistä ristisubventiokieltoa pitäisi rajoittaa niin, 
että kiellon ulkopuolelle rajattaisiin sellainen hinnoittelun ristisubventointi, 
jonka lopputuloksena palvelun tarjoushinta kuitenkin edelleen kattaisi palve-
lun omat tuotantokustannukset yleiskustannuksineen.  Kannattavan palvelun 
ristisubventointia ei voida pitää kilpailuolosuhteita institutionaalisesti vääris-
tävänä toimintana. 

Ristisubventiot ovat seurausta joko agentin tietoisesta tai tiedostamattomasta 
toiminnasta. Erityisesti kunnallisessa palvelutuotannossa monet sellaiset tilan-
teet ovat mahdollisia, että agentti harjoittaa ristisubventiota tietämättään. Tämä 
voi johtua erityisesti kehittymättömästä, puutteellisesta tai harhaanjohtajavasta 
kunnallisesta kustannuslaskennasta. Tietoisella ristisubventiolla pyritään usein 
markkinoiden valtaamiseen tai puolustamiseen. Koska kunnallistaloudesta 
puuttuu voittoimperatiivi, kunnalliselta palvelutuottajalta puuttuvat merkittä-
vät insentiivit käyttäytymiseen, jolla pyrittäisiin markkinoiden valtaamiseen. 
Sen vuoksi todennäköisempi vaihtoehto on markkinoiden puolustaminen.  

Kilpailuvaikutuksiltaan tietoinen tai tiedostamaton, mutta kustannukset 
alittavaan hinnoitteluun johtava ristisubventio voi olla marginaalista tai va-
hingollista (ks. esim. Fjell 2001, 274). Lähtökohtana tässä on se, että tar jous-
ten edullisuuden arviointi tarjouskilpailussa on suhteellista edullisuutta, eli 
tar jousten suhteelliset erot ovat ratkaisevia. Jos palvelutuottaja käyttää risti-
subventiota siinä laajuudessa, että sen johdosta tarjouskilpailuun toimitettujen 
tarjoushintojen keskinäinen järjestys muuttuu, on ristisubvention kilpailuvai-
kutusta kiistatta pidettävä vahingollisena. Mikäli tarjoushintojen keskinäinen 
järjestys ei esiintyvästä ristisubventiosta huolimatta muutu, kilpailuvaikutus 
on marginaalisempi tai ei lainkaan vahingollinen. Oleellista on siis se, millai-
sessa suuruusluokassa ja millaisin vaikutuksin ristisubventiota esiintyy. 

Alihinnoittelun muodossa esiintyvän 
ristisubvention käyttö

Tietoista Tiedostamatonta
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Vahingol linen

Agentin tahallisen hintamanipu-
loinnin seurauksena tarjouskilpai-
lun tarjoushintojen keskinäinen 
järjestys muuttuu.

Laskentajärjestelmän puutteet tai 
omintakeiset piirteet hämär tävät 
agentin omat tiedot kustannuksista, 
minkä seurauksena agentin risti-
subventoidut tarjoushinnat vääris-
tävät tarjous hintojen keskinäisen 
edullisuusjärjestyksen.

Marginaalinen 
tai ei vahingol-
linen

Agentin hintamanipulaatio on 
niin vaatimatonta, ettei se muuta 
eri kilpailijoiden tarjoushintojen 
sijajärjestystä.

Laskentajärjestelmän puutteet ja 
kustannustietoja vääristävä vaiku-
tus on niin pieni, etteivät ne muuta 
eri kilpailijoiden tarjoushintojen 
suhteita.

KUVIO 34. Alihinnoittelun muodossa esiintyvän ristisubvention käytön ja kilpailu-
vaikutusten vahingollisuuden ristiintaulukointi.
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Erityisesti on kuitenkin huomautettava myös siitä, että jopa sellainen kil-
pailuneutraliteettipolitiikka, joka tähtää ainoastaan kilpailuvaikutusten kannal-
ta vahingollisten ristisubventioiden poistamiseen, asettuu herkästi ristiriitaan 
niiden hyötyjen kanssa, joita ristisubventioiden taustalla saattaa olla. Perin-
teisesti taloustiede on korostanut nimittäin sitä, että ristisubventiot saattavat 
olla tietyissä tapauksissa hyvinkin perusteltuja toiminnan skaalaetujen ansi-
osta (Heald 1996, 66 – 68). Tämän vuoksi taloustieteellisestä näkökulmasta 
skaalaetuja tuottavia ristisubventioita ei pitäisi rajoittaa, ellei toimeenpantavil-
la kilpailuneutraliteettiparannuksilla voida saavuttaa suurempaa taloudellisen 
tehokkuuden nousua, kuin mitä menetetään toiminnan skaalaeduissa. Ristiin-
taulukoimalla skaalaedut ja palvelutuottajan vahingollisella hinnoitteluristi-
subventiolla hankkima paikallinen markkinaosuus saadaan nelikenttä, jonka 
avulla voidaan tarkastella erilaisten ristisubvention eliminointikohteiden pri-
orisointia. Priorisointimallin perusteella tärkeimmiksi ristisubventioiden eli-
minoinnin kohteeksi saadaan ne palvelutuottajat, joiden toiminnan skaalaedut 
ovat pienet, mutta jotka ristisubvention turvin ovat hankkineet merkittävän 
markkinaosuuden. Siinä tapauksessa, että palvelutuottajalla on suuret skaala-
edut ja se on hankkinut itselleen ristisubvention turvin merkittävän markkina-
osuuden, ristisubvention eliminointiin kannattaa ryhtyä vain, jos ristisubven-
tion poistamisesta seuraava kilpailuneutraliteetin parantumisen hyöty ylittää 
palvelutuottajan skaalaedut. Niihin ristisubventioihin, joiden turvin on hankit-
tu vain vaatimaton markkinaosuus, mutta palvelutuottajalla on suuret skaala-
edut, ei kannattaisi puuttua laisinkaan. 

Skaalaedut
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Ristisubventoinnin 
eliminoinnin 
tärkeimmät 
kohteet.

Ristisubventioiden eliminointi 
ainoastaan ehdollisesti, jos 
ristisubvention poistamisesta 
seuraava kilpailuneutraliteetin 
paranemisen hyöty ylittää 
skaalaedut.

Vaatimaton Ei kovin tärkeä 
ristisubvention 
eliminoinnin 
kohdealue.

Näihin ristisubventio-
tapauksiin ei ole 
aiheellista puuttua.

KUVIO 35. Skaalaetuihin ja markkinaosuuteen perustuva ristisubventiotoimenpitei-
den priorisointimalli.

Vapailla markkinoilla yritykset harjoittavat hyödykkeiden välistä risti-
subventiota, eivätkä edes kilpailuviranomaiset ole tästä kiinnostuneita, ellei 
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sitä käyttävillä yrityksillä ole esimerkiksi määräävät markkina-asemat. Risti-
subventoinnin kaikkinainen eliminointi ei ole siis tarpeellista eikä edes mah-
dollista. Kunnallistalouden näkökulmasta näennäismarkkinoiden hinnoitteluun 
liittyvän myyntineutraliteetin saavuttamisessa kiinnostavaa on se, missä määrin 
kunnallistalouden ominaispiirteet edistävät kilpailuvaikutukseltaan haitallis-
ten ristisubventioiden esiintymistä. Kustannuslaskennan aliarvostuksen ohel-
la kunnallisen palvelutuotannon luontainen monitoimialaisuus, rahoituksessa 
sovellettava yhtenäiskassaperiaate, eri palveluille nimitetty keskitetty johto, 
synergiaetujen tavoittelu useilla yhtäaikaisilla palveluilla, kannattavuudeltaan 
epätasaisesti menestyvien palvelujen ylläpito ja julkisten tukiaisten käyttö ovat 
tekijöitä, jotka luovat institutionaalisia edellytyksiä ristisubventioiden esiinty-
miselle kunnallishallinnossa. Kuntapalveluihin levinneet front offi ce -järjes-
telmät336 ovat nekin esimerkkejä palvelujärjestelmistä, jotka luovat otollisen 
ympäristön ristisubventioille. Ristisubvention esiintymismahdollisuuksia kun-
nallishallinnossa voidaan rajoittaa, jos toiminnot järjestetään erilliskassaperi-
aatteella, palvelutuottajista tehdään yksitoimialaisia, kustannuslaskennan ar-
vostusta nostetaan, jokaiselle palvelulle järjestetään oma johtajansa, palvelut 
organisoidaan eri yksiköihin tai erotetaan fyysisesti toisistaan, epätasaisesti 
menestyvien palvelujen kehitystä pyritään tasoittamaan ja luovutaan tuottaja-
kohtaisista tukiaisista. Kuntapalvelujen taloushallinnon toimintaolosuhteetkin 
tulisi kehittää sellaisiksi, etteivät ne loisi keskimääräistä otollisempia olosuh-
teita ristisubventiolle. Mitä keskitetympi ja itse toiminnasta etäisempi talous-
hallinto kunnassa on, sitä todennäköisemmäksi käyvät mahdollisuudet tiedos-
tamattomalle ristisubventiolle.

336 Front offi ce -järjestelmät tunnetaan myös yhteispalvelupisteinä. Yhteispalvelupisteellä tar-
koitetaan yhteistä asiakaspalvelutilaa, jossa sijaitsee vähintään kahden eri viranomaisen pal-
veluja. Yhteispalvelupisteitä ei välttämättä ole perustettu vain pelkkiä kuntapalveluja varten, 
vaan yhteispisteessä saattaa olla mukana myös valtionhallinnon palveluja. Valtio on edistänyt 
front offi ce -järjestelmien kehittymistä lailla julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestä-
misestä yhteisissä palveluyksiköissä (802/1993) ja Suomen Kuntaliitto omalla Front Offi ce 
-projektillaan. Lainsäädäntö sallii myös sen, että yksityisiä palvelutuottajia voidaan ottaa 
mukaan yhteispalvelupisteeseen. Jokainen kunta ja yhteispalvelupisteen perustaja voi va-
paasti päättää ja sopia yksityisten mukaantulosta, eikä kunnilla ole mitään yleistä velvoitetta 
tarjota tiloja ja palveluja yhteispalvelupisteestä yksityisille palvelutuottajille. (Ks. tarkemmin 
Suomen Kuntaliitto 2001b.)
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TAULUKKO 13. Vertailu ristisubvention esiintymistä edistävistä ja rajoittavista teki-
jöistä kunnallistaloudessa.

Ristisubvention käyttämisen edellytyksiä ja 
mahdollisuuksia edistävät

Ristisubvention käyttämisen mahdollisuuksia 
rajoittavat

Yhtenäiskassaperiaate Erilliskassaperiaate

Monitoimialaisuus Yksitoimialaisuus

Kilpailullisten ja kilpailulta suojeltujen toimialojen 
yhtäaikaisuus

Kaikki toimialat joko monopolialoja tai kilpailtuja aloja

Kustannuslaskennan aliarvostus Kustannuslaskennan arvostus

Yhden johtajan vastuulla useamman palvelun tuotanto Jokaisella palvelulla on oma johtajansa

Palvelujen synergiaedut Palveluilla ei synergiaetuja

Suuret voitot joiltakin toimialoilta Niukat voittomarginaalit kaikilla palveluilla

Palvelujen yhteiskäyttö ja front offi ce -järjestelyt Palvelujen fyysinen erillisyys

Kunta jakaa runsaasti tukiaisia ja myöntää kohdennettuja 
verovapauksia

Tukiaisten ja verovapauksien eliminointi tai vaihtaminen 
kysyntätukeen

Keskitetty taloushallinto Hajautettu taloushallinto

Voidaan väittää, että tilaajayksiköltä puuttuu taloudellinen insentiivi valvoa 
sitä, onko agentin tarjoushinnassa ristisubventiota. Päinvastoin tilaajapäämie-
hellä voi olla insentiivi katsoa ristisubventiota läpi sormien, sillä ristisubventio 
voi alentaa tarjouskilpailun hintatasoa. Tilaajalla ei ole insentiiviä olla kiin-
nostunut ristisubventioista siinäkään tapauksessa, että kilpailuun osallistuu 
oman kunnan palvelutuottaja. Tuottaja on kuitenkin – ainakin näennäismark-
kinateorian mukaan – vähintään puoli-itsenäinen, minkä vuoksi se on itse en-
sisijaisessa vastuussa ristisubvention järjestämisestä ja rahoituksesta. Tilaaja 
on vastuussa vain omien hankintahintojensa tehokkuudesta, minkä vuoksi sen 
intresseihin ei kuulu vastuunotto tuottajan taloudenpidosta. Omistajapäämie-
hellä eli kunnan poliittisella yhteisöllä on tai ainakin tulisi olla viranhaltijoi-
den tilaajayksikköä enemmän insentiivejä valvoa sitä, ettei sen kunnan oma 
palvelutuottaja-agentti käytä ristisubventioita. Tätä väitettä voidaan perustel-
la sillä, että omistajan intressissä ei ole pitää tuotannossa kannattamattomia 
hyödykkeitä. Käytännössä joistakin kannattamattomista hyödykkeistä voidaan 
silti pitää kiinni esimerkiksi historiallisten tai synergioihin liittyvien syiden 
vuoksi. Omistajapäämies saattaa myös hyväksyä väliaikaisen ristisubvention 
myyntihinnoittelussa, jos sen avulla omistajapäämiehen oma agentti selviää 
vaikeasta markkinatilanteesta. 337 

337 Esimerkiksi pääkaupunkiseudun bussiliikenne oli vielä 1990-luvun alkupuoliskolla järjes-
tetty liikennöintilupajärjestelmän vuoksi kilpailuttamattomana sopimusliikenteenä. Sopi-
musliikenteessä palvelut hinnoiteltiin kustannusperusteisesti, minkä ansiosta liikennöitsijöi-
den toiminta oli hyvin kannattavaa. Vuonna 1994 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
(YTV) aloitti seutuliikenteen kilpailutuksen ja ensimmäisellä kilpailukierroksella bussi-
palvelujen hintataso putosi lähes 40 prosenttia Helsingin kaupungin omistaman Suomen 
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Oikeuskäytännössä kannatusta on saanut kanta, jonka mukaan kunnan ti-
laajapäämiehelle kuuluu velvollisuus valvoa palvelutuotantoagenttien tarjous-
hinnoissa mahdollisesti olevia ristisubventioita. Seuraavassa kilpailuneuvos-
ton päätöksessä tilaajalle asetettiin tällainen velvollisuus:

Turun kaupungin joukkoliikennelaitoksen johtokunta oli kilpailuttamisen 
jälkeen valinnut linjan 99 liikenteen hoitajaksi kaupungin liikelaitokseksi 
muodostetun joukkoliikennelaitoksen. Liikenneyhtiö A Oy vei asian 
kilpailu neuvostoon esittäen, että kilpailutuksen voittaneen kaupungin 
liikennelaitoksen halvimmaksi todettua tarjousta ei ollut tehty liiketalou-
dellisin periaattein. Liikenneyhtiön mukaan tarjous perustui kaupungilta 
saatujen ja myös tulevaisuudessa saatavien taloudellisten subventioiden 
varaan, minkä vuoksi Turun liikennelaitoksen kohtelu tarjousten vertailussa 
ei ollut yhdenvertaista muiden hakijoiden kanssa. 

Päätöksessään kilpailuneuvosto totesi, ettei hankintalaki ota kantaa 
tarjousten edullisuuden arviointia koskevaan ongelmaan. Kilpailuneuvosto 
katsoi kuitenkin, ettei kunnallisen liikelaitoksen tai muun hankintayksikön 
tarjous voi olla kokonaistaloudellisesti edullisin, jos tarjouksen mukainen 
palvelujen toimitus edellyttää sen kunnan tukea, johon hankintayksikkö 
itsenäisenä tulosyksikkönä kuuluu. 

Kilpailuneuvosto totesi myös, että kilpailuun osallistuneen kunnan oman 
hankintayksikön tarjous on vertailukelpoinen ainoastaan siinä tapauksessa, 
että subvention vaikutus on lisätty tarjouksessa mainittuun hintaan. Tämän 
johdosta kilpailuneuvosto päätti, että joukkoliikennelaitoksen johtokunnan 
olisi tarjouksia vertailleessaan tullut selvittää, onko liikennelaitoksen 
tarjoamaan hintaan sisältynyt kaupungilta saatu tai jatkossa sille makset-
tava tuki ja vastauksen ollessa myönteinen laatia tukea koskeva laskelma. 

Kilpailuneuvosto kumosi johtokunnan päätöksen hyväksyä joukko-
liikennelaitoksen tarjous ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. 
Myöhemmin uudessa käsittelyssä Turun kaupunki päätti hyväksyä 

Turistiauto Oy:n voittaessa suurimman osan kilpailutetuista kohteista. Empiirisen tutkimuk-
sen mukaan radikaaliin hintatason putoamiseen ja alikatteiseen tarjoushinnoitteluun vaikutti 
oleellisesti se, että muut pääkaupunkiseudun bussipalvelujen tilaajakunnat aloittivat oman 
kilpailuttamisensa asteittain vasta myöhemmin. Suomen Turistiautolla oli olemassa vanhaa, 
kilpailuttamatonta sopimusliikennettä, joka takasi sille suhteellisen hyvän katetuoton. Tämän 
liikenteen tuotoilla yhtiö pystyi tukemaan kilpailutukseen joutuneiden linjojen tarjoushinto-
ja. Vaikka bussipalvelujen tuotantokustannukset saatiin putoamaan ristisubvention avulla, 
tilaajapäämiehen (YTV:n) intressissä ei ollut puuttua ristisubventioon, koska ainakin lyhy-
ellä tähtäimellä YTV hyötyi hintojen putoamisesta. Tilaajana YTV:n olisi ollut myös juridi-
sesti vaikea puuttua bussiyhtiöiden hinnoittelulaskelmiin, koska bussiyhtiöt ovat aidostikin 
itsenäisiä fi rmoja suhteessa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan. Toisaalta Suomen 
Turistiauton omistajalla Helsingin kaupungilla ei ollut silläkään intressiä välittömästi reagoi-
da ristisubventioon. Vasta aloitettu kilpailuttaminen oli käynnistänyt markkinaosuustaiston, 
ja omistajan välittömässä intressissä oli pitää yhtiö mukana liiketoiminnassa laskevan kannat-
tavuudenkin kustannuksella. (Valkama ja Flinkkilä 2003.) Jossain suhteessa samankaltaisen 
tilanteen on epäilty vallitsevan nykyään laboratoriopalveluissa. Kunnallisten laboratorioiden 
tulon markkinoille on katsottu aiheuttavan ristisubventiota, koska niiden ydinliiketoiminnot 
– palvelujen myynti kunnille ja sairaanhoitopiireille – on kilpailun ulkopuolella. (Juva ja 
Linnakko 2001, 58.)
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liikenneyhtiö A Oy:n tarjouksen. (Kilpailuneuvoston päätös d:0 8/359/95 
ref Kalima 2001, 305.)338

Kilpailuneuvosto kytkee selostetussa päätöksessä ristisubvention esiintymisen 
tarjouksen hyväksymisen edellytyksiin. Neuvosto menee kuitenkin ehkä liian 
pitkälle todetessaan, ettei tarjous voi olla kokonaistaloudellisesti edullisin, jos 
se edellyttää kunnan tukea. Verbin edellyttää merkitys jää tapausselostuksessa 
jossain määrin hämäräksi, mutta liikelaitoksen tarjous voi tuesta huolimatta 
olla kuitenkin tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisin. Oleellista on 
tuen määrä ja sen vaikutus tarjoushintojen edullisuusjärjestykseen. Selostuk-
sesta ei käy ilmi, kuinka edullinen tarjous olisi suhteessa muihin tarjouksiin, 
jos kaupungin subventio lisättäisiin tarjoushintaan. 

Kilpailuneuvosto oli sitä mieltä, että tilaajan olisi pitänyt selvittää tar-
jouksen mahdollinen (risti)subventio. Tällainen vaatimus ei ole näennäismark-
kinateorian mukainen vaan edustaa enemmän agenttiteoreettista näkökulmaa, 
jonka mukaan päämiehen tulee tutkia agentin toimittaman informaation to-
denperäisyys. Kun tilaajalle asetetaan agentin hinnoittelua koskeva selonot-
tovelvollisuus tai -oikeus, agentin motivaatio itsenäiseen tai huolelliseen 
hinnoitteluun laskee, koska päämies voi kuitenkin erikseen ryhtyä itse sel-
vittämään sitä, onko tarjoushinta ikään kuin oikea. Tilaajan kannalta agentin 
kustannustietojen selvittäminen voi olla hyvin vaikea, ellei peräti mahdoton 
tehtävä. Tilaaja ei tee tuottajan kustannuslaskentaa, vaan sen tekee agentti itse, 
ellei kustannuslaskentaa sitten ole keskitetty kunnan keskushallintoon. Toden-
näköisesti tilaajalla ei ole minkäänlaisia tuottajan kustannustietoja hallussaan. 
Ristisubventio on voitu kanavoida tuottajalle muista hallintokunnista piilotet-
tuna tukena, kuten hinnaltaan alennettuina sisäisinä palveluina tai tilityserinä. 
Jos ristisubventio perustuu vaikkapa kehittymättömään kustannuslaskentaan, 
herää kysymys, onko tilaajan velvollisuutena suorittaa myös kustannuslasken-
tajärjestelmän korjaustoimet, jotta oikaistu laskelma voitaisiin laatia. Päätök-
sestä ei voida päätellä sitä, onko tilaaja velvollinen selvittämään myös kaik-
kien muiden tarjousten ristisubvention. Tällainen vaatimus edistäisi ainakin 
kilpailuneutraliteettia. Pitää nimittäin muistaa, että siinä missä kunnallisetkin 
palvelutuottajat myös yksityiset voivat harjoittaa ristisubventiota, ja julkis-
hallinto vielä edistää heidän ristisubventoinnin mahdollisuuksiaan jakamalla 
erilaisia elinkeino tukia. Tämä päättely ajautuu kuitenkin ongelmiin, koska ei 

338 Kommentoidessaan päätöstä Kalima (2001, 306) on lausunut, että se sisältää vaa-
timuksen tarjousten taloudellisesta vertailukelpoisuudesta siten, ettei hankintayk-
sikön tarjous saa sisältää julkisin varoin annettavaa tukea. Kaliman arvion läh-
tökohtaa eli sitä, että tarjousten tulee olla vertailukelpoisia, on pidettävä oikeana 
arviona. Sen sijaan hänen arvionsa jälkimmäinen osa on kiistanalainen suhteessa 
siihen, mitä kilpailuneuvosto varsinaisesti totesi päätöksessä. Kilpailuneuvosto ei 
päätöksessään varsinaisesti tai nimenomaisesti kieltänyt sitä, että hankintayksikön 
olisi kiellettyä osallistua kilpailuun subventoidulla tarjouksella. Kilpailuneuvosto 
totesi ainoastaan, että vertaillessaan tarjouksia hankintayksikön tehtävä on selvittää, 
missä määrin kaupungin sisältä tulleisiin tarjouksiin sisältyy kaupungin tukea. 
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ole  reaalisia  perusteita uskoa, että tilaaja pystyisi selvittämään ulkopuolisten 
palvelutuottajien tarjousten taustalla olevat kustannus- ja hinnoittelulaskelmat. 
Lopuksi päätöstä on kritisoitava myös siitä, että siinä vaaditaan selittämään 
myös tulevaisuuden subventiot. Vaikka kunnallistalous onkin suunnitelma-
taloutta, ei ole  realistista ajatella, että jokin yksittäinen tilaajaelin voisi enna-
koida tulevaisuuden subventiomäärät, sillä valtuusto tekee vuotuiset budjetti-
päätökset itsenäisesti. Myös joku kunnan ulkopuolinen taho voi osoittaa tuot-
tajalle subventioita, vaikka niiden tarkoitetusta kohdentumisesta ei voidakaan 
olla varmoja yhtenäiskassataloudessa.

Sen sijaan, että tilaajan velvollisuuksia laajennetaan ilman insentiivejä ja 
sille annetaan tehtäviä, joista se ei välttämättä voi asianmukaisesti edes selvitä, 
vastuu ristisubventioita institutionaalisesti edistävien tekijöiden eliminoinnis-
ta kuuluu ensisijaisemmin ylimmän kunnallispoliittisen päätöksenteon piiriin.  
Yleinen ristisubventioiden eliminointitavoite ei ole perusteltu, vaan se vaatii 
kohdentamista ja priorisointia. Institutionaalisista tekijöistä syntyviä ristisub-
ventioita tulisi taulukossa 13 mainittujen tekijöiden lisäksi eliminoida lisää-
mällä palvelutuottajan taloudellista omavastuisuutta, koska siten agenteille 
luotaisiin rahoitusjärjestelmäperusteisia insentiivejä välttää ristisubventointia. 
Käytännössä tämä muutos lähtisi liikkeelle tilaus- ja tuotantofunktion eriyttä-
misestä.339 Eriyttäminen voisi tapahtua alkuun organisaation sisällä, mistä se 
voisi sisäisen autonomian kautta kehittyä kohti mahdollisimman suurta itse-
näisyyttä. 

339 Esimerkiksi vuonna 2000 säädettiin kuntien sähkönjakelun, maakaasuliiketoiminnan ja vesi-
huoltotoiminnan ns. eriyttämisvelvoitteesta. Eriyttämisvelvoite tarkoittaa sitä, että ensin 
monopoliasemassa tai määräävässä markkina-asemassa olevat verkostoliiketoiminnot pitää 
taloudenpidon osalta eriyttää muusta kunnallistaloudesta ja toiseksi veroliiketoiminnat pitää 
erottaa myyntitoiminnasta ja muista mahdollisista toiminnoista. Eriyttämisen tavoitteena on 
kehittää ja selkiyttää tiedonannon pelisääntöjä sellaisissa verkostoliiketoiminnoissa, joiden 
on katsottu olevan luonteeltaan monopoleja tai niillä on katsottu olevan määräävä markkina-
asema. Eriyttämisen avulla uskotaan lisättävän verkostopalvelujen avoimuutta ja läpinäky-
vyyttä, ja se voi jo ennakolta ehkäistä ristisubvention käytön. Eriyttäminen voi tapahtua joko 
sisäisenä tai ulkoisena eriyttämisenä. Sisäisessä kirjanpidollisessa eriyttämisessä toiminnasta 
muodostetaan kunnan liikelaitos tai muu kunnan taseyksikkö. Yksinkertaisin sisäisen eriyttä-
misen muoto on pelkkä laskennallinen eriyttäminen. Ulkoinen eriyttäminen tarkoittaa toimin-
tojen ulkoistamista osakeyhtiöksi, kuntayhtymäksi tai osuuskunnaksi. Eriytymisvaatimuksen 
katsotaan olevan valmistautumista liikelaitostamisiin ja yhtiöittämisiin, eikä ainakaan uudis-
tuksen alkuvaiheessa kunnilta ole vielä vaadittu pakkoyhtiöittämistä. (Suomen Kuntaliitto 
2001, 10 – 12.) 
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9 KILPAILUNEUTRALITEETIN

 TOTEUTUMINEN 
 VOUCHER-JÄRJESTELMÄSSÄ

9.1 Voucherin määrittely agenttiteoreettisin termein

Voucherin käsitteen ensimmäiset hahmotelmat ja ideat esitti jo Adam Smith 
1700-luvulla teoksessaan The Wealth of Nations. Sen jälkeen vouchereihin 
liittyvää ajatusta valinnan mahdollisuudesta kehitteli Thomas Paine teoksessa 
The Rights of Man. Painen ajatusten mukaan valtion pitäisi myöntää jokaisel-
le nuorelle kuuden vuoden koulutusta varten koulutustuki, jonka nuori voisi 
käyttää missä tahansa valitsemassaan koulussa. Hahmotelmaan kuului myös 
oppimisen kontrollijärjestelmä, jonka puitteissa seurakunnan pastori tarkistai-
si oppimistulokset. (Ks. esim. Cohn 1997, 6, Ahonen 1994, 7 ja Blaug 1984, 
160.) Nykymuotoisen340 voucherin käsitteen tärkeimmäksi kehittelijäksi mai-
nitaan usein Milton Friedman (1962, 88 – 91).341  
340 Merkittävä vuosi vouchereiden käytön laajentumisessa oli vuosi 1995, jolloin ensimmäiset 

varsinaiset päivähoito-voucherit tulivat käyttöön. Erityisesti pääkaupunkiseudun kehys-
kunnat ovat olleet tyytyväisiä päivähoito-vouchereihin nimenomaan sen vuoksi, että niiden 
avulla on voitu synnyttää yksityistä palvelutarjontaa, jota ilman ei olisi kyetty järjestämään 
riittävästi päivähoitopaikkoja hoidon tarpeessa olleille lapsille. Jotkut kunnat ovat ottaneet 
voucherit käyttöön vanhusten kotipalveluissa, ateria- ja tukipalveluissa ja kotisairaanhoi-
dossa. Määrätyt kriteerit täyttäville vanhuksille ja vammaisille annetaan liikkumistukea 
kuljetus-vouchereiden muodossa. Terveydenhuollossa voucherin kaltaisia tukijärjestel-
miä eli maksusitoumuksia on käytössä lähinnä kuntoutuksessa ja apuvälinehankinnoissa. 
Erikoissairaanhoidossa jotkut harvat kunnat ovat antaneet potilaille vouchereita, joilla he 
voivat julkisen terveydenhuollon sijasta valita yksityisen terveydenhuollon. Koulutuksen 
koko toinen aste toimii niin, että opiskelijoilla on vapaa oikeus pyrkiä mihin tahansa oppilai-
tokseen ja oppilaan saatua paikan rahoitus seuraa hänen perässään. Toisen asteen koulutuk-
sen kilpailutilanne ei kuitenkaan ole avoin, sillä uusien palvelutuottajien alalle tulo estetään 
toimilupajärjestelmällä.

  Klassisin ja yleismaailmallisin kaikista vouchereista on ruoka- tai ateria-voucher. Ruoka-
vouchereita on tyypillisesti käytetty sosiaalitoimessa, jossa vähäosaisille on jaettu ruoka-
apukuponkeja. Ruoka-apukupongin haltija on voinut ostaa voucherilla itselleen ruokaa 
yleensä mistä tahansa elintarvikeliikkeestä. Myöhemmin elintarvikeliike vaihtaa ruoka-apu-
kupongin rahaksi sosiaalitoimiston kanssa. Ruokavoucher on muutoin palvelu-voucherin 
kaltainen, mutta se kohdistuu palvelujen sijasta ruokaan. (Savas 1987, 113 – 114.) Uusin 
käyttömuoto ruoka-vouchereilla on pakolaistyö, jonka puitteissa niitä jaetaan vastikään maa-
han  saapuneille uusille turvapaikanhakijoille.

341 Friedmanin (1962, 88 – 91) mielestä julkisen hallinnon koulumonopolille on vaikea löy-
tää argumentteja, minkä vuoksi koulutus voitaisiin rahoittaa antamalla lasten vanhemmille 
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Savasin (2002, 91 ja 1987, 78) mukaan voucherit eivät ole lähteneet yleis-
tymään palvelujen järjestämistapana ainoastaan sen vuoksi, että niiden avulla 
voidaan lisätä kilpailua hallinnossa, vaan myös siitä syystä, ettei tilaaja-tuot-
tajasopimuksissa ole helppo määritellä hankittavien palvelujen laatuominai-
suuksia. Hänen mukaansa hallinto tukee suoraan kuluttajia antamalla heille 
verovaroista rahoitettua ostovoimaa, minkä johdosta kuluttajat voivat itse 
valita itselleen sopivimman palvelutuottajan yksityisten palvelutuottajien jou-
kosta.  Valintapäätöksen jälkeen yksityinen palvelutuottaja toimittaa palvelun 
kuluttajalle, ja palvelutapahtuman jälkeen kuluttaja maksaa palvelun hallin-
non antaman tuen turvin.342 Kuntalaisen tahtoa korostava valintamekanismi 
on ikään kuin laadunhallinnan keino. Savasin ajattelun peruslogiikka on ym-
märrettävä, mutta se antaa liian yksinkertaistavan kuvan voucher-järjestelmän 
kokonaisuudesta. Palvelujen ei tarvitse olla vain yksityisten palvelutuottaji-
en tuottamia, eikä hallinnon tarvitse olla välinpitämätön sen suhteen, miten 
kuluttajat käyttävät ostovoimansa, ja hallinnon ja palvelutuottajienkin välillä 
pitää vallita jokin yhteys. Näennäismarkkinoihin perustuvan ajattelun mukaan 
voucher-palveluiden tuottajina voi olla sekä yksityisiä että julkisia palvelu-
tuottajia (ks. esim. Steuerle 2000, 5). Savasin ajatus voucherin peruslogiikasta 
kuvaa pikemminkin ehkä tulonsiirtoa kuin voucherin perimmäisiä, jo Pinen ja 
Friedmanin esittämiä ideoita. Voucherin sisältämä ostovoima ei merkitse asiak-
kaalle varsinaista rahaa, eikä asiakas maksa palvelua käteisellä, vaan nimen-
omaan voucherilla. Palvelutuottajan on oltava yhteydessä hallintoon ainakin 
sen vuoksi, että palvelutuottajan pitää vaihtaa voucher rahaksi hallinnon kans-
sa. Se, että palvelutuottajan on oltava yhteydessä hallintoon ja hoidettava raha-
liikenne hallinnon kanssa, tekee voucherista myös kiertävän instrumentin.

Kuviossa 35 voucher-järjestelmän idea on esitettynä prosessuaalisena 
kiertokulkumallina, jota voidaan pitää Savasin selostusta täydellisempä-
nä. Vouchereiden käyttö mahdollistuu, kun kuntalaiset rahoittavat itse omat 
voucherinsa verovaroin. Kunnan roolina on varmistaa tulonjaon toteutuminen, 
tehdä päätökset voucherin toimeenpanosta, määritellä voucherin ominaisuudet 

voucherit. Vanhemmat voisivat hankkia lapsilleen vouchereilla koulutuksen mistä tahansa 
julkisen hallinnon hyväksymästä oppilaitoksesta, jota ylläpitäisivät voittoa tavoittelevat 
ja tavoittelemattomat ylläpitäjät. Voucher olisi pääsääntöisesti kiinteämääräinen, eikä mi-
kään estäisi vanhempia hankkimasta omalla kustannuksellaan lisäpalveluja ja -koulutusta. 
Vähävaraisille pitäisi kuitenkin myöntää suurempi voucher-tuki. Rahoittajan roolin lisäksi 
julkisen hallinnon tehtävänä olisi valvoa, että koulut täyttävät tietyt minimistandardit ja nou-
dattavat niitä.

342 Voucherin idea Savasin (1987, 78) illustroimana:

Kuvion toimijat ovat kuluttaja [K], palvelutuottaja [P] ja kun-
nallishallinto [H]. Kunnallishallinto luovuttaa kuntalaiselle 
voucherin (paksu nuoli), jonka ansiosta kuntalainen voi kään-
tyä palvelutuottajan puoleen (kapea nuoli). Palvelutuottaja toi-
mittaa palvelun kuntalaiselle (katkonuoli), minkä jälkeen kun-
talainen maksaa palvelun voucherilla (paksu nuoli).

H

PK
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ja huolehtia niiden jakamisesta sekä jälkeenpäin vastata niiden arvon muutet-
tavuudesta rahaksi. Varsinainen kilpailutussuhde voi alkaa suoraan kuntalai-
sen kilpailutuksella ja palvelutuottajan valinnalla. Vaihtoehtoisesti kunta voi 
ensin tehdä valinnan siitä, keitä asiasta kiinnostuneita palvelutuottajia valitaan 
järjestelmän piiriin. Tällä tapaa on mahdollista, että palvelutuottajille syntyy 
voucher-järjestelmän näennäismarkkinoille ikään kuin kahden rintaman kil-
pailutussuhde. Palvelutuottajan pitää vakuuttaa sekä kunta että kuntalainen 
omasta edullisuudestaan ja kyvykkyydestään. Palvelutuottajan on hoidettava 
kommunikointi molempiin suuntiin, ja kilpailutussuhteen päättäminen voi ta-
pahtua kummalla rintamalla tahansa. Järjestelmävastaavan roolissa kunta voi 
antaa ohjausta, opastusta ja jopa kehotuksia siitä, miten palvelutuottajien tulee 
menetellä käsitellessään vocuher-asiakkaita ja vouchereita. Kuntalainen voi 
lopettaa toimeksiantosuhteen, jos hän ei ole tyytyväinen palvelutuottajaan. 
Kunta voi päätyä samaan ratkaisuun, jos kunta havaitsee, että palvelutuotta-
ja on tehnyt petoksia tai että tämä ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. 
Palvelutuottajan on mahdollista lopettaa toimeksiantosuhde siirtymällä muille 
markkinoille. 

KUVIO 36. Voucher-järjestelmän prosessuaalinen kiertokulkumalli (vrt. Heikkilä, 
Törmä ja Mattila 1997, 61 ja Valkama ja Bailey 2001, 41).

Kuntalainen Kunta

1. Kuntalaiset maksavat verot kunnalle ja käyttävät ääntään.

2. Kunta jakaa verovaroja takaisin kuntalaisille vouchereina.

4. Kuntalainen 
valitsee palvelu-
tuottajan.

3. Kunta suorittaa mahdolli sesti 
voucher-järjestelmän piiriin 
tulevien palvelutuottajien karsin-
nan (asettaa alalle tulon ehdot).

8. Tuottaja toimittaa 
voucherit kunnalle.

6. Kunta valvoo palvelutuot-
tajien tuottamia palveluja 
ja/tai kuluttajan harjoittamaa 
kulutusta tai sen tulosta.

7. Kuntalainen kuittaa 
palvelun voucherilla.

5. Palvelutuottaja 
toimittaa palvelun, 
jonka kuluttaja 
kuluttaa.

9. Kunta vaihtaa kelvol-
listen palvelutuottajien 
kelvolliset voucherit 
rahaksi.

Entry, voice 
& exitEntry, voice 

& exit

Tuottaja ETuottaja A

Alalle tulevat Alalta poistuvat

Näennäis-
markkinat

Tuottaja DTuottaja B

Tuottaja C
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Yleensä voucherit on tarkoitettu tukemaan tiettyjen kuluttajaryhmien tarpeen-
tyydytystä siten, että niillä tuetaan suoraan palvelujen tai tavaroiden hankin-
taa (Savas 1987, 78). Vouchereiden kahtena peruspiirteenä on kirjallisuudessa 
(Lacasse 1992 ref Ahonen 1994, 8) pidetty sitä, että tietynsuuruinen rahamää-
räinen tuki annetaan palvelun käyttäjälle ja että tuen voi käyttää vain tietyn 
hyödykkeen tai palvelun ostamiseen, josta hyöty koituu voucherin saajalle. 
Ensimmäisen peruspiirteen on tulkittu merkitsevän sitä, ettei kunnan ehdotto-
maan velvollisuuteen kuulu täyskatteellisten vouchereiden jakaminen. Jälkim-
mäisen peruspiirteen on tulkittu puolestaan sulkevan pois sen mahdollisuuden, 
että voucher olisi siirrettävissä jollekin toiselle. Ensimmäisestä peruspiirteestä 
voidaan tosin huomauttaa, että myös sellaisia vouchereita on mahdollista ot-
taa käyttöön, joista hyöty ei tule voucherin saajalle (esim. vanhemmille) vaan 
jollekin toiselle (esim. koululaiselle). Mitä tulee siihen, että voucher voidaan 
käyttää vain tietyn palveluhyödykkeen hankintaan, on ehkä turhan ankarasti 
tai näköalattomasti muotoiltu. On nimittäin ajateltavissa, että voucher voidaan 
määritellä myös väljästi ja yleisemmillä termeillä, jolloin asiakas saa itse valita 
minkä spesifi n palvelun hän useiden eri palvelujen joukosta valitsee. 

Olennaista palvelu-voucherin ideassa on se, että voucherit mahdollistavat 
yhtä aikaa kunnan poliittiselle yhteisölle kunnallispolitiikan toteuttamisen 
ja mahdollisimman laajan kuluttajan valinnan (ks. esim. Kogan 1988, 151). 
Voucher ohjaa kuntalaisen tarpeentyydytystä, mutta antaa hänelle oikeuden 
valita palvelun tuottajan (Ahonen 1994, 8). Valtionapuihin ja -tukiaisiin perus-
tuvan palveluvaltaisen ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen 
idea on ollut päinvastainen. Valtionosuuksilla tuetaan suoraan kuntia eli niitä 
tahoja, jotka ylläpitävät palvelulaitoksia. 343 Myös kuntien yhteisöavustukset 
ohjautuvat suoraan palvelutuottajille. Tukien maksamisen jälkeen palvelu-
laitoksille on määritelty asiakkaat. Voucher-järjestelmässä julkiset tukiaiset 
ohjataan kulkemaan suoraan kuntalaisille eli palvelujen käyttäjille, jotka sen 
jälkeen henkilökohtaisilla valinnoilla voivat tehdä vouchereiden eli ikään kuin 
rahoituksen loppuallokoinnin palvelulaitoksille. (Savas 1987, 78.)

Käsitteellisessä mielessä voucherit samaistetaan hyvin usein rahaksi tai 
ainakin ostovoimaksi. Käteis- ja lahja-voucherin ajatuksen pohjalta Collin, 
Weiland ja Dohn (1990, 295) ovat määritelleet voucherin yksinkertaisesti ra-
han sijasta annetuksi paperiksi. Harper (2000, 229) on määritellyt voucherin 
vaihtolipukkeeksi, joka on samanlainen kuin raha, mutta sen vaihdettavuus on 
rajoitettu tietynlaisiin palveluihin tai hyödykkeisiin. Steuerlen (2000, 4) mu-
kaan voucher on tukiainen, joka tarjoaa yksilölle rajoitetun ostovoiman valita 

343 Taiteen taloustieteilijöiden mukaan valtionapujen ohjautuessa palvelutuottajille julkinen ra-
hoitustuki kohdentuu suoraan taiteen alan huippueliitille, jonka taloudellinen asema on jo 
muutoinkin hyvässä järjestyksessä. Taide-vouchereiden on sanottu edistävän tasa-arvoa, sillä 
niiden avulla kyetään houkuttelemaan korkeakulttuurin piiriin uusia kansalaisryhmiä, joista 
esimerkkeinä on mainittu etniset ja seksuaaliset vähemmistöt. Näiden ryhmien tarpeiden on 
puolestaan väitetty kykenevän synnyttämään sellaista vähemmistöjen ja vaihtoehtoryhmien 
kulttuurituotantoa, jota aikaisemmin ei ole ollut olemassa julkisen tuen yksipuolisen kana-
voitumisen vuoksi. (West 1986, 10.)
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itselleen tietyn määrän hyödykkeitä ja palveluita.344 Glennersterin (1992, 9) 
mukaan voucherin sisältämä etu on sidottu tiettyyn ja määrättyyn ostamiseen, 
ja voucherin rahoitus on kanavoitu eri lähteestä kuin missä ostaminen tapah-
tuu. Heikkilä, Törmä ja Mattila (1997, 40) assosioivat voucherit kysyntätu-
keen. Heidän mukaansa palveluseteli merkitsee julkisista varoista legitiimeille 
asiakkaille suunnattua ja käyttötarkoitukseltaan sidottua ostovoimaa.345 

Vaikka voucherista on esitetty runsaasti määritelmiä, käsitteellisesti voucher 
on siitä huolimatta jäänyt jossain määrin löyhästi ymmärretyksi, eikä sen mää-
ritelmissä ole riittävästi hahmotettu vouchereita kuntapalvelujen kilpailutus-
järjestelmänä. Voucherin määrittelemistä voidaan kehittää ensinnäkin sen ha-
vainnon perusteella, että voucher on luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan joustava 
ja monipuolinen instrumentti. Voucheria voidaan käyttää kansalaisoikeuksien 
tai perusoikeuksien järjestämisen tapana, vahinkojen kompensoinnin muotona 
tai palkitsemisen keinona.346 Toiseksi on syytä tähdentää, ettei vouchereita ole 
kattavasti tai sitovasti säädelty. Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole olemassa mi-
tään määrämuotoista tai ominaisuuksiltaan ja käyttötavoiltaan vakiintunutta 
kuntapalvelujen voucheria. Jos jonkin kuntapalvelun jakelu ei edellytä mää-
rämuotoista palvelujen jakelujärjestelmää, vouchereiden käyttö ja niiden omi-
naisuudet jäävät ratkaistavaksi kunnallispoliittisessa päätöksen teossa. Vouche-
reista on käytännössä olemassa runsaasti erilaisia sovelluksia ja variaatioita, 

344 Voucherin käsite tunnetaan myös liiketaloustieteen piirissä. Liiketoimintatermien käsikirja 
määrittelee voucherin siten, että se on dokumentti, joka erottaa menojen auktorisoinnin ja 
allokoinnin toisistaan (Nisberg 1988, 296). Lammingin ja Bessantin (1988, 218) mukaan 
voucher tarkoittaa todistetta, joka voidaan jälkeenpäin vaihtaa tavaroihin tai palveluihin. 
Tässä määritelmästä on oleellista huomata se, ettei ratkaiseva ole voucherin fyysinen muoto 
vaan voucher-oikeuden todistettavuus.

345 Voucher voidaan Ahosen (1994, 8) mukaan määritellä ns. oikeuksien tiliksi, jolle tallete-
taan ja jolta nostetaan tietyn palvelun käyttöoikeusmääriä. Hänen mukaansa voucher voi olla 
myös rahamääräinen paperilipuke. Ahosen kehittämässä korkeakoulutuksen vaihtoehtoi-
sessa rajoitusjärjestelmässä voucher olisi opiskelijalle korkeakouluopintoihin myönnettävä 
julkisyhteisön tuki. Myös Harisalo (1993, 4) käyttää käsitettä palveluiden tukijärjestelmä, ja 
hänen mukaansa voucher-järjestelmän idea on yksinkertainen: kunta tukee kuntalaisia talou-
dellisesti, jotta he voivat itse hankkia itselleen tarvitsemansa palvelut. Suomen Kuntaliiton 
(1994b, 4) määritelmä nojautuu sekin ostovoiman ideaan. Määritelmän mukaan palvelu-
voucher tarkoittaa julkisen vallan allokoimaa ja käyttötarkoitukseltaan sidottua ostovoimaa, 
joka voidaan kohdentaa joillekin väestöryhmille tai palvelun tarvitsijoille palvelujen ostami-
seksi joko yksityisestä tai julkisesta tarjonnasta ja jossa palvelun tarvitsijat käyttävät myös 
omia taloudellisia resurssejaan.

346 Abstrakti oikeus voucherin saamiseen voi syntyä kansalaisuuden tai kunnan jäsenyyden 
perusteella. Tällöin on kyseessä subjektiivinen oikeus (ks. tarkemmin esim. Uoti 2003). 
Abstraktista oikeudesta huolimatta vouchereiden varsinainen jakaminen voi edellyttää 
kussakin tapauksessa kunnan konkreettista päätöstä tai vahvistusta voucherin allokoinnis-
ta. Oikeus voucherin saamiseen voi määräytyä myös kompensaationa. Esimerkiksi silloin, 
kun kunnallinen sairaala ei kykene lupauksestaan huolimatta tarjoamaan hoitoa potilaalle, 
sairaala voi kompensaationa antaa potilaalle voucherin, jolla potilas voi saada palvelun toi-
sesta sairaalasta. Kolmas tekijä, joka voi synnyttää oikeuden voucheriin, on etuoikeuden tai 
privilegion myöntäminen jollekin. Esimerkiksi hyvin menestynyt lukiolainen voidaan palkita 
globaalilla opiskelu-voucherilla. 
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minkä vuoksi joissain tilanteissa jopa vouchereiden tunnistaminen voi olla 
työlästä. Rajanveto on ongelmallista erityisesti suhteessa sosiaali poliittisiin 
tulonsiirtoihin ja ehkä jossain tapauksissa myös lisensseihin, apurahoihin ja 
käyttö oikeuksiin.347 Tulonsiirtoihin verrattuna voucherit ovat kuitenkin turval-
lisempia julkisen politiikan instrumentteja, koska niiden väärinkäyttö ja koh-
dentaminen tarpeettomiin hyödykkeisiin tai kerskakulutukseen on, jos nyt ei 
mahdotonta niin ainakin hyvin vaikeata. Kolmantena ja viimeisenä seikkana 
on vielä otettava huomioon se lähtökohta, että voucherin assosioiminen osto-
voimaan on liian kapea näkökulma kuvaamaan voucherin ideaa.  Ostovoiman 
käsite viittaa vahvasti rahaan ja käteiseen valuuttaan. Markkinoilla raha on 
varallisuuden muoto ja vaihdon väline. Voucher eroaa rahasta, eikä se yleensä 
voi toimia samanlaisena vaihdon välineenä, koska voucheriin ei välttämättä si-
sälly kaikkia samanlaisia siirto-oikeuksia kuin käypään rahaan. Koska voucher 
pitää vaihtaa lopulta rahaksi kunnan kassassa, voucherin nykyarvo on rahan 
nykyarvoa alhaisempi.  Voucher ei myöskään voi toimia rahan kaltaisella jous-
tavuudella varallisuuden säilyttämisen muotona, eikä voucherin allokointi ole 
yhtä vapaata kuin käteisen rahan allokointi. Näiden näkökohtien varassa on 
perustellumpaa sanoa, että voucher edustaa eräänlaista näennäisostovoimaa tai 
julkisesti ohjattua valintavoimaa.

Valkaman ja Baileyn (2001, 32 – 54 ja ks. myös Bailey 2004, 243 – 270) 
mukaan yleiskäsitteenä voucher on päämiehen luovuttama kulutusinstrument-
ti, jonka saaja voi vaihtaa agentin luona palveluksi, hyödykkeeksi tai muuk-
si eduksi. Vouchereita käytetään sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, ja 
lausuttu määritelmä sopii kuvaamaan kummankin sektorin vouchereita. Jul-
kishallinnon palvelu-voucherin Valkama ja Bailey ovat määritelleet julkisesti 
ohjatuksi palvelujen kulutusmuodoksi, jossa kansalaiset valitsevat ja maksavat 
palvelun yksilökohtaisesti. Voucher on julkisesti ohjattu ja määritelty kulu-
tusinstrumentti, koska vouchereita jaetaan vain tarpeessa oleville tai  tahoille, 
jotka poliittinen yhteisö määrittelee oikeutetuiksi. Voucherilla ei anneta varsi-
naista ostovoimaa vaan ohjataan kuntapalveluiden tarpeen tyydytystä ja palve-
lukulutusta. Yksilöllinen valinnan mahdollisuus sisältyy voucher-ideaan, sillä 
sen ajattelun mukaan jokainen voucherin haltija voi ainakin periaatteessa tehdä 
valinnan palvelutuottajasta riippumatta kunnan tahdosta. Yksilöllisen maksa-
misen idea tarkoittaa sitä, että jokainen kuntalainen itse erikseen maksaa pal-
velutuottajalle korvauksen tämän tuottamista palveluista. 

Julkisen palvelu-voucherin pohjalta kuntapalveluiden voucher määritellään 
kunnan määrittelemäksi, palvelutarpeessa tai palkitsemista tai kompensaatiota 
vailla oleville kuntalaisille jaetuksi ja oikeuksia ja velvollisuuksia  synnyttäväksi 
kulutusinstrumentiksi, jonka turvin kuntalaiset voivat valita itselleen sopivim-
man palvelutuottaja-agentin, kuluttaa palvelun ja siirtää palvelutoimituksen 
347 Steuerle (2000, 4 ja 15) on pohtinut myös verovähennysten luonnetta voucheriin verratta-

vissa olevana kulutus- ja valintavoimana. Tietyllä tapaa verovähennysoikeudet muistuttavat 
voucheria, mutta niissä on se rajoite, että kuntalaisen pitää olla veronmaksaja, jotta hän voi 
saada tukea itselleen. Vouchereilla voidaan tukea sekä veroa maksavien että veronmaksu-
kyvyttömien palvelunkäyttötarpeita. 



270

yhteydessä voucherin korvauksena agentille, joka myöhemmin voi vaihtaa 
voucherin kunnan kanssa rahaksi (vrt. Valkama 2000a, 268 – 269). Näin mää-
riteltynä voucher itsenäistää kuntalaista suhteessa kunnallishallintoon ja mo-
dernisoi kuntalaisten asemaa palvelutuotantojärjestelmissä. Voucherit voivat 
vahvistaa oleellisella tavalla kuntalaisten asemaa kunnallishallinnon päämie-
hinä, koska vouchereiden avulla kuntapalvelun ostajan asema ja palvelutuotta-
jan valintaoikeus voidaan siirtää kunnalta kuntalaisille. Voucher-järjestelmässä 
kunta, joka päämies-agenttisuhdeverkoston tarkastelussa on tietyillä perusteil-
la vain eräänlainen välikäsipäämies, asettuu asemaan, jossa sen tehtävänä on 
tukea ja kannustaa primaarin päämiehen eli veronmaksajan omia valintoja. Sen 
probleeman ratkaisu, kuka lopulta on kunnallishallinnon päämies, asettautuu 
tässä valossa osittain riippuvaiseksi siitä, millaista palvelujen järjestämisvaih-
toehtoa sovelletaan. Kysymys kunnallishallinnon päämiehestä ei välttämättä 
ole joko tai -valinta, eikä se ratkea yksin ontologisena kysymyksenasetteluna. 
Huomioon on otettava kulloinkin sovellettavien toimeksianto- ja palvelujen 
jakelujärjestelmien ominaispiirteet. Erilaiset toimeksiantojärjestelmät allokoi-
vat valtaresursseja eri tavalla ja vaikuttavat sitä kautta päämiehen määritte-
lyyn. Voucher-mallin ideakehittelyissä poliittinen yhteisö on selvemmin yleis-
tä koordinointia ja valvontaa suorittava toimijataho, sillä voucherit jalostavat 
kuntalaisesta aktiivisen toimijan, jonka kulutusvalinnat lopullisesti allokoivat 
kunnan budjettivoimavarat eri palvelulaitoksiin ja palvelutuottajille.348 

Toinen oleellinen kohta esitetyssä määritelmässä on se, ettei se rakennu 
enää ostovoiman käsitteen varaan, vaan siinä viitataan painokkaasti asiakkaan 
valinta- ja kulutusoikeuteen ja kunnan määrittelyvaltaan. Kuntapalvelujen 
voucherin käyttö ei ole samanlaista ostamista kuin rahalla tapahtuva ostaminen. 
Voucherkuluttaminen on kunnan poliittisen yhteisön ohjaamaa, koordinoimaa 
ja valvomaa kuluttamista, minkä vuoksi harjoitettavan ohjauspolitiikan määrä 
ja syvällisyys saattavat vaihdella kunnittain ja palveluittain. Kolmas merkille 
pantava kohta määritelmässä on se, että kunnan poliittinen yhteisö ei kohden-
na voucherilla sen saajalle pelkästään oikeuksia vaan myös velvollisuuksia. 
Agenttiteoria on sisällöllisesti varsin yksioikoinen puhuessaan vain agentteille 

348 Poistumisen ja äänen käytön (ks. tarkemmin Hirschman 1970) käsitteiden avulla asiakkaiden 
asemaa yleisesti ovat tarkastelleet Bailey (1999, 40 – 55 ja 70) ja Valkama ja Bailey (2001, 
52), jotka ovat analysoineet erityisesti sitä, miten voucher vaikuttaa kuntalaisen asemaan. 
Voucher on luonteeltaan sellainen insturmentti, että se edistää ja vahvistaa yhtä aikaa sekä 
poistumista että äänen käyttöä. Voucherit lisäävät poistumisen mahdollisuuksia, kun kunta-
lainen voi itse valita palvelutuottajan. Jos kuntalainen ei ole tyytyväinen palvelutuottajaan, 
voucherin avulla kuntalainen poistuu ja valitsee uuden palvelutuottajan. Poistumisen uhka 
on omiaan vahvistamaan myös kuntalaisen äänen käytön tuloksellisuutta, minkä vuoksi pal-
velutuottajan on paremmin otettava huomioon asiakkaan toiveet ja valitukset. Poistumisen 
mahdollisuutta ei ole aina mielekästä käyttää transaktiokustannusten vuoksi, mutta pelkkä 
poistumisen uhka tai sen väläyttäminen tehostaa valitusten ja asiakaspalautteen vaikutus-
ta. Missään olosuhteissa pelkkää äänen käyttöä ei yksistään yleensä pidetä riittävänä, sillä 
jos ääntä ei ole vahvistamassa poistumisen mahdollisuus, kunnallishallinnolla ja palvelujen 
tuottajilla ei ole riittävää insentiiviä eikä pakkoa vastata esitettyihin vaatimuksiin. Toisaalta 
poistumisenkaan ei tulisi olla niin helppoa ja edullista, että se romuttaisi insentiivit käyttää 
ääntä.
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sopimuksenvaraisesti myönnettävistä insentiiveistä. Voucherin uudella määri-
telmällä agenttiteorian staattisesta insentiiviasetelmasta voidaan vapautua ja 
jäsentää asetelmaa uuteen muotoon toteamalla, että voucherin avulla voidaan 
kehittää myös alkuperäisten päämiesten eli kuntalaisten kannusteita. Voucher 
häivyttää poliittisen yhteisön välikäsiasemaa ja tarjoaa mahdollisuuden liittää 
voucheriin sellaisia oikeuksia, joiden varassa voidaan lisätä kuntalaisten moti-
vaatiota rationaaliseen ja vastuulliseen kuntapalvelujen kulutukseen. Vouche-
rin kuntalaisille siirtämien oikeuksien myötä päämiehen insentiivipotentiaalia 
voidaan kasvattaa aivan eri  tavalla kuin hierarkkisessa palvelutuotannossa. 
Edelleen agenttiteoriasta on huomattava myös se, että teoria asettaa sopimus-
velvollisuuksia pääasiassa vain agentille. Voucherit muuttavat käsityksiä vel-
vollisuuksistakin, sillä vouchereilla voidaan jakaa velvollisuuksia myös kun-
talaispäämiehelle. Koska voucher on kunnallispolitiikan ohjausväline, eikä se 
ole pelkkä tulonsiirto, poliittisella yhteisöllä on mahdollisuus määritellä kulu-
tusoikeuksien rinnalle päämiehelle esimerkiksi kulutusvelvollisuuksia. 

9.2 Voucher-järjestelmän toimeenpanon vaikutukset
 kilpailuneutraliteettiin

Voucherin etu kuntalaiselle ja asiakkaalle on sen tarjoamat valinnanmahdol-
lisuudet, joista tärkein on ehkä mahdollisuus valita sopivin palvelutuottaja. 
Osa tutkijoista pitää asiakkaan valintaoikeutta arvokkaana, koska se vahvistaa 
moninaisuutta ja asiakkaan oikeuksia kuntalaisena ja veronmaksajana. Valin-
tamahdollisuuden myötä kuntalaisten on väitetty saavan suuremman hyödyn 
kunnallistalouden resursseista, kun he voivat valinnoillaan heijastaa omia pre-
ferenssejään.349 (Blaug 1984, 166 – 167, Seldon 1986, 33 – 34, Savas 1987, 
114, Heikkilä, Törmä ja Mattila 1997, 28, Appleton 1997, 28, Harman 1999, 
220 ja Steuerle 2000, 6.) Culpitt (1992, 153) on tiivistänyt asiakkaan roolin 
muutoksen sanomalla, että voucherit maksimoivat kuluttajien osallistumisen 
ja päätöksenteon heidän omien tarpeidensa määrittelyssä. Asiakkaan valinnan 
suorittamisen näkökulmasta on keskeistä kuitenkin havaita, että asiakas eli 
kuntalainen on näennäismarkkinoilla heikompi osapuoli kuin palvelutuottaja. 
Kuntapalvelujen palvelutuottajat ovat useimmissa tapauksissa ammattilaisten 
ylläpitämiä instituutioita tai laitoksia ja kuntalaiset on tavallisesti hyvin ra-
jallisella tiedolla varustettuja yksilöitä. Palvelutuottajan ja asiakkaan välillä 
vallitsee useimmissa tapauksissa asymmetrisen informaation ongelma, mikä 
heikentää asiakkaan kykyä valita palvelutuottaja ja valvoa tämän toimittamia 
palveluja.  

349 Rikkailla ja hyväosaisilla kuntalaisilla on useimmissa tapauksissa mahdollisuus vaihtaa paik-
kakuntaa tai siirtyä yksityisten palvelujen käyttäjiksi. Ilman vouchereita köyhät ja vähäosaiset 
ja jopa suuri keskiluokka ovat sidottuja paikallisyhteisön kunnallisiin monopolipalveluihin. 
Oikeudenmukaisuuden nimissä mm. Steuerle (2000, 6) on vaatinut vouchereita käyttöön, 
jotta laajemmat valintaoikeudet saataisiin kaikkien yhteiskuntaluokkien saataville. 
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Kunta voi eliminoida osan asymmetrisen informaation ongelmista jo etu-
käteen, jos se ottaa huomioon sen mahdollisuuden, että kaikki asiakkaat eivät 
kykene riittävän tasapainoiseen kilpailutussuhteeseen palvelutuottaja-agentin 
kanssa. Valinnan teknisen suorittamisen vaikeudet ja informaatio-ongelmat lii-
tetään erityisesti sellaisiin kuntalaisasiakkaisiin, jotka ovat poikkeuksellisen 
taitamattomia (Steuerle 2000, 19).350 Tällaisia ovat haavoittuvat asiakasryh-
mät, kuten lapset, vanhukset ja sairaat. Vouchereiden jakamisesta esimerkiksi 
huonokuntoisille vanhuksille ei ole saatu rohkaisevia kokemuksia (ks. esim. 
Leino 2001, 20). Kaikkein epätasapainoisimmat kilpailutussuhteet voidaan 
torjua ja edistää tällä tavoin tasapuolisen kilpailustussuhteen syntymistä, jos 
vouchereita jaetaan vain aktiiviväestölle. Joissain tapauksissa voucher on tar-
koituksenmukaista antaa suoraan joillekin ryhmille tai yhteisöille, kuten esi-
merkiksi perheille ja klubeille. Tällöin yhteisön jäsenenä voi olla myös päätök-
sentekokyvyttömiä henkilöitä, ja vastuu voucherin asianmukaisesta käytöstä 
ja kilpailutussuhteen hallinnasta jää yhteisölle kollektiivina.351 Asymmetri-
sen informaatio-ongelman ja sen käsittelykykyrajoitteiden ratkaisemiseksi 
voucherit voidaan allokoida myös asiakkaalle ja hänen avustajalleen eli ns. 
päätöksen tekoagentille yhteisesti. Tällöin päätöksentekoagentin tehtävänä on 
auttaa  asiakasta asymmetrisen informaatio-ongelman ratkaisemisessa ja valin-
nan teknisessä suorittamisessa352. (Ks. esim. Valkama 2000b.)  
350 Kritiikin taustalla vaikuttavat osittain ainakin paternalistiset ajatukset, joiden mukaan kun-

tapalvelut ovat niin monimutkaisia ja käyttäjät puolestaan sen verran taitamattomia, ettei 
palvelujen valintaoikeutta pidä jättää yksilöiden käsiin. Walshin (1995, 90) mukaan kun-
nallispoliitikot ovat paternalisteja, jotka eivät voi luottaa kansalaisten omaan kykyyn tehdä 
valintoja ja palveluntuottajien haluun tuottaa vilpittömiä palveluja. Tiukka paternalismi voi 
puolestaan johtaa herkästi yksilöiden kohtelemiseen massana, taitamattomampien ja haavoit-
tuvaisempien ehdoilla. Riippumatta siitä, tekevätkö palvelutuottajan valinnan sitten polii-
tikot ja viranhaltijat tai kuluttajat itse, kuluttajien on joka tapauksessa elettävä seurausten 
kanssa. Sen vuoksi kuluttajilla voi olla voimakkaampi insentiivi tehdä huolellisia valintoja, 
mikä puolestaan johdattaa kuluttajia ratkaisemaan asymmetrisen informaation ongelmia. 
Paternalisti ei kuitenkaan usko siihen, että symmetrisempi informaatio auttaisi kuluttajaa 
tekemään valintoja, vaan että valintojen olisi tapahduttava joka tapauksessa ylhäältä käsin. 

351 Erityisesti terveyspalvelujen on todettu puolestaan olevan asymmetrisen informaation vuoksi 
niin mutkikkaita, että edes normaalikuntoiset kuntalaiset eivät osaisi tehdä valintapäätöstä. 
Näissä yhteyksissä kuitenkin sekoitetaan usein palvelun ja palvelutuottajan valinnat keske-
nään. Terveydenhuollossakin palvelutuottaja on paljon helpompi valita kuin itse palvelu. On 
ehdotettu myös sitä, että jos asiakkaan on liian vaikea valita eri terveyspalveluista, hänelle 
voidaan terveydenhoito-voucherin sijaan antaa terveysvakuustus-voucher. Sen turvin hän 
voisi hankkia itselleen sopivimman sairausvakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä. 
(Ks. esim. Savas 1987, 113 ja Valkama 2000b, 16 – 17.)

352 Jos valinta pitää tehdä myös sopivan palvelun suhteen, voidaan voucherin valintaoikeus 
antaa yhdessä asiakkaalle itselleen ja hänen omalle lääkärilleen. Oma lääkäri auttaisi hen-
kilökohtaisesti asymmetrisen informaation tekemistä symmetrisemmäksi eli hän olisi ns. 
informaatioagentti. Fontakin (1999, 1429) tutkimuksessa tutkittiin brittiläisiä yleislääkä-
reitä, joiden tehtävänä oli toimia potilaan päätöksentekoagenttina hoitopaikan valinnassa. 
Tutkimuksessa havaittiin aika yllättävästi, etteivät yleislääkärit olleet yhtään sen paremmin 
informoituja kuin potilaat itse. Tulos antaa aiheen pohtia myös sitä, heikentävätkö näennäis-
markkinat saatavilla olevan informaation tasoa vai ovatko lääkärit yhtä huonosti informoituja 
hierarkkisessa järjestelmässä mutta, heidän informaatiopuutteistaan ei silloin vain olla niin 
kiinnostuneita.
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Kaikkia kulutusjärjestelyjä, kuten juuri vouchereita, jotka lähtevät kulutta-
jan rationaalisuusedellytyksestä, on kritisoitu nimenomaan epätäydellisen tai 
asymmetrisen informaation ongelmasta. (Rosen 1995, 85, Cohn 1997, 7 ja ks. 
myös Blaug 1984, 167.) 353 Vastakommenttina informaatio-ongelmaan voidaan 
poleemisesti kysyä, miksi asymmetrisen informaation ongelmaa  korostetaan 
juuri markkinaperusteisten ratkaisujen yhteydessä (vrt. Fotaki 1999, 1417). 
Voidaan nimittäin väittää, että informaatio-ongelma koskee myös mono-
polistista palvelutuotantoa. Kunnalliset palvelutuottajat joutuvat toimimaan 
puutteellisen informaation varassa, kun ne eivät tiedä tarkkaan, mitä palve-
luja kunnanvaltuutetut haluavat heidän tuottavan. Kunnallispoliitikoilla ei ole 
riittävästi tietoa kansalaisten tarpeista. Tavallinen kansalainen on puolestaan 
huonosti informoitu omista oikeuksistaan ja kunnallishallinnon tarjolle aset-
tamasta palveluvalikoimasta. Asymmetrisestä informaatiosta on vaikea pääs-
tä kokonaan eroon missä tahansa järjestelmässä, minkä vuoksi on viisaampaa 
kysyä, millaisia asymmetrisen informaation ongelmia missäkin järjestelmäs-
sä esiintyy, miten asymmetrinen informaatio vaikuttaa, miten asymmetrisen 
infor maation ongelmiin reagoidaan ja miten niitä eri tapauksissa voidaan pyr-
kiä hallitsemaan. Hierarkkisessa ja monopolistisessa järjestelmässä voitaisiin 
väittää, ettei kuntalaisen edes kannata ainakaan taloudellisessa mielessä olla 
kiinnostunut kunnan palvelutarjonnasta, koska hän voi olla ylhäältä päin mää-
rätty käyttämään vain tietyn laitoksen palveluja. Jos kuntalainen ei voi valita 
kulutuspaikkaa, hänen ei kannata vaatia tietoa tarjolla olevista kuntapalvelujen 
palvelutuottajavaihtoehdoista. Hierarkkisessa järjestelmässä asiakkaalla on 
 tosiaan vähemmän kannustimia pyytää tuottajakohtaista informaatiota itsel-
leen ja harjaantua vertailuinformaation käsittelijäksi ja valintojen suoritta jaksi. 
Vaikka kuntalaiselta puuttuisikin oikeus palvelutuottajan valintaan, hänellä 
on kuitenkin hierarkkisessakin palvelutuotannossa informaatio-ongelma, joka 
liittyy yhtäältä siihen, mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia hänellä on vaatia 
 parempaa palvelua ja tehdä muistutuksia, kanteluita, aloitteita ja valituksia. 
Toisaalta informaatio-ongelma koskee sitä, minkälaatuista palvelua hän on 
saanut ja miten annettu palvelu on häneen vaikuttanut. Jos palvelu ei nimittäin 
ole ollut riittävän laadukasta tai se ei ole riittävässä määrin ratkaissut asiakkaan 
ongelmia, asiakkaalla on tarve saada tietää, mitä puutteita kunnallinen palvelu 
on sisältänyt, jotta kuntalainen voisi kunnallisen palvelutuotannon puutteel-
lisuuksia paikatakseen hankkia sopivia palveluja yksityiseltä tai kolmannelta 
sektorilta. Tällaiset informaatio-ongelmat eivät ehkä yleensä purkaudu esiin 
ja tule tietoisuuteen, kun ongelmia kokeneet asiakkaat joutuvat keskittämään 
voimavaransa korvaavien ja täydentävien palvelujen etsimiseen ja kokeilemi-
seen. 

353 Informaatiokritiikki sisältää piilotetusti väitteen, jonka mukana yksin hallinnollisesti tuotetut 
palvelut olisivat ratkaisu informaatio-ongelman. Voidaan kuitenkin väittää, että hallinnonkin 
kanssa asioitaessa asiakas tarvitsee informaatiota ja sen harkittua käyttötaitoa. Kansalaisen 
on osattava esimerkiksi vaatia hänelle lakisääteisesti kuuluvia erikoispalveluja.  
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Voucher-järjestelmän myötä kuntalaisen poistumisen mahdollisuuksien 
avautumisella ja sitä kautta äänen käytön vahvistumisella on sellainen vaiku-
tus suhtautumisessa asymmetriseen informaatioon, että kuntalaiselle syntyy 
perusteltu ja mielekäs tarve ratkaista informaatio-ongelman eri ulottuvuuksia. 
Vouchereiden voidaan väittää synnyttävän kysyntää sellaiselle informaatiolle, 
joka muunlaisessa palvelutuotannossa jää yleensä käyttökelvottomaksi. Va-
linnanvapauden myötä palvelujen käyttäjät kiinnostuvat vertailuinformaation 
hankinnasta, mikä johtaa asiakkaiden vaatimuksiin saada lisää tietoa näen-
näismarkkinoista ja informaation analysointimetodeista. Oikeilla markkinoilla 
asymmetrisen informaation ongelma johtuu osittain siitä, että markkinainfor-
maatiota välittävät ja jakavat lähinnä vain palvelutuottajat itse. Mainonta ja 
sopivan informaation paljastaminen sekä epäsopivan tiedon paljastamatta jät-
täminen ovat palvelutuottajien käyttämiä tiedotustapoja, jotka toimivat myös 
kilpailukeinoina. Yleensä tällä tavalla jaettu tieto kärsii kuitenkin neutraliteet-
tivajeesta (Blaug 1984, 166). Joissain voucher-ohjelmissa voucherin saajan 
informaatio-ongelmia on pyritty ratkaisemaan siten, että kunta on voucherin 
liikkeellelaskijana jakanut asiakkaille tietoa tarjolla olevista palveluista ja pal-
velutuottajista (ks. esim. Tortosa ja Granell 2002, 678). Toiseksi kunnalla on 
mahdollisuus ryhtyä kuntalaisten rinnalla arvioimaan ja jalostamaan palve-
lutuottajien jakamaa informaatiota. Kolmanneksi kunta tai julkinen valta voi 
ryhtyä säätelemään sitä, miten palvelutuottajien tulee jakaa informaatiota tar-
jolla olevista palveluista. Näiden kolmen toimintavaihtoehdon ongelmia ovat 
puolestaan niiden synnyttämät hallinnolliset haasteet ja kustannusvaikutukset. 
(Vrt. Steuerle 2000, 21, Appleton 1997, 29 ja Blaug 1984, 167.) 

Vouchreiden yleistyminen ja asiakkaiden informaatiotarpeiden kasvu 
saattavat kuitenkin synnyttää sellaisia toimijoita, jotka kuluttajien ja kunnan 
puolesta tuottavat ja arvioivat palveluja ja palvelulaitoksia koskevia tietoja ja 
jalostavat tietoa vertailukelpoiseen muotoon. Tällaisia toimijoita voivat olla 
vaikkapa tutkimuslaitokset ja valtion viranomaiset. Myös kansalaisjärjestöt 
voivat näennäismarkkinoilta löytää itselleen sopivan roolin markkinainfor-
maation tuottajana ja jakelijana. Mitä useammasta lähteestä palvelutuottajia 
koskevaa informaatiota saadaan kanavoitumaan asiakkaille, sitä enemmän in-
formaatiovajetta voidaan ajatella tasoitettavan. Oleellista on myös huomata, 
että tietoverkot mahdollistavat uusien, nopeampien ja aiempaa edullisempien 
tiedonjakelumuotojen syntymisen. Saatavilla olevaa informaatiota voidaan 
lisätä tekemällä julkisiin tiedostoihin ja rekistereihin helpot käyttöliittymät, 
joiden avulla kansalaiset voivat selvitellä vaikkapa eri terveyskeskusten hoito-
virheosuuksia, potilasjonoja, keskimääräisiä hoitoaikoja tai oppilaitosten kes-
keyttämis- ja opintomenestystilastoja. Tietoverkot kasvattavat tarjolla olevan 
tiedon määrää ja sitä kautta pienentävät informaatio-ongelmaa, mutta uusina 
haasteina kehitys on jo paikoin synnyttänyt tiedon ylitarjonnan ja fragmen-
toitumisen ongelmat, jotka ovat alkaneet tuottaa informaatioähkyä354. Tämä 

354 Joissakin tutkimuksissa (ks. esim. Fontaki 1999, 1426 ja 1429 - 1430) voucherin käyttöön-
oton on havaittu lisänneen palveluja koskevan kirjallisen informaation saatavuutta. Eräiltä 
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on puolestaan lisännyt tarvetta tiedon entistä tiukempaan kategorisointiin, va-
rastointiin ja jatkojalostukseen. Tulevaisuudessa kunnallishallinnolla voi tulla 
tarve nähdä oma tehtävänsä palvelujen järjestäjänä myös niin, että sen rooliin 
kuuluu jalostuvien informaatiovirtojen facilitaattorina ja jopa ns. informaa-
tiobrokerina toimiminen.

Voucher ja sen käyttäjä itsessään on myös nähtävä yhtenä hyvin potentiaa-
lisena ja mielenkiintoisena näennäismarkkina-informaation tuottajana. Tämä 
on mahdollista sen ansiosta, että voucher on kiertävä ja tunnistettavissa oleva 
instrumentti. Vouchereita jäljittämällä voidaan kerätä tietoa siitä, kuinka paljon 
ja kenelle vouchereita jaetaan, minkä palvelutuottajan ja minkä spesifi n pal-
velun asiakkaat valitsevat, mistä vouchereista asiakkaat tekevät valituksia ja 
kuinka paljon eri palvelutuottajat vaihtavat vouchereita rahaksi. Tällä tavalla 
ajateltuna agenttiteorian olettama siitä, että nimenomaan vain agentti on infor-
maation jakelija, voidaan kehittää asetelmaksi, jossa kuntalaispäämiehestäkin 
tulee voucherin avulla aktiivinen tiedon tuottaja ja jakaja. 

osin muutos on ollut jopa niin selkeä, että se on saanut järjestelmissä mukana olleet pohti-
maan sitä, miten kaikesta tarjolle tulleesta tietoaineksesta voitaisiin jalostaa merkityksellistä 
informaatiota. Fontaki on kuitenkin huomauttanut, ettei informaation määrä ole kuitenkaan 
niin runsaasti lisääntynyt, kuin ehkä olisi voitu odottaa tai mihin markkinaperusteisten järjes-
telmien kannattajat olivat uskoneet. 
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KUVIO 37. Voucher-järjestelmän toimeenpanovaihtoehtojen vaikutus kilpailuneut-
raliteetin toteutumiseen. (Näennäismarkkinoiden kilpailuneutraliteettia 
edistävät ominaisuudet on merkitty *-merkillä ja epäneutraalisuutta vah-
vistavat ominaisuudet #-merkillä.)

Vouchereilla voidaan jakaa tarpeen tyydytykseen sekä erilaisia pääomaeriä että 
palvelujen kulutusoikeuksia.355 Mitä spesifi mmin voucherin kohde tarpeentyy-
dytyksen välineenä määritellään, sitä suuremmat ovat myös riskit sen suhteen, 

355 Yksityistämis-vouchereilla jaetaan esimerkiksi julkisten yhtiöiden osakkeita, eli kyseessä on 
silloin omistusoikeuksien jakaminen. Jos opiskelijoille jaetaan opinto-vouchereita tai työttö-
mille työseteleitä, voidaan sanoa, että voucher-politiikalla jaetaan silloin optioita inhimillisen 
tai sosiaalisen pääoman kasvattamiseen. Hallintaoikeuksien jaosta on kysymys esimerkiksi 
silloin, kun tontinvuokraoikeuksia jaetaan vouchereilla. Kulutus-voucherit voivat koskea 
täyden palvelun kokonaisuutta, johon kuuluvat siis ydin-, liitännäis- ja täydennyspalvelut 
kaikki samalla kertaa. Lisäpalvelu-voucherilla jaetaan kulutusoikeutta hyvin rajallisesti mää-
riteltyihin täydennyspalveluihin. (Valkama ja Bailey 2004, 249 – 250.)

Voucherin saaja

*Oikeustoimikelpoinen 
aktiivikuntalainen

Yhteisö Kuntalainen + ns. päätöksen-
tekoagentti

Näennäismarkkinainformaation jakelu

Palvelutuottajien 
toimesta

Kunnan toimesta *Useista 
lähteistä

Voucher -järjestelmän sovellutusalue

Pääoma Kulutus

Omistusoikeus-
voucher

Hallinta-voucher Optio inhimilliseen 
pääomaan

*Pääoma- ja 
kulutusmix

*Yleispalvelu-
voucher

Peruspalvelu-
voucher

Lisä- tai täyden-
nyspalvelu-

voucher

Mukaan kelpuutettavien palveluntuottajien valintatapa

Kunnallinen 
kilpailuttaminen

*Ei kunnallispoliit-
tista kilpailuttamista 

eikä valintaa

#Kunnallispoliittinen 
valinta

Kilpailuttaminen 
karsinnan kanssa

(*)Kilpailuttami-
nen ilman kunnal-

lista karsintaa

Voucher-järjestelmän toimeenpano

#Kokeiluna *Pysyvänä 
käytäntönä

Valvontafunktio

*Eriytetty ja 
säännelty

#Eriyttämätön ja 
tapauskohtainen
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että asiakkaan kyky oman henkilökohtaisen tarpeensa tyydyttämiseen häiriin-
tyy ja asiakas ohjautuu tarpeettomien palvelujen kulutukseen. Tämä on omiaan 
vähentämään asiakkaan markkinakiinnostusta, ja vouchereita voi kanavoitua 
sellaiselle palvelutuottajalle, jota asiakkaat eivät vaivaudu edes kilpailutta-
maan. Toisaalta näiltä riskeiltä ei voida eikä pidäkään kokonaan välttyä, sillä 
voucherin onkin tarkoitus olla ohjatumpi instrumentti kuin tulonsiirron. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on palvelutuotannon taloudellisen te-
hokkuuden parantaminen. Shermanin (1974, 59 ja 63) mukaan kuluttajan itse-
näisyys ja itsemääräämisoikeus on tuotannollisen tehokkuuden rinnalla myös 
yksi taloudellisen tehokkuuden laji. Kuluttajan itsenäisyyttä voidaan tukea, jos 
voucher mahdollistaa allokoinnin yhtä aikaa pääomaan ja kulutukseen tai kun-
talainen voi itse tehdä valinnan näiden vaihtoehtojen väliltä. Edelleen kulutta-
jan päätösvaltaa ja itsenäisyyttä voidaan kasvattaa ja tukea, jos voucherin kulu-
tusoikeus on määritelty tai kohdennettu jonkin sektorin yleispalveluun, jonka 
sisältä kuluttaja voi valita itselleen sopivimman palvelun. Pitkälle spesifi oitu ja 
tiettyyn palveluun kohdennettu voucher vähentää kuluttajan itsenäisyyttä.

Kysymystä siitä, miten palvelutuottajat valitaan toimeenpantavan voucher-
järjestelmän piiriin, ei ole millään tavalla säädelty tai etukäteen ratkaistu. Kil-
pailuneutraliteetin kannalta voucher-järjestelmän piiriin mukaan pääseminen 
on erilaisille, julkisille ja yksityisille palvelutuottajille mitä olennaisin asia. 
Sääntelemätön tilanne jättää kunnille ja muille mahdollisille voucher-järjes-
telmän toimeenpanijoille runsaasti liikkumatilaa palvelutuottajien valinta-
mekanismien suhteen. Vaihtoehto, jossa kunta ei erikseen itse suorita mitään 
palvelutuottajien karsintaa tai kilpailutusta, tukee kuntalaisasiakkaiden itse-
määräämisoikeutta. Se tukee samalla kilpailuneutraliteettia, koska etukäteen 
ketään palvelutuottajaa ei karsita järjestelmän ulkopuolelle ja kaikilla on yh-
denvertaiset mahdollisuudet päästä mukaan kilpailuun. Toinen periaatteellinen 
toimintavaihtoehto on se, että kunta järjestää kilpailutuksen siitä, ketkä palve-
lutuottajat pääsevät mukaan voucher-järjestelmän piiriin. Jos kilpailuttaminen 
järjestetään hankintalain viitoittamilla periaatteilla, kilpailuttamisprosessin 
neutraalisuutta koskevat ne näkökohdat, jotka tulivat esiin tilaaja-tuottajamal-
lin käsittelyn yhteydessä. Kun palvelutuottajia kilpailutetaan mukaantulosta 
voucher-järjestelmään, kilpailutusta ei voida kuitenkaan ratkaista sillä pe-
rusteella, kuka on tehnyt kokonaistaloudellisesti356 edullisimman tarjouksen. 
Toimiakseen voucher-järjestelmä tarvitsee yleensä mahdollisimman monta 
palvelutuottajaa, sillä muutoin idea kuluttajan valinnasta ei voi toteutua. Täs-
tä syystä kunnallista kilpailuttamista ei ehkä pitäisikään suorittaa karsinnan 
aikaansaamiseksi, vaan lähinnä erilaisten palvelutuottajien löytämiseksi, pal-
velutuotantokapasiteetin tunnistamiseksi ja hintatason selvillesaamiseksi.  

356 Jos kunnan kilpailutuksessa käytetään kokonaisedullisuuden kriteeriä, sitä ei kuitenkaan 
tulisi käyttää samassa merkityksessä kuin kunnan omissa palveluhankinnoissa. Koska pal-
velujen hankkijoina lopulta tulevat olemaan kuntalaiset itse, pitäisi kokonaisedullisuutta 
arvioida heidän näkökulmastaan käsin. Kuntalaisilla saattaa puolestaan olla monenkirjavia 
päätösperusteita omille valinnoilleen sopiviksi palvelutuottajiksi, joista kunnalla tuskin voi 
olla kattavaa kuvaa tai selvyyttä. 
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Ahtaimmillaan kunta voi kilpailuttaa vain omat palvelutuottajansa, minkä 
seurauksena yksityisillä palvelutuottajilla ei olisi mahdollisuutta päästä lain-
kaan voucher-järjestelmän piiriin. Vaikka kilpailutus toteutettaisiin avoimena, 
ei ole kuitenkaan ollenkaan selvää, pitääkö kilpailutuksessa noudattaa varsi-
naisia hankintalain säännöksiä, koska kunta ei ole hankkimassa tai ostamassa 
mitään hyödykkeitä itselleen. Harisalon (1993, 4) mukaan kunta voisi jopa 
vapaasti määrätä ne palvelutuottajat, jotka hyväksytään voucher-järjestelmän 
piiriin. Valinnan ei tarvitsisi tässä vaihtoehdossa perustua lainkaan kilpailu-
tukseen, vaan lähtökohtana voivat olla harkinnanvaraiset näkökohdat. Kun-
nallispoliittinen valinta on kilpailuneutraliteetin toteuttamisen kannalta arve-
luttava metodi, eikä sitä voida pitää sellaisena menettelynä, joka turvaisi sen, 
että kaikilla palvelutuottajilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet päästä mukaan 
voucher-järjestelmän piiriin.357 Yksinkertaisen nimeämis- tai valintapäätöksen 
sijasta kunta voi hoitaa asian myös niin, että kunta asettaa tietyt kriteerit pal-
velutuottajille, ja kaikki kriteerit täyttävät palvelutuottajat pääsevät mukaan 
voucher-järjestelmään. Kriteerien käyttämisen heikkous on se, että kriteerit 
voidaan enemmän tai vähemmän tietoisesti asettaa niin, että ne suosivat tai 
diskriminoivat tiettyjä palvelutuottajia. Mikäli kriteerivalintaa kuitenkin käy-
tetään, kilpailuneutraliteettia tukisi sellainen periaate, jonka mukaan olemassa 
olevat valtakunnalliset kriteerit syrjäyttävät paikalliset kriteerit.358 

Jos järjestelmän piiriin kelpuutettavien palvelutuottajien valinnassa nouda-
tetaan kunnallispoliittista kilpailuttamista ja kunnallista karsintaa, merkitsee se 
sitä, että kokonaisuudessaan voucher-kilpailuttamisesta tulee kaksivaiheinen 

357 Esimerkiksi sosiaalipalveluissa viranomaiset ovat suhtautuneet skeptisesti sukulaisilta, 
ystä viltä ja naapureilta ostettuihin palveluihin ja pyrkineet rajaamaan näitä palvelutuottajia 
järjestelmän ulkopuolelle. Jossain suhteessa näiden palvelutuottajien syrjintä voi olla asiak-
kaalle menetys, sillä itse asiassa ne saattavat olla palvelutuottajia, jotka parhaiten tuntevat 
asiakkaansa yksilölliset tarpeet. (Ks. esim. Vouchers and the Provision of Public Services 
2000.) 

358 Voucher-kilpailuttamista on kritisoitu siitä, ettei se voi onnistua, koska palvelutuottajien 
vähäisyys estää näennäismarkkinateorian rakennekriteeriä täyttymästä. (Ks. esim. Heikkilä, 
Törmä ja Mattila 1997, 39.) Yhtä aikaa on perusteltua kysyä, kuinka paljon järjestelmän 
piiriin tulevien palvelutuottajien kunnallispoliittinen valinta rajoittaa alalle tuloa. Seldonin 
(1986, 22) mukaan tuottajien vähäisyys on seurausta harjoitetusta politiikasta. Hänen mu-
kaansa ei ole syytä olettaa, että kaikki kunnan työntekijät preferoivat nimenomaan kunnallis-
ta palkkatyötä yrittäjyyden ja yksityisellä sektorilla tehtävän työn sijasta. Se, että olemassa 
oleva yksityinen sektori on pieni, ei ole todiste siitä, kuinka paljon palvelutuottajia näennäis-
markkinoille ilmaantuisi, jos vouchereita olisi käytetty määrätietoisesti. 

  On kyllä hyvin perusteltua ajatella, että maaseudun ihmiset eivät ole kilpailutustilan-
teissa samassa asemassa kaupunkilaisten kanssa. Tämä huomautus saa relevanssia etenkin 
pienen väestöpohjan ja pitkien välimatkojen valtakunnassa. Palvelutuotantokapasiteettia ei 
voida pitää pitkää aikaa käyttämättömänä, koska palvelut ovat työvoimavaltaisia. Palvelujen 
varastoimattomuuden vuoksi ylimääräisen kapasiteetin määrä jää rajalliseksi ja näin muo-
doin myös kilpailevan tuotannon syntyminen pieniin kuntiin on joissakin erityisosaamista 
vaativissa palveluissa suhteellisen utopistista. Voucherit eivät sinänsä perusta markkinoille 
yhtään uutta palvelutuottajaa, eikä niistä ole iloa maaseudulla, elleivät ne ole jollakin tapaa 
siirrettävissä olevia tai ellei niitä voida käyttää palvelujen sijasta tuotannontekijöiden, kuten 
koulu-vouchereita esimerkiksi kirjojen ja tietokoneiden, hankintoihin (Steuerle 2000, 17).



279

prosessi. Ensi vaiheessa kunta kilpailuttaa palvelutuottajat, minkä tuloksena 
kunta valitsee omasta mielestään soveliaimmat palvelutuottajat toimimaan jär-
jestelmän piirissä359. Sen jälkeen kuntalainen valitsee itselleen soveliaimman 
palvelutuottajan kunnan karsinnasta selvinneiden joukosta. Tällainen ikään 
kuin kaksivaiheinen kilpailuttaminen, joka on kielletty julkisissa hankinnoissa, 
tehostaa tinkimisprosessia mutta lisää kilpailuttamisesta aiheutuvia kokonais-
kustannuksia eli transaktiokustannuksia. Näennäismarkkinateorian mukainen 
vaatimus transaktiokustannusten minimoinnista ei siis toteutuisi. Näennäis-
markkinateorian vaatimukseen transaktiokustannusten minimoinnista voidaan 
kuitenkin suhtautua kriittisesti. Minimoinnin sijasta kokonaistransaktiokus-
tannukset pitäisi suhteuttaa kilpailutuksilla saavutettavaan taloudellisen tehok-
kuuden lisäämiseen. Kilpailuneutraliteetin kannalta kaksivaiheinen kilpailut-
taminen on kiistanalainen, jos ensimmäisessä kilpailutuksessa karsitaan joita-
kin palvelutuottajia järjestelmän ulkopuolelle. Jos kilpailuttamisen tehtävänä 
on vain palvelujen laatua, hintatasoa ja saatavuutta koskevan informaation 
kerääminen, ensivaiheen kilpailutuksesta ei pitäisi syntyä kilpailuneutraliteet-
tiharmia. Riskinä ensivaiheen kilpailuttamisessa on myös se, että se jollakin 
tavalla kiinteyttää tai jäykistää näennäismarkkinat. Yhdenvertaisen alalle tulon 
kannalta uusilla palvelutuottajilla pitäisi olla jatkuva mahdollisuus tulla alalle 
ja ryhtyä tuottamaan palveluja voucher-asiakkaille riippumatta siitä, kuinka 
palveluja on joskus aikaisemmin kilpailutettu. Ongelma voitasiin ratkaista sil-
lä, että kilpailuttaminen olisi rullaavaa tai jatkuvaa. 

Voucher-järjestelmiä voidaan perustaa ja ottaa käyttöön joko ainoastaan 
kokeilumielessä tai varsinaisena käytäntönä. Toistaiseksi kunnallishallinnos-
sa on käytetty suurimmalta osin vain kokeilujärjestelmiä. Esimerkiksi vuonna 
1994 työttömien opintoseteli, vuonna 1995 omaishoidon ja päivähoidon pal-
velusetelit, tietoyhteiskuntavalmiuksien opintoseteli vuonna 2001 ja Kokko-
lan kaupungin lumiseteli vuonna 2002 implementoitiin nimenomaan pelkkinä 
kokeiluina (ks. esim. Vaarama 1999 ja Opetusministeriö 2001 ja 2002). Kil-
pailupoliittisten tavoitteiden näkökulmasta voucher-järjestelmän täytäntöön-
pano ainoastaan kokeiluna on hieman kyseenalaista, sillä kokeilussa kaikki 
potentiaaliset palvelutuottajatahot eivät ehkä ole valmiita tai kykeneviä teke-
mään kysyntäpotentiaalin vaatimia investointeja palvelutuotannon aloittami-
seksi tai laajentamiseksi.360 Kokeiluina toimeenpantavat voucher-järjestelmät 
359 Kaksivaiheinen kilpailuttaminen asettaa vastakkain kaksi näkökohtaa. Kaksivaiheinen kil-

pailuttaminen sisältää mahdollisuuden tehokkaasta tinkimisestä, mutta kaksivaiheisen kil-
pailuttamisen ensimmäinen vaihe saattaa karsia sellaisia palvelutuottajia, joita kuntalaiset 
saattaisivatkin preferoida enemmän kuin kunta arvaakaan.

360 Alalla jo toimivien ei todennäköisesti tarvitse tehdä investointeja tai ainakin heidän inves-
tointitarpeensa ovat suhteellisen vaatimattomat. Alalle tulija ei välttämättä saa kokeilusta 
riittävää horisonttia investointien tekemiseen. Kokeilun mahdollinen jääminen pelkäksi 
kokeiluksi voi tehdä alalle tulleesta uudesta palvelutuottajasta tarpeettoman, vaikka tämä 
onnistuisikin hankkimaan asiakkaiden suosion ja luottamuksen. Voucher-järjestelmän toi-
meenpano pelkkänä kokeiluna kaventaa myös kuntalaisasiakkaiden tarpeentyydytyksen 
suunnitteluhorisonttia ja voi estää heitä hakeutumasta uusien palvelutuottajien palveltaviksi, 
koska he eivät voi olla vakuuttuneita pitkäaikaisen palvelu- tai hoitosuhteen rakentamisen 
edellytyksistä. 
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synnyttävät myös informaatioriskiin perustuvia kilpailuneutraliteettihäiriöitä. 
Riski liittyy siihen, että jollakin palvelutuottajalla saattaa olla parempaa tai 
ns. sisäpiirin tietoa siitä, onko kokeilu varmasti pelkkä kokeilu, onko kokeilu 
pysyvän käytännön esivaihe ja millaisten seikkojen perusteella kokeilu tullaan 
muuttamaan pysyväksi käytännöksi. Kokeiluna täytäntöön pantavat voucher-
järjestelmät suosivat jo alalla toimivia palvelutuottajia ja syrjivät potentiaalisia 
alalle tulijoita. Lisäksi ne palvelutuottajat, jotka ovat lähellä kunnallispoliittis-
ta päätöksentekoa, saattavat saada nopeammin kurantimpaa informaatiota hal-
tuunsa kokeilun tulevaisuudesta kuin ne palvelutuottajat, jotka toimivat etäällä 
kunnallispoliittisesta päätöksenteosta ja päätöksenteon valmistelusta.

Varhaisimpiinkin voucher-ideoihin sisältyi ajatus siitä, että voucher-jär-
jestelmän toimeenpanijan tulee valvoa vouchereiden käyttöä ja kulutusta.361 
Valvonnan tavalla ja toteutuksella on yhteytensä myös näennäismarkkinoiden 
kilpailuneutraliteetin toteuttamiseen. Valvontafunktio tulkitaan suppeasti siinä 
tapauksessa, jos ajatellaan, että vain palvelutuottajia pitää valvoa. Täytyy ottaa 
huomioon myös se, että valvontaa tarvitaan myös kuntalaisten väärinkäytös-
ten ehkäisemiseksi. Itse asiassa on olemassa tarve koko voucher-järjestelmän 
valvontaan, ettei siinä suosita perusteettomasti ketään palvelutuottajaa. Jos 
järjestelmän valvojana toimisi kunta, tämä järjestely voisi tuottaa uskottavuus-
ongelmia siinä tapauksessa, että osa palvelutuottajista on kunnallisia tai kun-
nan omistamia. Toisaalta paikallisella tasolla ei välttämättä ole olemassa muu-
ta luontaista tahoa, joka voisi valvoa voucher-järjestelmän ylläpitoa. Valtion 
viranomaiset voisivat joillakin edellytyksillä tulla kysymykseen, mutta val-
tiolla ei välttämättä ole tehtävään sopivaa organisaatiota valmiina paikallisel-
la tasolla. Yksi tapa ratkaista valvontaprobleema olisi erottaa valvontafunktio 
erilleen kunnan muista, kuten päätöksenteon, tilaamisen ja tuottamisen funk-
tioista. Eriyttäminen edellyttäisi itsenäisen aseman ja riippumattoman statuk-
sen järjestämistä valvontafunktiolle. Kilpailuneutraliteetin kannalta valvonnan 
harjoittamisessa ja fokusoinnissa oleellinen kysymys on, miten yhtenäisillä 
perusteilla ongelmallisiksi koettuja tai petollisiksi havaittuja erilaisia palve-
lutuottajia rangaistaan. Kun valvoja poistaa palvelutuottajan näennäismarkki-
noilta, valvojan päätöksenteon tulisi perustua enemmän ennalta laadittuihin ja 
valtakunnallisiin standardeihin kuin tapauskohtaisiin argumentteihin. 

361 Siinä missä mitkä tahansa muutkin järjestelmät, myös voucher-järjestelmät ovat alttiita vää-
rinkäytöksille ja petoksille. Tunnettuja ovat tapaukset, joissa ruoka-vouchereiden haltijat 
ovat elintarvikkeiden sijasta onnistuneet hankkimaan alkoholia ja tupakkaa, joita kauppiaat 
ovat olleet valmiit luovuttamaan vouchereita vastaan. Moffi ttin (2000, 129) mukaan esimer-
kiksi ruokakupongeille on olemassa mustan pörssin markkinat. Toisin sanoen kunta ei voi 
olla täysin vakuuttunut siitä, mitä vouchereilla lopulta kaikissa tapauksissa kulutetaan. 
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9.3 Voucherin ominaisuuksien vaikutus
 kilpailuneutraliteettiin

Voucher ei ole mikään universaali tai edes kansallisesti määritelty instrument-
ti, vaan olemassa on vaihtoehtoisia tapoja lähestyä voucherin ominaisuuk-
sien määrittelyä (Levin 1997, 31 ja Seldon 1986, 1). Edes voucherin minimi-
ominaisuuksia ei ole säännelty. Sen vuoksi kunnan poliittinen yhteisö joutuu 
voucher-järjestelmän toimeenpano-ohjelman ohella määrittelemään kunkin 
palvelu-voucherin ominaisuudet.362 Voucherin erilaiset ominaisuudet painotta-
vat eri tavalla kuntalaisen poistumisen ja äänen käytön mahdollisuuksia sekä 
vouchereilla luotavan kilpailujärjestelmän neutraaliutta eri palvelutuottajien 
kesken. Seuraavaksi analysoidaan niitä keskeisiä ulottuvuuksia, joilla vouche-
reita voidaa varioida ja pohditaan eri ulottuvuuksilla tehtävien valintojen vai-
kutusta kilpailuneutraliteetin toteutumiseen.

Voucherin määrittely käyttöalueensa suhteen on mitä olennaisin näennäis-
markkinateorian rakennekriteerin ja vouchereilla synnytettävien kilpailuolo-
suhteiden neutraalisuuden kannalta. Käyttöalueen osalta perusvalinta on se, 
missä määrin voucherin käyttöalue määräytyy voucherin myöntäneen kunnan 
hallinnollisten rajojen perusteella. Kilpailuneutraliteetin kannalta haitalli-
sempi on se valinta, jossa voucherin käyttöalueena on ainoastaan voucherin 
liikkeelle laskeneen kunnan tai kuntayhtymän oma toiminta-alue. Palvelu-
tuottajien asettaminen eri asemaan niiden kotipaikkatietojen perusteella ei ole 
taloudellisen tehokkuuden edistämisen näkökulmasta perustelu ratkaisu, min-
kä vuoksi kaikki voucherin käyttöaluetta rajoittavat määritykset merkitsevät 
kilpailun epäneutraliteetin luomista. Mitä laajempi voucherin käyttöalue on, 
sitä neutraalimmat edellytykset asiakkaiden preferenssien ja palvelutarjonnan 
kohtaamiselle luodaan. Käyttöalueeltaan rajoittamaton voucher jättää enem-
män valinnanmahdollisuuksia haltijalleen, ja se vahvistaa päämiehen mah-
dollisuuksia käyttää poistumisen optiota. Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta 
voidaan kysyä myös, missä määrin kaikki kuntalaiskuluttajat ovat kykeneviä 

362 Vouchereiden käyttöönottamista varten valtio tai kunnat ovat yleensä teettäneet tai laati-
neet voucher-suunnitelman ja vouchereiden spesifi kaatiot. (Ks. esim. Harman 1999, 220.) 
Voucher-suunnitelmassa määritellään julkisen vallan vouchereita koskevat tavoitteet, 
vouchereita koskevat perusratkaisut ja käytettävät voucher-tyypit. Levinin (1997, 31 – 33) 
mukaan eri voucher-suunnitelmat eroavat toisistaan kolmen ulottuvuuden suhteen, jotka 
ovat rahoitus, sääntely ja informaatio. Rahoitusulottuvuus viittaa sellaisiin tekijöihin kuin 
voucherin suuruus, mihin kaikkeen voucheria voidaan käyttää ja siihen, voiko palvelutuot-
taja veloittaa enemmän kuin mitä on voucherin arvo. Sääntelyulottuvuus tarkoittaa sitä, että 
kunta sääntelee ja ohjaa palvelutuottajien toiminnan ehtoja ja kriteereitä. Informaatiolla 
Levin viittaa siihen, että jokaisen markkinaehtoisen järjestelmän pitää toimiakseen tuottaa 
informaatiota tarjolla olevista vaihtoehdoista. Ahosen (1994, 16) mukaan voucher-suunni-
telmat eroavat toisistaan sen mukaan 1) kenelle voucher annetaan, 2) mikä on vouchereiden 
soveltamisalueen laajuus, 3) mikä on rahoituksen laajuus (käytetäänkö kokonaisrahoitusta 
tai osittaisrahoitusta), 4) mikä on rahoituksen muoto ja 5) mitä mittayksikköä voucherissa 
käytetään. Voucher-suunnitelma vaikuttaa siis ratkaisevasti siihen, millaisia edellytyksiä ja 
insentiivejä voucherit saaneilla kuntalaisilla on toimia ja hankkia palveluja.
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palvelujen käyttöön nimenomaan kotikuntansa alueella. Tässä suhteessa kun-
talaisten mahdollisuudet eroavat toisistaan. Jotkut joutuvat esimerkiksi työnsä 
ja opintojensa sekä sosiaalisten syiden takia lyhyemmän tai pidemmän aikaa 
asumaan tai majailemaan toisella tai toisilla paikkakunnilla. Kaikki päämiehet 
eli kuntalaiset eivät ole kotikunnan alueella tasa-arvoisessa kilpailutus- ja ku-
lutusasemassa keskenään.363 Tämä merkitsee sitä, ettei voucherin rajoittama-
ton käyttöalue edistä vain palvelutuottajien kilpailuneutraliteettia vaan myös 
päämiesten eli kuntalaisten tasapuolista kohtelua.364

Voucherin voimassaolo tarkoittaa aikaa, jonka voucher on käyttökelpoinen 
ja vaihdettavissa oleva. Toistaiseksi voimassa olevat voucherit edistävät kilpai-
lua enemmän kuin määräaikaiset voucherit, eli niiden kilpailuneutraliteetti on 
parempi kuin määräaikaisilla vouchereilla. Rajoittamaton voimassaolo mah-
dollistaa sen, että asiakkaat voivat omien tarpeidensa mukaan käydä useampia 
neuvotteluja palvelutuottajien kanssa ja tehdä useampia tinkimiskierroksia.365 
Edelleen voimassaolon ollessa pitempi myös kaukaa tulevilla palvelutuottajil-
la on enemmän mahdollisuuksia osallistua kilpailuun. 

363 Le Grand ja Barlett (1994, 8 – 9) ovat esimerkein kuvanneet, miten erilaisilla palvelujen tuki-
järjestelmillä voidaan sekä rajoittaa kilpailua että heikentää palvelua tarvitsevien tarpeentyy-
dytystä. Jos esimerkiksi liikkumis-voucherin kelpoisuus on rajoitettu vain jollekin alueelle, 
se ei edistä kilpailua alueiden välisessä liikennöinnissä ja kelpoisuusalueen ulkopuolisessa 
liikennöinnissä. 

364 Steuerlen (2000, 18) mukaan Yhdysvalloissa on käytetty erityisesti asunto-vouchereita kil-
pailua rajoittavalla tavalla siten, että vouchereiden kelpoisuus on rajattu voucherit luovutta-
neen kunnan tai piirikunnan aluetta koskevaksi.

365 Käytännössä jotkut kuntapalvelut on sidottu kuntalaiskuluttajan ikään, minkä vuoksi näissä 
palveluissa ei voida soveltaa äärettömän ajan voimassa olevia vouchereita. 
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KUVIO 38. Kilpailuneutraliteetin toteutuminen voucherin eri ulottuvuuksilla (näen-
näismarkkinoiden kilpailuneutraliteettia edistävät ominaisuudet on mer-
kitty *-merkillä ja epäneutraalisuutta vahvistavat ominaisuudet #-merkil-
lä). (Vrt. Valkama 2000a, 254 ja Valkama ja Bailey 2001, 51.) 

Voimassaoloalue

#Vain kunnan alueella *Rajoittamaton käyttöalue

Voucherin voimassaoloaika

#Määräaikainen *Toistaiseksi

Mittayksikkö

*Raha Palvelun määrä ja laatu

Voucherin arvo

#Kiinteä arvo *Joustava arvo

Tarveperusteisesti 
joustava

Tarve- ja 
tuloperusteinen

Tulo- ja varallisuus -
perusteisesti joustava

Joustavuuden määrä

#Arvo rajoitettu *Rajoittamaton arvo

Verotettavuus

(*)Verovapaa Verotettava

Arvon täydennettävyys

(*)Täydennettävissä 
oleva

#Täydentäminen kielletty

Kuljetuslisä

*Sisältää kuljetuslisän #Ei sisällä kuljetuslisää

Kelpoisuus

#Yksityisillä markkinoilla *Näennäismarkkinoilla #Kunnallisilla markkinoilla

Valtakunnassa EU:n alueella Kuntaomisteiset tuottajat Kunnan omat tuottajat

Voucherin muoto

Implisiittinen Eksplisiittinen

Palvelun käyttäjä itse 
toimii voucherina

Paperi-, kortti, tai 
lipuke-voucher

Älykortti (*)Mobiili-voucher (*)Virtuaali-voucher
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Siitä huolimatta, että palvelu-voucher on kohdistettu palvelun kulutukseen, 
voucherit mielletään ja mitoitetaan usein rahamääräisiksi. Tältä pohjalta niistä 
on muodostunut mielikuva, että ne jollain tavalla muistuttavat valuuttaa tai 
seteliä, tai niihin assosioituu ostovoiman idea. Rahamääreen sijasta vouche-
rin mittayksikkönä voidaan käyttää yksin palvelumääritettä. Tässä tapaukses-
sa voucherin saaja voi olla oikeutettu määrältään ja laadultaan tietynlaiseen 
palvelusuoritteeseen. Johonkin palveluryhmään tai tarpeeseen yhdistetty raha-
perustainen vuoucherin mittayksikkö lisää kuitenkin kuntalaisen mahdolli-
suuksia käyttää ääntä, koska se jättää sijaa voucherilla hankittavan palvelun si-
sällölliselle hienosäädölle. Yksittäisen palvelusuoritteen käyttäminen vouche-
rin mittayksikkönä merkitsee erittäin spesifi ä, kunnallispoliitikoiden harjoit-
tamaa kulutuksen ohjausta. Koska raha on yleisesti käytetty vaihdon väline, 
rahamääräisyys lisää voucher-järjestelmän läpinäkyvyyttä. Raha mittayksik-
könä kertoo myös siitä, kuinka suuren osuuden kukin on saanut verovaroista. 
Le Grand ja Barlett (1994, 8 – 9) ovat kuljetustuen avulla havainnollistaneet 
mittayksikön problematiikan ja ahtaiden palvelumääritysten yhteyttä kilpai-
luun. Kuljetustuki on voucher, jolla voidaan järjestää liikkumispalveluja esi-
merkiksi liikuntarajoitteisille. Mikäli kuljetustuki tai kuljetusvoucher rajoite-
taan koskemaan yhtä liikennemuotoa, tuotetaan eri liikennemuotojen välisen 
kilpailun epäneutraliteettia. Jos tuen saaja ei syystä tai toisesta voi käyttää sitä 
liikennemuotoa, johon voucher on kohdistettu, jopa hänen koko liikkumistar-
peensa voi jäädä tyydyttymättä. 

Voucherin arvon määrittelyssä on kaksi periaatteellista vaihtoehtoa. Kiin-
teähintainen palveluseteli on sellainen, jossa jokainen tietyt kriteerit täyttävä 
palvelun tarvitsija saa arvoltaan vakio- tai kiinteäarvoisen palvelusetelin. Kiin-
teähintaisen voucherin vastakohta on arvoltaan joustava voucher. Voucherin 
arvon joustavuus voi perustua ensinnäkin siihen, millaiset tulot tai varallisuus 
voucherin saajalla on tai toiseksi hänen palvelutarpeeseensa taikka kolmannek-
si edellisten yhdistelmään. Voucherin arvon joustavuus voi olla rajattu, tai se 
voi olla vapaa eli rajoittamaton. (Blaug 1984, 163 – 164 ja Glennerster 1992, 
220.) Arvoltaan vapaa voucher merkitsee mahdollisuutta avoimelle kustannus-
kertymälle ja arvoltaan rajattu voucher asettaa voucherille maksimiarvon.

Vouchereita kritisoineet tutkijat ovat huomauttaneet ns. kermankuorinnas-
ta, jonka pelätään olevan yksi vouchereiden käytön ei-toivotuista seurauksis-
ta. Jos palvelutuottajat saavat yhtä suuren korvauksen jokaisesta asiakkaasta 
– sekä helppohoitoisesta että vaikeasta tapauksesta – tuottajat toimivat rati-
onaalisesti valitessaan vain helppohoitoisempia asiakkaita. Silloin on vaara, 
ettei vaikeaihoitoisempia asiakkaita palvele kukaan.366 (Heikkilä, Törmä ja 
Mattila 1997, 39 – 40.) 367 Kermankuorintakritiikin lähtökohtaisena olettamana 
366 Haitallista valikoitumista voi syntyä myös toisin päin. Esimerkiksi terveet kuntalaiset voivat 

yhdessä hankkia terveysvakuutus-voucherilla itselleen terveysvakuutuksen, jonka he toden-
näköisesti saisivat halvemmalla jos joukossa ei olisi mukana sairaita kuntalaisia.

367 Vouchereiden on epäilty synnyttävän myös sosiaalista eripuraa ja sosiaalisia ongelmia. Kalliit 
palvelulaitokset saattaisivat houkutella rikkaampia asiakkaita, koska heillä olisi enemmän 
maksukykyä. Korkeampia hintoja käyttävä palvelulaitos implikoi hinnoittelupolitiikallaan 
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saattavat olla tasasuuruiset ja kiinteämääräiset voucherit. Vouchereiden ei vält-
tämättä tarvitse olla tällaisia, koska niistä voidaan tehdä myös tarvesidonnaisia 
ja arvoltaan joustavia. Kilpailutussuhteen neutraliteettia voidaan lisätä ja eli-
minoida kermankuorintaa, jos vouchrin arvo on joustava ja määräytyy jonkin 
asiakkaalle olennaisen tarvetekijän pohjalta. Kermankuorinnan onnistuneesta 
torjunnasta joustava-arvoisilla vouchereilla on olemassa myös empiirisin tut-
kimuksin osoitettuja tuloksia (Tortosa ja Granell 2002, 685). 

Vouchereiden verollisuuskysymystä on käsitelty vouchertutkimuksissa lä-
hinnä maininnallisesti. Yleensä voucherit ovat verovapaita, vaikka periaattees-
sa vouchereihin liitettyä tulonjaon ideaa voitaisiin toteuttaa myös niin päin, 
että voucherit katsottaisiin saajalleen veronalaiseksi tuloksi. Vouchereiden 
veronalaisuus liittyy vahvasti vero-, palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmien koko-
naisrakenteeseen, minkä vuoksi vouchereiden verollisuutta on vaikea ratkaista 
erillisenä kysymyksenä.368 Jos muuta verotusta käytettäisiin analogiapohjana, 
voitaisiin ennakoida, että veronalaisten vouchereiden verokannoilla olisi tai-
pumusta varioitumiseen. Koska verotus vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen ja 
kuluttajien preferenssien toteutumiseen, näennäismarkkinoiden kilpailuneutra-
liteettitilanne saattaisi hieman horjua, jos vouchereista tehtäisiin veronalaisia. 

Täydennettävissä oleva voucher tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi itse täy-
dentää voucherin arvoa maksamalla palvelutuottajalle lisäkorvauksen. Koska 

sitä, että sillä on parempi henkilökunta ja paremmat fasiliteetit. Köyhemmät kuluttajat ajau-
tuisivat edullisten palvelujen pariin, minkä seurauksena palvelulaitokset eriytyisivät köyhien 
ja rikkaiden palvelulaitoksiksi. (Blaug 1984, 167.) Tällaisen johtopäätöksen takana on sel-
lainen ajattelu, että köyhät ovat indifferenttejä kuluttamiensa palvelujen suhteen esimerkiksi 
siten, etteivät he piittaa lastensa koulutuksen tasosta ja että vain hyvin menestyvät vanhem-
mat ovat halukkaita taloudellisiin uhrauksiin lähettääkseen lapsensa kalliimpaan kouluun. Ei 
ole kovin perusteltua ajatella, että vanhempien asenteet koulutukseen olisivat niin tiukasti 
sidoksissa vanhempien tulotasoon. Vouchereiden on arveltu johtavan myös yhteiskuntaluok-
kapohjaiseen eriytymis- tai erottelukehitykseen (Cohn 1997, 7). Ensisijaisesti tämä vaara 
koskee sellaisia yhteiskuntia, joissa on monia rodullisia vähemmistöjä ja yhteiskuntaluok-
kien väliset erot ovat jo muutoinkin merkittävät. Silti rodulliset ja muutkin vähemmistöt 
ovat eräissä tapauksissa olleet jopa kannattamassa koulu-vouchereiden jakamista vähävarai-
simmille perheille, jotta tällaisetkin perheet voisivat ainakin periaatteessa lähettää lapsensa 
yksityiskouluihin (Seldon 1991, 57 – 59). 

  Polarisaatiokehitystä voidaan ehkäistä tulosidonnaisilla vouchereilla tai jakamalla kaikil-
le sellaiset voucherit, joita asiakkaat eivät voi täydentää omalla panostuksellaan. Samoin 
voidaan toimia liittämällä palvelutuottajien velvollisuuksiin velvollisuus palvella kaikkia 
väestöryhmiä ja kaikkia yksilöitä yhdenmukaisesti.

368 Vaarama ym. (1999, 40) ja Suominen ja Valpola (2002, 42) ovat selvittäneet, että palvelu seteli 
on kuntalaiselle verovapaa ja palvelutuottajalle veronalainen. Siitä huolimatta käytännön 
kunnallishallinnossa suhtautuminen vouchereiden mahdolliseen veronalaisuuteen on saanut 
erikoisia piirteitä. Esimerkiksi Tampereella kaupunginvaltuusto varasi vuoden 2000 talous-
arvioon määrärahan sosiaali- ja terveyspalvelujen vouchereita varten. Kaupungin sosiaali- ja 
terveysvirasto ei kuitenkaan uskaltanut panna täytäntöön valtuuston määrärahavaltuutusta. 
Arkuuden taustalla oli mm. viraston huoli siitä, että voucher saatettaisiin katsoa kuntalaisen 
veronalaiseksi tuloksi. Virasto pyysi verotulkinnasta jopa Sisä-Suomen veroviraston ratkai-
sua, mutta ratkaisun viipyminen kesti, ja lopulta viraston esityksestä valtuusto suostui muut-
tamaan päätöstään ja osoitti varatun summan käytettäväksi kaupungin omiin ostopalveluihin. 
(Kilpailuvirasto 2001, 36 – 37.)
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tällä tavoin kuluttaja voi hankkia itselleen lisäpalveluja tai yksikertaisesti vain 
laadukkaampaa palvelua, se vahvistaa kuntalaisen äänen käytön voimaa. Täy-
dennettävissä olevan voucherin vastakohta on voucher, jonka arvoa kuluttaja 
ei voi nostaa omalla panostuksellaan. (Blaug 1984, 162 ja Glennerster 1992, 
220.) Täydennettävissä olevien vouchereiden on pelätty johtavan rotu- tai 
yhteis kuntaluokkapohjaiseen eriytymis- tai erottelukehitykseen. Ensisijaisesti 
tämä vaara koskee sellaisia yhteiskuntia, joissa kansalaisryhmien väliset erot 
ovat muutoinkin merkittävät. (Cohn 1997, 7.) Blaugin (1984, 167 – 168) mu-
kaan tällainen polarisoitumiskehitys voi olla mahdollista mutta ei välttämä-
töntä. 

Oletus segrekaatiokehityksestä voidaan problematisoida toteamalla, että 
jo hierarkkisessakin palvelutuotantojärjestelmässä parempiosaisilla on ollut 
mahdollisuus hakeutua omalla rahoituksellaan yksityisten palvelujen kulutta-
jiksi. Toisaalta on huomautettava, että vaikka vouchereiden täydennettävyys 
sallittaisiin, kuntalaisten eliitti voisi edelleenkin erottautua muista käyttämällä 
vain yksityisiä palveluja. Sillä, että voucherit olisivat täydennettävissä olevia, 
laajennetaan kuitenkin kaikkien asiakkaiden äänen käytön ja poistumisen mah-
dollisuuksia tai potentiaalia. Täydennettävyys on omiaan lisäämään asiakkaan 
hintatietoisuutta, ja täydennettävät voucherit olisivat palvelutuottajille kan-
nuste, joka motivoisi palvelutuottajia luomaan kansalaisten tarpeita vastaavia 
palveluja, joista kuntalaiset olisivat valmiita maksamaan jonkin verran lisää. 
Tällä perusteella voidaan väittää, että täydennettävyys voisi toimia keinona 
edistää palvelutuotannon dynaamista tehokkuutta. Jos voucherin täydentämi-
nen kiellettäisiin, järjestelmä tukisi niitä palvelutuottajia, joilla ei olisi taitoa 
tai halua kehittää innovatiivisia täydennys- ja lisäpalveluja. Näin perusteltuna 
täydennettävät voucherit ovat dynaamiseen tehokkuuteen vaikuttava näen-
näismarkkinoiden institutionaalinen tekijä. Muistutettava on myös siitä, että 
monet hierarkkisestikin tuotetut kuntapalvelut ovat maksullisia. Esimerkiksi 
kansanterveystyön piirissä kirjoitetut lääkärintodistukset ovat maksullisia, jos 
todistusten kirjoittaminen ei liity sairauden hoitamiseen. Tällaisissa palveluis-
sa asiakkaan pitää siis kuitenkin täydentää palvelun kokonaisrahoitusta omista 
varoistaan, mutta hierarkkisessa järjestelmässä asiakkaan omarahoitusosuus ei 
paranna asiakkaan neuvotteluasemia tai valinnanmahdollisuuksia. Täydennet-
tävässä voucherissa asiakkaan oma kontribuutio saa aikaiseksi ansaitumpaa 
vaikutusta. Täydennettävyysmahdollisuus on asiakkaalle myös eräänlainen 
insentiivi kiinnostua omien tarpeidensa ja ongelmiensa olemuksesta ja tarjol-
la olevien palvelujen kyvyistä ratkaista niitä. Täydennettävyys on insentiivi 
myös siis tiedonhankintaan. 

Yksi vaihtoehto neutraloida päämiesten erilaisista etäisyys- ja kulkuväline-
tekijöistä johtuvia kulutusrajoitteita on sisällyttää voucheriin kuljetuslisä. Täl-
löin kuljetuslisä heijastelisi erilaisista liikkumisedellytyksistä johtuvaa tarve-
tason eroa (Le Grand ym. 1992, 80). Samankaltaisten syiden perusteella osana 
valtionosuusjärjestelmää kunnille on maksettu syrjäseutulisiä ja valtionosuus-
järjestelmän laskentaperusteissa on käytetty syrjäisyyden tai saaristoisuuden 
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kertoimia. Kuljetuslisä tukee ennen kaikkea asiakkaiden yhdenvertaisuutta, 
mutta edistää myös palvelutuottajista kaukana asuvien asiakkaiden kilpailu-
tussuhteen tasapainottumista, koska se vähentää maantieteellisistä esteistä joh-
tuvia kilpailuttamisen teknisiä rajoituksia. 

Voucherin kelpoisuuden perusvalinta tapahtuu vapaiden markkinoiden, 
 näennäismarkkinoiden ja kunnallishallinnon sisäisten tai suljettujen markki-
noiden välillä. Jos voucherilla saa palvelua vain kunnallisista tai kunnan omis-
tamista palvelulaitoksista, kyseessä on silloin rajoitettu kunnallis-voucher. 
 Rajoitetulla kunnallis-voucherilla luodaan tietyssä mielessä samankaltainen 
kilpailutilanne kuin suljetussa eli kosmeettisessa tilaaja-tuottajamallissa. 
Kunnan yksiköiden keskinäinen kilpailuasema on sisäisesti neutraali, jos huo-
mioon ei oteta sitä, että nettobudjetointi ja liikelaitosmuoto muuttavat viras-
tojen keskinäisiäkin kilpailuolosuhteita. Rajoitetulla kunnallisvoucherilla kil-
pailu jää hyvin rajalliseksi, sillä alalle tulon mahdollisuutta ei ulkopuolisilla 
ole eivätkä tuottajat voi poistua tai vaihtaa markkinoita omasta tahdostaan. 
Näennäismarkkinateoriassa kunnallis-voucher ajautuu vaikeuksiin, koska se 
rajoittaa markkinoiden rakennekriteerin toteutumista. 

Kunnallisiin ja yksityisiin palvelumarkkinoihin verrattuna näennäismarkki-
nat ovat markkinoiden idean puolesta kaikkein neutraaleimmat siinä mielessä, 
että voucherin haltijat saavat itse valita, käyttävätkö he yksityistä, kunnallista 
vai voittoa tavoittelemattoman organisaation palvelua. Vain vapaille markki-
noille kelpoiseksi tehty voucher syrjii kunnallisia ja voittoa tavoittelemattomi-
en organisaatioiden palvelutuottajia. Näennäismarkkinoille kelpoiseksi tehty 
voucher ei syrji ketään palvelutuottajaa ja mahdollistaa ainakin periaatteessa 
kaikkein laajimmat valinnanmahdollisuudet asiakkaille.369 Toisaalta taas yksi-
tyisten markkinoiden sisäiset kilpailuolosuhteet ovat kaikkein kilpailuneutraa-
leimmat, sillä kilpailun ehdot ovat hieman lähempänä yleisen kilpailuteorian 
ideaalia, eivätkä organisaatiomuotojen ja -omistussuhteiden erot vaikuta olo-
suhteisiin sillä tavoin kuin näennäismarkkinoilla. (Vrt. Appleton 1997, 31 – 32 
ja Blaug 1984, 162 – 163.) 

Muodoltaan voucher voi olla implisiittinen tai eksplisiittinen. Esimerkiksi 
perheen lapsi on implisiittinen voucher siinä tapauksessa, että vanhemmat saa-
vat lähettää lapsen mihin tahansa kouluun ja rahoitus kulkee lapsen mukana. 
Hallinnon kehittäjät käyttävät tästä rinnakkaisena ammattiterminä reppurahan 

369 Riippumatta siitä mille markkinoille voucher on tarkoitettu, sen kelpoisuuden rajauksessa 
markkinoiden sisällä voidaan periaatteessa mennä niin pitkälle, ettei voucher kelpaa kuin 
yhdessä kulutuspisteessä. Posner, Yetvin, Schneiderman, Spiro ja Barnett (2000, 513 – 514) 
ovat tutkineet vouchereiden kelpoisuutta Yhdysvalloissa ja todenneet, että eri vouchereiden 
kelpoisuuksissa on merkittäviä eroja. Jotkut voucherit on tehty kelpoisiksi melkein min-
kälaisille palvelutuottajille tahansa. Esimerkiksi päivähoito-vouchereita on voitu käyttää 
myös ystävien, sukulaisten ja naapureiden palkkaamiseen päivähoitajiksi. Tutkijat löysivät 
esimerkkejä myös sellaisista vouchereista, joiden kelpoisuus oli markkinasektorilla rajattu 
ainoastaan yhden suuren valtakunnallisen ketjun palvelupisteisiin. Varsin tyypillistä vaikut-
taisi kuitenkin olevan se, että voucherit kelpaavat joko yksityisillä markkinoilla tai julkisella 
sektorilla, ja voucherin näennäismarkkinakelpoisuus vaikuttaa itse asiassa harvinaisuudelta.
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käsitettä. Eksplisiittiset voucherit ovat perinteisesti olleet fyysisiä kuponkeja 
tai lipukkeita irrallisina tai yhteen nidottuina. Voucher on voinut olla myös 
kortti, johon tehdään merkintöjä ja josta irrotetaan osia. Voucher voidaan 
luoda myös älykortille, johon voidaan kytkeä mukaan myös muita ominai-
suuksia kuin pelkkiä kulutusoikeuksia. Älykorttiin voidaan sisällyttää tietoja 
kortin haltijasta eli voucherin saajasta. Älykortin avulla voidaan myös kerätä 
aikaisempaa parempaa seurantatietoa palvelujen käytöstä, niiden määristä ja 
esiintymisajankohdista ja -paikoista. Voucherin tekninen toteutus vaikuttaa 
olennaisesti siihen, millaiset edellytykset voucher-järjestelmällä on vähentää 
informaation asymmetrisyyttä ja parantaa järjestelmän valvontaedellytyksiä.

Tietoverkot ja telekommunikaatio mahdollistavat tällä hetkellä ehkä kaik-
kein visionäärisimmät edellytykset vouchereiden kehittämiseen, jakeluun 
ja käyttöön. Kehittynyt teknologia tarjoaa uusimmiksi voucher-tyypeiksi 
 mobiili-voucheria ja virtuaali-voucheria, ja esimerkiksi yksityisellä  sektorilla 
on jo olemassa sovellutuksia mobiili-voucherista. Mobiili-voucher on kun-
talaisen matkaviestimeen lähetettävä tunnuskoodi, jonka avulla kuntalaiselle 
avautuu palvelujen käyttöoikeus. Elektroninen voucher perustetaan avaamal-
la kansalaiselle tietoverkkoihin oma tili ja tunnusluku. Kunta tallettaa tilille 
kulutus- ja palvelujenkäyttömahdollisuuksia, jotka tarkemmin määräytyvät 
valitun voucher-politiikan ja tilinomistajan tarve- ja tulotekijöiden perusteel-
la. Palvelun kulutustapahtuman jälkeen virtuaali-voucherilla maksava asiakas 
siirtää sopivan määrän virtuaalitilinsä saldosta palvelutuottajan virtuaalitilille. 
Kulutettavat palvelut voivat olla reaalisia palveluja tai virtuaalipalveluja taik-
ka molempia370. Kulutettujen palvelujen käyttömäärien perusteella palvelujen 
tuottajat voivat vaihtaa omalle tililleen kertyneet kirjaukset rahaksi kunnan 
verkkopalvelupisteessä. 

Virtuaali-voucher on huomionarvoinen innovaatio  kilpailuneutraliteetin 
mielessä, sillä voucherin jakelun yhteyteen voidaan kytkeä myös  virallisen 
ja kaupallisen informaation jakelu.371 Virtuaali-voucher on myös online-päivi-
tysten ansiosta aina ajan tasalla, mikä sekin osaltaan vähentää informaation 

370 Virtuaalisen voucherin ideaa voidaan havainnollistaa virtuaalisella opiskelu-voucherilla. 
Jokainen tutkinto-oikeuden saanut ylioppilas saa valtiolta oman virtuaalisen opiskelu-vouche-
rin. Oppilaitokset siirtävät tietoverkkoihin siinä määrin opiskelumateriaalia, että tietoverkko-
pohjainen opiskelu on mahdollista. Tämän jälkeen jokainen opiskelija harjoittaa verkkopoh-
jaisia opintojaan keräämällä suoritukset niiden laitosten tarjonnasta, joissa hänen harkintansa 
mukaan on alan parhaimmat tai hänelle sopivimmat opinnot tarjolla. Oppilaitospohjaisista 
rajoista tulee tietoverkoissa helpommin ylitettäviä. Tutkinto voidaan suorittaa kokoamalla 
useaan eri oppilaitokseen tehdyt opintosuoritukset yhteen. Rahoitus seuraa opiskelijan va-
lintoja siten, että suositut opintojen tuottajat saavat lisää rahoitusta ja epäsuosittujen rahoitus 
vähenee.

371 Virtuaalisesti jaettava informaatio sinänsä edistää tasapuolisen kuvan saamista eri palvelu-
tuottajista, koska virtuaalitodellisuutta voidaan pitää yhdenvertaisempana kuin reaalimaail-
man informaatiojakelua. Verkossa informaation saavutettavuus on myös tasapuolisempaa, ja 
virtuaali-voucherin yhteyteen voidaan rakentaa yhtenäisellä tavalla strukturoituja ja koottuja 
tiedostoja eri palvelutuottajista. Vouchereiden jakelu virtuaalisesti voi myös pienentää jonkin 
verran matkakulujen kuluttajille aiheuttamaa epätasa-arvoa. 
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asymmetriaa. Virtuaali-voucher avaa mahdollisuuksia hyödyntää voucherei-
den siirto-oikeuksia, joita käsitellään tutkimuksen seuraavassa luvussa. Vir-
tuaali-voucher nopeuttaa ja joustavoittaa vouchereiden jakelua, sillä niitä 
voidaan jakaa ilman aika- ja paikkarajoitteita. Virtuaali-voucher voi auttaa 
palvelu kapasiteetin hallinnassa, kun siihen liitetään palvelujen varaus- ja jono-
tusjärjestelmät. Virtuaali-voucherin arvoa voidaan korjata reaaliaikaisesti, jos 
sen haltijan tarpeet kehittyvät ennakoimattomasti tai palvelutuotannon vallitse-
vassa hintatasossa tapahtuu muutoksia. 

Toisaalta on kuitenkin muistettava, että virtuaali-voucherit tuottavat digi-
taalisen jaon vuoksi myös uutta epätasa-arvoa. Virtuaali-voucherit synnyttävät 
investointiongelman kaikkien kuntalaisten verkkoyhteyksien järjestämiseksi. 
Vielä edes tietoverkkojen käyttötaidot ja tietokoneen lukutaito eivät ole kai-
killa väestöryhmillä riittävät. Kuntalaiset ovat toistaiseksi digitaalisesti jakau-
tuneita, ja erityisen ongelmallisia ryhmiä ovat vanhukset, maahanmuuttajat, 
sairaat ja syrjäytyneet.

9.4 Voucherin oikeusvaikutukset ja 
 kilpailuneutraliteetti

Kuntalaisen asemaa korostavassa palvelujen järjestämisvaihtoehdossa kan-
nusteet, kilpailutusfunktion toteutumisedellytykset, asymmetrisen informaa-
tion hallintamahdollisuudet ja valvontatehtävien hoito ovat yhteydessä myös 
vouchereiden oikeusvaikutuksiin. Aikaisemmissa voucher-tutkimuksissa on 
viitattu vouchereiden ominaisuuksiin, mutta tutkimuksessa ei ole oivallettu, 
mitä merkitystä voi olla vouchereiden oikeusvaikutuksilla. Voucherit ovat 
kiertäviä instrumentteja, jotka kunnan poliittinen yhteisö allokoi kuntalaisille 
ja joilta voucherit siirtyvät palvelutuottajien kautta takaisin kunnan poliittisel-
le yhteisölle. Sillä aikaa kun voucherit ovat kuntalaisten ja palvelutuottajien 
hallussa, vouchereilla on ominaisuuksiensa lisäksi, tai ainakin niillä tulisi olla, 
myös erilaisia oikeusvaikutuksia. 

Kunnan kuntalaiselle jakama voucher merkitsee aluksi sitä, että voucherin 
saaja on kunnallisen tulonjako- ja kulutusoikeuspolitiikan objekti. Siirronsaan-
nin jälkeen objektista tulee subjekti, sillä kuntalaiselle syntyy oikeus oman 
henkilökohtaisen budjettisosuutensa jatkoallokointiin. Keskeistä tässä havain-
nossa on se, että voucherilla siirretään kuntalaiselle erilaisia oikeuksia. Koska 
vouchereilla harjoitetaan julkista politiikkaa, voucher rahoitetaan verovaroista 
ja koska se on enemmän kuin pelkkä tulonsiirto, oikeusvaikutusten analyy-
sia ei kannata jättää vain voucher-oikeuksien tunnistamiseen. Käyttäessään 
palveluita kunnallisissa palvelulaitoksissa asiakkaan täytyy noudattaa tiettyjä 
menettelytapoja tai sääntöjä. Samaan tapaan voidaan ajatella, että voucheriin 
voidaan oikeuksien rinnalle liittää velvollisuuksia, joiden ohjaamana vouche-
rin haltijan pitää käyttäytyä. Voucher kiertävänä instrumenttia merkitsee myös 
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sitä, että voucheriin voidaan liittää myös palvelutuottajaan ulottuvia oikeus-
vaikutuksia. Palvelutuottajille kohdentuvat oikeudet ja velvollisuudet eivät 
kuitenkaan voi muodostua samanlaisiksi kuin kuntalaisiin kohdistuvat oikeus-
vaikutukset. Kuviossa 39 on esitetty yleiskatsauksellinen kooste voucherin 
 oikeusvaikutuksista ja esimerkkejä niiden taloudellisista vaikutuksista.

Voucher voi antaa saajalleen periaatteessa ainakin kolmenlaisia oikeuksia 
eli kulutusoikeuksia, omistusoikeuksia ja siirto-oikeuksia. Voucherin haltijan 
oikeuksista peruskategorian muodostavat kulutusoikeudet, jotka tarkoittavat 
voucherin saajan oikeuksia suhteessa palvelutuottajaan ja voucherin myöntä-
neeseen kuntaan. Keskeisin oikeus suhteessa kuntaan on oikeus vaatia vouche-
rilta sellaista pätevyyttä ja voimassaoloa, jonka turvin kuntalaisesta tulee legi-
tiimi näennäismarkkinatoimija ja kuntalainen saa lainvoiman henkilökohtai-
selle kulutuskohteelleen ja -osuudelleen. Suhteessa palvelutuottajiin voucherin 
kulutusoikeuden perusvaatimuksena voidaan pitää oikeutta valita palvelutuot-
taja ja tehdä tämän kanssa kulutussopimus. Ilman voucherin haltijan itsenäistä 
valintaoikeutta voucher menettäisi ehkä alkuperäisimmän ideansa. Tässä oi-
keuden realisoiminen edellyttää sitä, että kunta valitsee tai oikeuttaa useampia 
palvelutuottajia järjestelmän piiriin.

Kilpailuneutraliteetin näkökulmasta on aivan oleellista havaita, että palve-
lutuottajan valintaoikeus on eri oikeus kuin kilpailutusoikeus. Voucherin saaja 
voi olla oikeutettu valitsemaan palvelutuottajan, mutta häneltä voi puuttua kil-
pailutusoikeus, joka voi olla monopolisoitu kokonaan kunnalle. Käytännössä 
ei ole lainkaan itsestään selvää, että voucher olisi yhtä aikaa sekä valinta- että 
kilpailutusinstrumentti.372 Jos voucherilla on pelkästään valintaoikeus mutta 
ei kilpailutusoikeutta, asiakas voi valita kunnan osoittamista palvelutuottajista 
itselleen sopivimman. Tosin valintaoikeuskin voi kohdella eri palvelutuotta-
jia yhdenvertaisesti, mutta vasta kilpailutusoikeus on se perusedellytys, joka 
tekee voucherista kuntalaisen kilpailutusinstrumentin, joka voi edistää varsi-
naista kilpailuneutraliteettia. Pelkän valintaoikeus-voucherin haltija valitsee 
itselleen sopivimman palvelupisteen, mutta hän ei voi pyytää tarjouksia pal-
velutuottajilta. Kun valintaoikeuteen yhdistyy kilpailutusoikeus, kuntalaiset 

372 Monissa tapauksissa hallinto on pyrkinyt nimenomaan eliminoimaan kuntalaisen oikeuden 
kilpailuttaa palvelutuottajia. Esimerkiksi Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa luotiin 
1990-luvulla Keski-Amerikan terveysinstituutin johdolla voucher-järjestelmä, jonka tavoit-
teena oli järjestää terveyspalveluja prostituoiduille ja seksityöläisille seksitautien leviämisen 
ja ei-toivottujen raskauksien ehkäisemiseksi. Managuan voucher-kokeilussa olennaisena 
ideana oli lisätä kohderyhmälle suunnattujen terveyspalvelujen käyttöä säännöllisesti jaetuil-
la vouchereilla, jotka oikeuttivat ilmaiseen terveyspalvelujen käyttöön siten, että voucherin 
saaneet asiakkaat saattoivat valita ja käyttää joko yksityisiä, vapaaehtoisjärjestöjen taikka 
julkisen vallan omistamia klinikoita. Sen sijaan kilpailutusoikeutta asiakkaille ei annettu, 
vaan kilpailutusfunktio monopolisoitiin instituutin voucher-toimistolle. Vain viranomaisten 
kilpailutuksissa riittävästi menestyneet palvelutuottajat pääsivät mukaan siihen ryhmään, 
josta asiakkaat saattoivat valita itselleen mieluisimman palvelutuottajan. Kilpailutusoikeuden 
puuttuminen merkitsi sitä, etteivät asiakkaat itse saaneet kilpailuttaa palvelutuottajilta hin-
nanalennuksia, toimitusaikoja, palvelun laatua tai vastaavia seikkoja. (Ks. esim. Harper 
2000.)
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KUVIO 39. Jäsennys vouchereiden oikeuksista ja velvollisuuksista ja esimerkkejä nii-
den alakategorioista ja taloudellisista seurauksista. (Vrt. Valkama 2000a, 
256 ja Valkama ja Bailey 2001, 52.)
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voivat käyttäytyä näennäismarkkinoilla kuin ostajat ja palvelutuottajille avau-
tuvat laajemmat mahdollisuudet kilpailukeinojen käytölle.  Kilpailutusoikeus 
vahvistaa asiakkaan äänen käytön edellytyksiä, koska se avaa asiakkaalle tin-
kimismahdollisuudet eri palvelutuottajien kanssa.

Suhteessa palvelutuottajaan voucherin kulutusoikeuksiin saattavat kuulua 
sen kaltaiset oikeudet kuin oikeus saada sovittu palvelu ja oikeus asianmukai-
seen ja tasapuoliseen kohteluun palvelutuottajan taholta. Kulutustapahtuman 
yhteydessä tai sen jälkeen kulutusoikeudet voivat merkitä valituksenteko-
 oikeutta ja oikeutta reklamoida toimitetusta palvelusta. Näillä kulutusoikeuk-
silla suojellaan heikomman osapuolen eli asiakkaan asemaa ja ennalta ehkäis-
tään näennäismarkkinoiden potentiaalista segrekoitumiskehitystä. Velvollisuus 
kohdella etniseltä taustaltaan, sukupuoleltaan ja iältään sekä henkilökohtaisilta 
ominaisuuksiltaan erilaisia asiakkaita yhdenvertaisesti on tärkeää, koska se es-
tää kermankuorintaa. Kermankuorinnan torjunta edistää kilpailuneutraliteetti-
tavoitetta, koska sillä tavoin voidaan estää palvelutuottajia käyttäytymästä 
 opportunistisesti ja kieltäytymästä palvelemasta joitakin asiakkaita. 

Taloudellinen tehokkuus palvelujen tuotannossa ei merkitse samaa asiaa 
kuin taloudellinen tehokkuus palvelujen kulutuksessa. Shermanin (1974, 60) 
mukaan palvelukulutuksen taloudellinen tehokkuus toteutuu sellaisessa tilan-
teessa, jossa hyödykkeet jakautuvat kuluttajille siten, ettei kaupan käynnin 
avulla voida parantaa yhdenkään kuluttajan hyvinvointia huonontamatta jon-
kun muun hyvinvointia. Coasen teoreeman mukaan voimavarat allokoituvat 
tehokkaasti niiden alkuperäisestä allokaatiosta riippumatta, jos varallisuus-
oikeudet on täsmällisesti määritelty, kansalaisilla on mahdollisuus vapaaeh-
toiseen sopimiseen ja jos transaktiokustannukset kyetään eliminoimaan (ks. 
esim. Dahlman, Glader ja Reidhav 2002, 96, Määttä 1999, 32 ja Grönroos 
1999, 160 – 161). Tästä argumenteista käsin tarkasteltuna hierarkkiseen tuo-
tantoon perustuva kunnallistalouden kulutusjärjestelmä sisältää ongelmallisia 
kohtia. Kollektiivitaloutena kunnallistalouteen liittyvät omistusoikeudet ovat 
epämääräisiä. Esimerkiksi kunnan taseessa oleva oman pääoman erä on vain 
pelkkä abstrakti suure, eikä sille ole olemassa omistajaa. Verotuksella kun-
taan kootut resurssit muuttuvat kollektiiviseksi kulutusvarallisuudeksi, jota ei 
omista oi keastaan kukaan, vaan se on kollektiivisen kulutusyksikön yhteinen 
kulutus pooli. Sen jälkeen, kun verotustasosta on kunnassa päätetty, yhteinen 
kulutuspooli kannustaa kaikkia kuntalaisia ja eturyhmiä tehokkaaseen kun-
nallistaloudellisten resurssien kulutukseen. Jokaisella on insentiivi kuluttaa 
poolin resursseja, koska niitä on mahdotonta kenenkään säästääkään. Tämä 
on myös yksi olosuhdetekijöihin perustuva selitys sille, miksi monet julki-
sen valinnan teoreetikot kuvaavat nykypolitiikkaa rentseeking-politiikaksi. 
 Hierarkkisessa palvelutuotannossa kuntalainen ei voi kauppaa käymällä vaih-
taa kuntansa  hänelle tarjoamia palveluja kenenkään toisen henkilön kanssa. 
 Tosin osa kuntapalveluista on sellaisia, että ne on tarkoitettu kaikelle  kansalle 
eikä ketään estetä niitä kuluttamasta. Toisaalta taas tällainen kollektiivinen 
kulutuspotentiaali on omiaan hämärtämään käsitystä siitä, kenen varallisuu-
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desta tai kulutuspoolista on kysymys. Osa palveluista on kuitenkin edelleen 
kotikuntasidonnaisia, eikä kuntalainen voi omaa hyvinvointia parantaakseen 
käydä kauppaa toisen kunnan jäsenen kanssa esimerkiksi kulutusoikeuksien 
keskinäisestä vaihtamisesta. 

Vouchereilla kunnan kollektiivinen kulutuspooli voidaan transformoida tai 
jalostaa kuntalaisten omistusoikeuksiksi liittämällä vouchereihin omistusoikeu-
det. Tällöin lähtökohtana on se, että voucherin saanto konstituoi kuntalaisen 
omistusoikeuden voucheriin. Jos voucher joutuu vääriin käsiin, omistajalla 
on omistusoikeuden nimissä mahdollisuus vaatia voucheria takaisin itselleen. 
Omistusoikeus voi merkitä myös sitä, että voucherin haltija voi itse päättää sen 
käytöstä tai käyttämättömyydestä ja hän voi sulkea muut ihmiset voucherin 
tuomien kulutusoikeuksien ulkopuolelle siinä määrin, kuin se hyödyketeoreet-
tisesti on mahdollista. Tällaiset omistusoikeudet ovat ns. perusomistusoikeuk-
sia.

Oikeus voucherin mahdollisesti tuottamaan ylijäämään tai osaan siitä 
on kulutusoikeuksien mielenkiintoinen omistusoikeuden alakategoria. Jos 
voucherilla hankittu palvelu on edullisempi, kuin mitä on voucherin arvo, syn-
tyy kysymys, kenelle kuuluu erotus (vrt. Seldon 1986, 21). Ylijäämäoikeus tai 
sen puuttuminen ei ole kilpailuneutraliteettikysymys, vaan se liittyy kuntalai-
sen kannustamiseen. Jos voucher perustaa haltijalleen oikeuden mahdollises-
ti syntyvään ylijäämään, se on merkittävä taloudellinen kannustin edullisten 
palveluhankintojen tekemiseen. Oikeus ylijäämään merkitsee kuntalaispää-
miehelle insentiiviä tehokkaaseen kilpailuttamiseen ja huolellisten edullisuus-
vertailujen tekemiseen sekä määrätietoiseen tinkimiseen.373 Kuntapalveluiden 
konventionaalisissa järjestämistavoissa säästyneet varat ovat jääneet yhteiseen 
rahoituspooliin, minkä vuoksi kuntalaiskuluttajilla ei ole ollut tehokkaita kan-
nusteita vastuulliseen palvelujen hankintaan ja kulutukseen. Oikeus voucherin 
tuottamaan ylijäämään antaisi kuntalaiselle palvelujen kulutuksen yhteydessä 
mahdollisuuden säästämistoimintaan, ja myöhemmin kuntalainen voisi käyt-
tää säästönsä lisäpalveluihin tai vaihtaa kenties käteiseksi. 

Vain avangardistiset voucher-järjestelmät liittävät voucherin omistus-
oikeuksiin myös siirto-oikeudet, minkä ansiosta vouchereista tulee haltijakoh-
taisesti siirrettäviä instrumentteja, joita voidaan kierrättää myös kuntalaisten 
kesken. Omistusoikeuksien teoria lukee siirto-oikeuden yleensä osaksi omis-
tusoikeutta, mutta kunnallishallinnon palvelujärjestelmissä tämä on yleensä 
ollut vierasta. Siirto-oikeus olisi kuitenkin perusteltu oikeusvaikutus, koska se 
mahdollistaisi erilajiset siirtotransaktiot.374 Siirto-oikeus voi myyntioikeuden 
373 Hierarkkiseen suhteeseen perustuvassa palvelutuotannossa virastoilla ei ole oikeutta mah-

dolliseen ylijäämään, minkä vuoksi ne yleensä pyrkivät loppuvuodesta tavalla tai toisella 
kuluttamaan kaikki jäljellä olevat määrärahat.

374 Siirto- ja omistusoikeuden liittäminen voucheriin merkitsee voucherin arvopaperistamista. 
Siirto-oikeus ja omistusoikeus pääomittavat kunnanvaltuuston käyttötalousosassa myön-
tämät voucherit saajansa henkilökohtaiseksi varallisuudeksi. Vaikka jo voucherin antama 
 valintaoikeus vahvistaa kuntalaispäämiehen asemaa suhteessa hallintokoneistoon, omistus- 
ja siirto-oikeudet voucherin synnyttäminä oikeusvaikutuksina entisestään parantavat asiak-
kaan poistumisoptioita ja päämiehen tarpeiden tyydytyksen hienosäädön mahdollisuuksia. 
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ohella sisältää muitakin transaktiomahdollisuuksia.375 Jopa oikeus voucherin 
lahjoittamiseen tai testamenttaamiseen saattaa olla pohdinnan arvoinen siirto-
oikeus ainakin niissä tapauksissa, joissa voucher perustuu johonkin kompen-
saatioon tai tuottaa jonkun privilegion, kuten vaikkapa tontinvuokraoikeuden. 
Tärkeä peruste voucherin myyntioikeudelle voi olla se, että se lisää voucherin 
haltijan poistumisen mahdollisuuksia ainakin sellaisissa tapauksissa,  joissa 
voucher on menettänyt alkuperäisen tarpeentyydytysfunktion. Jos kunta-
laisella ei omista syistään johtuen ole mahdollisuutta käyttää voucheria sen 
käyttöehtojen rajoissa, voucherin myyntimahdollisuus voi tarjota jonkinlaisen 
ratkaisun tilanteeseen. Myyntioikeuden avulla myös ne kuntalaiset, jotka ei-
vät käytä kyseistä kuntapalvelua lainkaan, saavat oman, heille kuuluvan osuu-
tensa kollektiivisen kulutusyksikön rahoituspoolista. Esimerkiksi kulttuuri- ja 
liikuntavouchereissa saattaa olla erityistä tarvetta siirto-oikeudelle. Jos vaikka 
liikuntavoucherin saanut kuntalainen tulee ennen voucherin käyttöä liikun-
tarajoitteiseksi, voidaan liikuntavoucherin vaihtaminen esimerkiksi kulttuu-
rivoucheriin nähdä ehtona tasavertaisuuden toteutumiselle ja allokatiiviselle 
tehokkuudelle.

Siirto-oikeuksien avulla voucherin kulutusoikeutta voidaan siis muuntaa 
ajan, paikan, sisällön ja haltijan suhteen. Siinä missä edellä esitetty määritelmä 
kunnan palvelu-voucherista korosti sitä, että voucher on kunnan ohjaama ja 
säätelemä kulutusinstrumentti, siirto-oikeudet puolestaan aukaisevat kuntalai-
sille väyliä irtautua tästä kunnan ohjauksesta. Tällä perusteella siirto-oikeudel-
lisiin vouchereihin voitaisiin suhtautua kielteisesti ja epäilevästi. Määrätyissä 
tilanteissa tietyt siirto-oikeudet saattavat kuitenkin kannustaa taloudellisesti 
tehokkaaseen palvelujen kulutukseen ja jäntevään kilpailutuskäyttäytymiseen 
sekä johdattaa yhdenvertaisten kulutusmahdollisuuksien toteutumiseen. Kun 
problematiikkaa selvitetään tarkemmin, ratkaistavaksi tulevat kysymykset 
siitä, millaisten olosuhteiden vallitessa voucherin saajan voi olla perusteltua 
siirtää oma voucherinsa toiselle kansalaiselle ja millaisia siirron muotoja ja 
siirronsaajia voidaan pitää hyväksyttävinä. 

Agenttiteoria ja näennäismarkkinateoria implisiittisesti korostavat lähinnä 
sopimuksen agentille synnyttämiä sopimusvelvoitteita, mutta ne eivät tarkas-
tele velvoitteita insentiiveinä. Ainakin agenttiteoria korostaa yksipuolises-
ti sopimuspalkkioita. Velvollisuuksilla, joihin liittyy sanktion uhka, voidaan 
kuitenkin edistää samojen päämäärien toteutumista kuin taloudellisilla palk-
kioilla. Voucherin saajan velvollisuuksia voivat olla kulutus- ja kilpailutus-
velvollisuudet. Voucherin kulutusvelvollisuudet saattavat sisältää esimerkiksi 
velvoituksen kuluttaa jokin tietty palvelu. Esimerkiksi rokotus-voucheriin voi 
kuulua ehdoton velvollisuus palvelun kulutukseen. Kulutusvelvollisuus voi 
375 Vouchereiden siirtoaktit aiheuttavat transaktioita, mutta niihin voidaan vaikuttaa vouche-

rin fyysisellä muodolla. Tavallisesti arvoltaan pienten arvopapereiden kaupankäynti ei ole 
mielekästä suurten transaktiokustannusten vuoksi. eVoucher voi olla kätevä keino alentaa 
siirtotoimenpiteiden transaktiokustannuksia. Tietoverkkoihin voidaan virtuaali-vouchereita 
varten rakentaa vaihtofoorumeja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiselle. Verkkoratkaisuissa 
transaktiokustannukset jäävät pieniksi, ja vaihtofoorumit ovat avoimia kaikille.
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koskea myös oppivelvollisuuden suorittamista koulussa, jos voucherin haltija 
ei voi osoittaa muuta luotettavaa selvitystä hankkimastaan opista. Pakollises-
sakin palvelussa voucher-idealla on käyttöarvonsa, sillä sen avulla kuntalai-
nen voi itse valita pakkopalvelun tuottajan. Voucherin kulutusvelvollisuuk-
siin voidaan sisällyttää eriasteisia palautusvelvollisuuksia.376 Ensimmäisen 
asteen  palautusvelvollisuuksiin kuuluu voucherin saajan velvollisuus luovut-
taa voucher takaisin kunnalle, jos voucherin saaja on antanut viranomaisille 
vääriä tietoja tai johtanut viranomaisia tietoisesti harhaan taikka hänen pal-
velutarpeessaan tapahtuu olennainen muutos. Toisen ja ankaramman asteen 
palautusvelvollisuuden piiriin kuuluu velvollisuus palauttaa kunnalle kaikki 
mahdolliset voucherit, joita voucherin saaja ei syystä tai toisesta ole käyttänyt. 
Tällainen velvollisuus merkitsisi sitä, ettei voucherin arvoa voisi pitää ikään 
kuin reservissä ja laskea sitä yhteen muiden vouchereiden kanssa. 

Kilpailutusvelvollisuuksien nimissä voucherin saaja voidaan velvoittaa 
hankkimaan tarjouksia palvelutuottajilta. Vaikka kyseessä olisi kuntalaispää-
miehelle asetettu velvollisuus, sen ideana olisi kuitenkin edistää päämiehen 
omaa etua ja toteuttaa näennäismarkkinoiden ideaa, ei vain kilpailuttamisen 
hyödyllisyydestä vaan myös välttämättömyydestä.377 Kilpailutusvelvollisuudet 
voivat koskea esimerkiksi kilpailuttamisen toteuttamistapaa ja minimi ehtoja. 
Palvelutuottaja voidaan esimerkiksi velvoittaa hankkimaan tarjoukset vähin-
tään kolmelta palvelutuottajalta, jos markkinoiden rakennekriteeri tällaisen 
vaatimuksen mahdollistaa. Myös se voidaan ottaa vouchereita koskevan vel-
vollisuusregulaation piiriin, millaisilla kriteereillä voucherin haltija on oikeu-
tettu valitsemaan palvelutuottajan itselleen. Näin pitkälle menevä regulaatio 
tekee vouchereiden käytöstä kuitenkin suhteellisen kankeata ja joissain tapauk-
sissa transaktiokustannusten vuoksi kilpailuttamisesta helposti myös epätalou-
dellista. Vaikka kilpailutusvelvollisuus kohtelisikin yhtenäisellä tavalla kaik-
kia voucherin saajia, se voisi kuitenkin muodostua rajoitteeksi mielekkäille 

376 Voucherin haltijan oikeudet ja velvollisuudet voivat molemmat tähdätä palvelujen taloudel-
liseen ja rationaaliseen kuluttamiseen. Siirto-oikeuksien kannattajat uskovat taloudellisten 
insentiivien voimaan. He perustelevat siirto-oikeuksia myös oikeudenmukaisuudella siten, 
että jokaisen yhteisesti rahoitettuihin palveluihin oikeutetun tulee saada oma osansa yhteen 
kootuista budjettivaroista.  Ne, jotka pitävät palautusvelvollisuuksia parempina, ovat kollek-
tivismin ja keskitetyn suunnittelun kannattajia, ja he pitävät taloudellisia insentiivejä nöy-
ryyttävinä tai lyhytnäköisinä. 

377 Kun palvelutuottajat asetetaan keskinäiseen kilpailutilanteeseen palveluseteleistä, palvelu-
jen tason ja laadun ennustetaan paranevan, kustannustason laskevan ja asiakkaiden toivei-
den tulevan paremmin huomioon otetuksi. (Steuerle 2000, 6 ja vrt. Seldon 1986, 33 – 34.) 
Johnson (1999, 132 – 133) tähdentää kuitenkin, että vaikka vouchereiden sanotaan lisää-
vän kilpailua, ne eivät ole yhtä tehokkaita kilpailun lisääjiä kuin käteinen raha. Jos puh-
taan markkinaehtoisen kilpailun lisääminen on primaari poliittinen tavoite, julkisen vallan 
kannattaisi käyttää vouchereitakin tehokkaampina keinoina tulonsiirtoja ja verovähennys-
oikeuksia. Vouchereiden korvaaminen keskitetyillä tulonsiirroilla tekisi samalla kunnallisen 
viranomaistoiminnan monilta osin tarpeettomaksi. Tulonsiirtojen vakava riski sen sijaan on 
kulutuksen voimakas painottuminen tarpeettomiin mielihyvähyödykkeisiin. Vouchereilla 
voidaan integroida niin yksilölliset kuin yhteiskunnalliset tarpeet ja ohjata kuluttaja rationaa-
liseen kulutukseen ja näennäismarkkinakäyttäytymiseen.  
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ja toiminnallisesti joustaville hankintaprosesseille. Mikäli voucher-järjestelmä 
sisältää selkeän ja tasapainoisen kilpailutusylijäämiin perustuvan insen tiivi-
järjestelmän, joka kanavoi kilpailuttamissäästöjä suoraan kuntalaiselle, ylei-
selle kilpailutusvelvollisuudelle ei jää ehkä tarvetta.378

Voucher-tutkimuksissa palvelutuottajan aseman analysoiminen on jäänyt 
usein varsin marginaaliseksi. Palvelutuottaja on kuitenkin koko vouchereiden 
kiertoprosessin kolmas toimijataho, jota ei pidä unohtaa ja joka on koko sys-
teemin toimivuuden kannalta yhtä tärkeä kuin kunta ja kuntalainen. Tarpeen 
vaatiessa julkisen politiikan toteuttamiseksi vouchereilla on kohdistettavissa 
palvelutuottajaan useita erilaisia tuotantovelvollisuuksia. Palvelutuottajalta 
saatetaan tuotantovelvollisuuksien nimissä edellyttää jatkuvaa ammattitaidon 
ylläpitoa ja palvelutuottajan palveluksessa olevalta henkilökunnalta vaatia tiet-
tyjen muodollisten kelpoisuusvaatimusten ajan tasalla pitämistä. Modernim-
mat vaatimukset koskevat laatukriteereitä ja sertifi kaatteja. Näillä vaatimuksil-
la edistetään sitä, että kaikki palvelutuottajat joutuvat pitämään yllä tietynlais-
ta palvelutasoa. Tällä torjutaan ennakolta mahdollista näennäismarkkinoiden 
segrekoitumiskehitystä ja välillisesti edistetään siten myös neutraaleja näen-
näismarkkinaolosuhteita. Mitä enemmän vouchereihin liitetään tällaisia mah-
dollisesti sanktiouhalla varustettuja velvollisuuksia, sitä enemmän ne nosta-
vat myös palvelutuotannon kustannustasoa mutta toisaalta saattavat selkiyttää 
myös näennäismarkkinoiden valvojan tehtäviä. Käytännössä velvollisuuksien 
asettaminen edellyttää sensitiivisyyttä, joka ottaa huomioon palvelutuottajien 
paikalliset toimintaolosuhteet, tai muussa tapauksessa alalle tulolle luodaan 
ehkä tarpeettomia esteitä. Voucherit langettavat niitä vastaan ottaville palvelu-
tuottajille yleensä myös velvollisuuden joutua erilaisten valvontatoimenpitei-
den tai -tarkastusten kohteeksi. Käytännössä tämä voi merkitä sitä, että palve-
lutuottajan tulee sallia viranomaisten säännölliset ja satunnaiset tarkastuskäyn-
nit. Tätä velvollisuutta voi täydentää velvollisuus antaa kunnan tarkastajille 
kaikki heidän pyytämänsä informaatio lukuun ottamatta ehkä liikesalaisuuksia 
koskevia tietoja. Asymmetrisen informaation ongelmaa voidaan pyrkiä lieven-
tämään sillä, että voucher-järjestelmään osallistuvat palvelutuottajat velvoite-
taan määrämuotoisen informaation jakeluun ja asiakkaiden opastamiseen. Pal-
velutuottajan lunastusvelvollisuuksiin voi kuulua se, että tämän on vaadittava 
viranomaista lunastamaan voucher tietyn määräajan kuluessa, jonka jälkeen 
voucherin käteiseksi muutettavuus mitätöityy. Palvelutuottajan velvollisuuksi-
en toteutumista voidaan tehostaa mahdollisilla sakoilla, uhalla sulkea palvelu-
tuottaja järjestelmän ulkopuolelle ja vahingonkorvausvastuulla. 

Palvelutuottajan tärkein oikeus on epäilemättä oikeus lunastaa voucherit 
käyväksi rahaksi. Jotta palvelutuottajilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet suun-
nitella palvelujaan ja näennäismarkkinoilla tarvittavia kilpailukeinoja, palvelu-

378 Vouchereiden uskotaan tuottavan myös ns. psykologisia hyötyjä, jotka ilmenevät niin, että 
rationaalisen ja itsenäisen käyttäytymisen mahdollisuuden lisääntyessä kuluttaja oppii ympä-
ristön hallintaa ja kasvaa luottamaan itseensä. Voucherit kannustavat kuluttajaa aktiiviseksi ja 
oppivaksi valintojen tekijäksi sekä taloudellisten etujen etsijäksi. (Johnson 1999, 132 – 133, 
Harisalo 1993, 7 ja Culpitt 1992, 153.) 
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tuottajilla tulee olla oikeus tulla yhtäläisesti informoiduiksi tulevista voucher-
järjestelmistä ja niiden muutoksista sekä vouchereiden myöntämis perusteista 
ja ominaisuuksista. Jos jollekin palvelutuottajalle myönnetään organisaa-
tiomuotonsa, omistustaustansa, toimialakokemuksensa tai jonkun tällaisen 
syyn perusteella varhaisempaa tai seikkaperäisempää tietoa jakoon pantavista 
vouchereista, saa palvelutuottaja silloin myös institutionaalista kilpailuetua. 

Palvelutuottajien oikeudet ja velvollisuudet sinänsä eivät synnytä erityisiä 
kilpailuneutraliteettiongelmia, jos velvollisuudet ovat kaikille palvelutuotta-
jille – sekä kunnallisille että ei-kunnallisille ja kunnan alueella sekä kunnan 
alueen ulkopuolella sijaitseville – yhtäläiset. Mitä enemmän eri palvelutuo-
tantovelvollisuudet tai palvelutuottajaoikeudet kohdentuvat valikoidusti eri 
palvelutuottajille, mitä vähemmän niissä on ennustettavuutta, mitä läpinäky-
mättömämpiä ovat niiden perusteet ja mitä enemmän niissä on kuntakohtais-
ta variaatiota, sitä enemmän voucher-järjestelmän voidaan epäillä tuottavan 
myös kilpailun epäneutraliteettia. 

9.5 Voucher-järjestelmät ja kilpailuneutraliteetin
 kunnallistaloudelliset edellytykset

Julkisten palvelujen jakamisessa kuntia voidaan perustella voucher-järjestel-
mien ylläpitäjinä sillä, että kuntatasolla kansalaisten tarpeet tunnistetaan yksi-
tyiskohtaisemmin. Kunnan toimintakykyyn liittyy kuitenkin monia ongelmia, 
jotka kyseenalaistavat kunnan sopivana ja neutraalina voucher-järjestelmän 
ylläpitäjänä. Kunta on alueensa väestön muodostama pakkoyhteisö, jonka 
toiminta- ja kompetenssialueen määrittävät kunnan alueen rajat. Alueperus-
taisuus kunnallista toimintaa rajaavana tekijänä johtaa luontaisesti siihen, että 
voucherin käyttöalueeksi tulee sen liikkeelle laskeneen kunnan hallinnolliset 
rajat. Tämä rajoittaa kuntalaisen itsemääräämisoikeutta ja ulkopuolisten pal-
velutuottajien pääsyä markkinoille. Kunta saattaa vedota myös siihen, ettei se 
tunne riittävästi muissa kunnissa toimivia palvelutuottajia, jotta se voisi kel-
puuttaa niitä mukaan järjestelmään. Kunta voi väittää edelleen, ettei se pysty 
valvomaan ulkokuntalaisia palvelutuottajia. Kaikissa kuntapalveluissa palve-
lutarjonta ei välttämättä kuitenkaan ole riittävää yhden kunnan alueella, minkä 
vuoksi ulkokuntalaisten palvelutuottajien välttämättömyys voi olla realiteetti. 
Tosin markkinoiden rakennekriteerin täyttymättömyys voi olla jossain määrin 
tulosta siitä, että näennäismarkkinoiden kehittymistä on päättäväisesti hidas-
tettu tai sen suhteen on oltu indifferenttejä. Tutkimuksin on nimittäin osoitettu, 
että kun vouchereita otetaan käyttöön, myös palvelutuottajien määrä kasvaa 
(ks. esim. Heikkilä, Törmä ja Mattila 1997, 118 – 119). Vaikka vouchereiden 
avulla kunnan alueelle syntyisikin uutta palvelutuotantoa, se ei välttämättä vielä 
riitä tyydyttämään kaikkia kuntalaisryhmiä. Modernin ajan ihmisten tarpeiden 
tyydytys ei lokalisoidu enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Arki elämässä 
esimerkiksi juuri työssäkäynnistä ja opiskelusta johtuvista syistä  kuntarajat 
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ylitetään yhä useammin, minkä vuoksi palveluja on yksinkertaisesti käte vämpi 
kuluttaa ja kilpailuttaa toisen kunnan alueella. Voucherin käyttö alueen tu-
lisi olla mahdollisimman laaja, jotta se kykenisi olemaan yhtä ulottuvainen 
kuin haltijansakin. Alueellistuminen, pendelöinti sekä keikka- ja pätkätyöläi-
syys lisäävät kuntarajojen ylityksiä, mistä puolestaan seuraavat vaatimukset 
dynaa misista kulutus- ja valintaympäristöistä. Kuntien sopimuksenvaraisella 
yhteistyöllä voucherin kelpoisuusaluetta voidaan laajentaa, mutta esimerkiksi 
seutukuntatasokin saattaa olla vielä turhan rajallinen kuntalaiskuluttajien vaa-
timuksille. Valtakunnallinen kuntayhteistyö voucher-järjestelmissä tasoittaisi 
ison osan alueperustaisuuteen liittyvistä kilpailun esteistä, mutta niin laajan 
kuntayhteistyön koordinointi olisi hankalaa. Kuntakohtaisten vouchereiden 
käyttöä rajoittaa tosin jossain määrin niiden rahoitukseen väistämättä liittyvä 
distribuutiotavoite. Vouchereiden rahoitus edellyttää kattavaa mahdollisuutta 
tulonjaon toteuttamiseen, mutta yksittäinen kunta voi olla liian pieni yksikkö 
toimivan tulonjaon aikaansaamiseksi. 

Luetelluista ongelmista johtuen kunnallishallinnon itsensä suunnittelemina 
ja kunnallistalouden kautta rahoitettuina kuntatasolla optimaalisimpia vouche-
reita olisivat ainoastaan erilaiset pienimuotoisten lähipalvelujen voucherit. Toi-
seksi optimaalisimpia olisivat sellaiset täydennys- tai lisäpalvelujen voucherit, 
joille löytyy kilpailevaa palvelutuotantoa kunnan alueelta. Erotuksena muihin 
kuntiin maaseutukunnissa asiakasvalintamahdollisuuksien luominen edellyttää 
useammin seudullista tai maakunnallista voucher-järjestelmän toteutusta.379 

Monet tutkijat ovat olleet jopa sitä mieltä, että vouchereilla voidaan säästää 
julkisia menoja (ks. Seldon 1991, 62). Oletuksesta huolimatta voucherit eivät 
välttämättä eivätkä ensisijaisesti ole julkisten menojen säästökeino (ks. esim. 
Steuerle 2000, 10), vaikka tutkimusten mukaan joissain tapauksissa voucherit 
ovat tuoneet selkeitäkin säästöjä (ks. esim. Heikkilä, Törmä ja Mattila 1997). 
Täydennettävissä olevat voucherit voivat houkutella asiakkaita hankkimaan 
 lisäpalveluja, minkä johdosta kokonaiskustannukset saattavat hyvinkin hel-
posti kasvaa. Kunnallistaloudellisessa päätöksenteossa on hyvin näköalatonta 
motivoida voucherin käyttöönottoa säästösyillä. Päätöksenteossa pitäisi oi-
valtaa, että ensisijaisesti voucherin aikaan saamat muutokset liittyvät asiak-
kaiden aseman ja roolin vahvistumiseen, kun kuntalaisesta tulee rahoituksen 
allokoija, valintojen tekijä ja kilpailuttaja. Asiakkaan roolin muutos vaikuttaa 
edelleen paikallisiin palvelualojen kilpailuolosuhteisiin, miltä osin vouche-
reiden vaikutusten tutkiminen edellyttää viitekehystä taloudellisten riskien 
jakautumisen ja niiden kantokyvyn oikeudenmukaisesta suhteesta. Voucherit 
siirtävät kunnallistaloudellista riskiä kuntalaisille ja varsinkin palvelutuotta-
jille. Agenttiteoria on käsitellyt päämiehen ja agentin välisen riskin jakamista 
siitä näkökulmasta, miten osapuolet suhtautuvat riskiin eli ovatko ne riskineut-
raaleja, riskin karttajia vai riskin suosioita. Agenttiteoria ei ota kantaa siihen, 
miten yhtäläiset institutionaaliset edellytykset kaikilla agenteilla on  muodostaa 

379 Mikäli palvelujen järjestämisvastuu maakunnallistuu tulevaisuudessa enemmän, se voi lisätä 
hallinnon edellytyksiä käyttää vouchereita palvelujen kilpailutus- ja jakelujärjestelmänä.
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ja  eksplikoida suhtautumisensa riskiin. Kuntaan elimellisesti  kuuluvalla pal-
velutuottajalla on institutionaalisesti suurempi riskinkantokyky kuin yksityi-
sillä  toimijoilla, joiden täytyy jo lähtökohtaisesti hyväksyä fataalimpi riski. 
Riskinjaon näkö kulmasta voucher siirtää palvelutuotannon rahoitusriskiä ja 
kapasiteetin hallintariskiä palvelutuottajille. Hierarkkisessa järjestelmässä 
on sellainen vaara, että po liittinen yhteisö budjetoi menomäärärahoja liikaa 
viras toille ja laitoksille. Voucher- järjestelmässä palvelutuottaja-agentit joutu-
vat ottamaan suuremman riskin, sillä palvelutuottajat eivät voi olla varmoja 
 asiakkaiden valinnoista. Palvelutuottajan pitää ansaita jokaisen yksittäisen 
asiak kaan  asiointiuskollisuus. Voucherilla rahoitetaan vain siis ne palvelut, 
jotka todellisuudessa on  kulutettu. 

Vaikka näennäismarkkinat ovat idealtaan neutraalit, siinä mielessä kun 
niillä saavat toimia kaikki palvelutuottajat, on kunnallistaloudellisten palvelu-
tuotantoyksiköiden sopeuttaminen kilpailuympäristöön erittäin  konstikasta. 
Jotta asiakkaiden valinnat voisivat vaikuttaa täydellä teholla, esimerkiksi 
kunnan omistamien suosittujen koulujen pitää antaa laajentua ja epäsuositut 
pitäisi opettaa supistumaan. Laajenemisen osalta omistajan pitää kuitenkin 
erikseen antaa kouluille lupa laajennusinvestointiin, sillä vaikka koulu olisikin 
nettobudjetoitu yksikkö, pääomatalous on kuitenkin erotettu käyttötaloudesta. 
Epäsuosituilta kouluilta puuttuu puolestaan luonnikas ja toimiva selvitys- tai 
lakkautusmenettely. Muutamat palvelusetelikokeilut ovat epäonnistuneet juuri 
sen vuoksi, ettei kouluille ole luotu toimivia mekanismeja laajenemiseen ja 
supistumiseen. (Appleton 1997, 27 ja ks. myös Glennerster 1992, 220.) Asym-
metrisen informaatio-ongelman ratkaisemiseksi kuntien pitäisi olla valmiita 
myös julkaisemaan koulujen menestymistä ja oppimistuloksia koskevia tilasto-
tietoja. 

Kunnallistalouden budjettisidonnaisuuden periaate toimii tehokkaana estee-
nä sille, että kunnallistalous nivoutuisi luontevasti osaksi voucher-perustaista, 
kilpailumenestykseen perustuvaa rahoitusjärjestelmää. Budjettisidonnaisuu-
den ja dualismin periaatteet edellyttävät sitä, että valtuusto määrärahoilla auk-
torisoi virastot hankkimaan tuotannontekijöitä. Määrärahajaon korvaaminen 
voucher-jaolla aiheuttaisi vaikean probleeman virastotoiminnan rahoituksessa. 
Budjettiperiaatteiden nojalla virasto ei voisi kalenterivuoden alussa aloittaa toi-
mintaa ilman määrärahoja, mutta toisaalta vuoden alkaessa sillä ei myöskään 
olisi voucher-rahoitusta, koska se kanavoi rahoitusta yksin toteutuneen kulu-
tuksen perusteella. Yksi mahdollisuus ratkaista tämä probleema olisi eräänlai-
nen tuplabudjetointi. Tuplabudjetoinnissa virastoille budjetoitaisiin toiminnan 
aloitusmäärärahat sekä kuntalaisille voucherit. Voucher-rahoituksen lisäänty-
essä talousarviorahoitus vähenisi ja vuoden edetessä voucher-rahoitus korvaisi 
kokonaan talousarviorahoituksen. 

Voucher on ideologisesti neutraali ja epätavallisen joustava instrumentti. 
Voucher on eräänlainen julkisten tulonsiirtojen, verovähennysten ja julkisten 
palvelujen hybridi tai kompromissi. Periaatteessa voucherin avulla voidaan 
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saavuttaa lähes mitkä tahansa julkishallinnon tavoitteet380. Voucherin jousta-
vuuteen liittyvät myös sen heikkoudet ja epävarmuudet. Minkä tahansa tahon 
esittäessä voucher-järjestelmän käyttöönottoa, syntyy sitkeä väittely siitä, mil-
lainen voucher-järjestelmän tulisi olla, miten voucherin ominaisuudet tulisi 
määritellä ja mitä oikeusvaikutuksia voucherilla tulisi olla. Tämän johdosta 
vouchereiden sovelluksia käytännön kuntapalveluihin on erittäin vaikea ke-
hittää ja panna täytäntöön. (Blaug 1984, 168 ja Steuerle 2000, 3.) Toisaalta 
joustavuus merkitsee sitä, ettei etukäteen periaatteessa voida tietää, millainen 
käyttöönotettavasta voucherista tulee ja kuinka pysyviä sen ominaisuudet ja 
oikeusvaikutukset ovat. Jos valtio loisi valtakunnalliset standardit voucher-
järjestelmien toimeenpanosta ja voucherin ominaisuuksista ja oikeusvaikutuk-
sista, se edistäisi käyttöön tulevien vouchereiden ennustettavuutta ja läpinäky-
vyyttä. Tällä erää voucher-järjestelmien epäyhtenäisyys ja ennustamattomuus 
lisäävät todennäköisyyttä, että palvelutuottajia kohdellaan eri tavalla eri jär-
jestelmissä, eri osissa valtakuntaa tai jopa yhden järjestelmän sisällä. Myös 
voucher-järjestelmien valvontasysteemit ovat yksi kriittinen momentti kilpai-
luneutraliteetin kehittämisen näkökulmasta. Näennäismarkkinoilla sama taho 
ei saisi olla palvelutuottaja, voucherin määrittelijä ja systeemin valvoja. Jos 
vielä asetetaan vaatimus siitä, että kaikkien palvelutuottajien oikeusturvakei-
nojen tulisi olla yhtenäiset, joutuu näennäismarkkinoiden idea palvelutuotta-
jien puoli-itsenäisyydestä koetukselle. Puoli-itsenäisyys ei nimittäin välttä-
mättä riitä tuottamaan vertailukelpoisia tai tasavertaisia oikeusturvakeinoja 
kaikille palvelutuottajille.

Useissa kotimaisissa voucher-kokeilussa hallinto on varonut asettamasta 
kunnallista palvelutuotantoa kilpailutilanteeseen yksityisen palvelutuotannon 
kanssa. Tämän vuoksi empiirisillä tutkimuksilla ei ole voitu tuottaa tietoa siitä, 
millaisia käytännöllisiä kilpailuneutraliteettiongelmia voucherit voivat aiheut-
taa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Esimerkiksi vuosina 1995–1997 to-
teutetussa päivähoitosetelikokeilussa päivähoitoseteleiden kelpoisuus rajattiin 
ainoastaan yksityisiin palveluihin, ja kokeilukuntien kunnallinen päivähoito 
saattoi jatkaa hierarkkisen järjestelmän piirissä. Heikkilän, Törmän ja Mattilan 
(1997, 121) tätä kokeilua koskeneen tutkimuksen mukaan voucherit osoittau-
tuivat selvästi edullisemmaksi päivähoitojärjestelmäksi perinteiseen päivähoi-
toon verrattuna. Tällaisen tutkimustuloksen tulkinnassa on otettava huomioon 
kuitenkin se, että kunnalliset palvelutuottajat eivät saaneet tai joutuneet toimi-
maan samoilla perusehdoilla kuin yksityiset päiväkodit. Kunnallisen päivähoi-
don ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä on aivan toinen kuin voucheriin pohjautuva 
rahoitusjärjestelmä. Siinä mielessä tällainen tutkimustulos ei kerro sitä, kuinka 
hyvin kunnallinen päivähoito voisi pärjätä avoimessa näennäismarkkinakilpai-
lussa. Myös vuosina 1995–1997 toteutetussa omaishoitajien palveluseteliko-
keilussa, jossa oli mukana kaksikymmentä kuntaa, kahdeksassatoista kunnassa 

380 Esimerkiksi Ahonen (1994, 9) on kuitenkin huomauttanut, että voucher-järjestelmien poten-
tiaaliset edut ovat välillisiä ja että niiden realisoitumisaika on varsin pitkä.
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asiakkaiden ei ollut lainkaan mahdollista hankkia voucher-palvelua kunnalli-
selta tuottajalta (Vaarama ym. 1999, 38 ja 61 – 64).381 Tällaisilla kokeiluilla 
on tuotettu kilpailun epäneutraliteettia ja siirrytty kunnallisen tuottajan suo-
simisesta yksityisen tuottajan suosimiseen. Vuoden 2004 alusta lukien astui 
voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta anne-
tun lain muutos, jonka mukaan vouchereiden käyttö tuli lailliseksi palvelujen 
järjestämisvaihtoehdoksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lain mukaan kunta 
hyväksyy järjestelmään mukaan tulevat palvelutuottajat, mutta sellaisiksi kel-
paavat vain yksityiset agentit. Rädyn, Luoman ja Arosen (2004, 30) esittämän 
kritiikin mukaan voucheria ei pitäisi sosiaali- ja terveyspalveluissakaan nähdä 
vain yksityisille palvelutuottajille suunnattuna instrumenttina, vaan kunnallis-
tenkin palvelutuottajien tulisi voida kilpailla voucher-asiakkaista. Uudistusta 
voidaan kritisoida myös siitä, että kaikkien palvelutuottajien hyväksymisoi-
keus jää kunnille. Eräänlaisena toimilupakäytäntönä hyväksymismenettelyllä 
tavalla tai toisella rajoitetaan erilaisten palvelutuottajien pääsyä mukaan järjes-
telmään, rahoitetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja hidastetaan alalle 
tulemisen mahdollisuuksia.

381 Kokeilussa oli kaksi kuntaa, joissa luotiin asetelma kuntien ja yksityisten rinnakkaisesta pal-
velutuotannosta. Näistä kahdesta kunnasta toinen kunta päätti kuitenkin hyvin omintakeisesti 
antaa voucherit kuntalaisten sijasta suoraan palvelujen tuottajille! (Vaarama ym. 1999, 38 ja 
61 – 64.) Esimerkki kuvaa hyvin yhtäältä sitä, miten haavoittuvainen voucherin idea asiak-
kaan valinnasta ja kilpailuttamisoikeudesta on ja toisaalta sitä, miten kaukana kilpailuneutra-
liteetin saavuttaminen vielä on käytännössä sovellettavissa vouchereissa. 
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10 TUTKIMUKSEN PÄÄTELMÄT

10.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset

Kuntapalvelujen näennäismarkkinoilla kunnan virastoille ja liikelaitoksille 
sekä kuntayhtymille koituu institutionaalista kilpailuhaittaa kunnan toimialan 
rajoittuneisuudesta ja epätäsmällisyydestä, sidonnaisuudesta kunnalliseen 
alueperustaan, raskaasta minimihallintomallista, julkisuusperiaatteesta, tiedot-
tamisvelvollisuudesta, hallinto-oikeudellisista muutoksenhakumahdollisuuk-
sista, tasa-arvokiintiöistä, dualistisen tilintarkastusjärjestelmän ylläpidosta, 
kielivaatimuksista, kunnallistalouden budjettiperiaatteiden rajoittavuudesta 
ja eläkevakuutusjärjestelmän monopolistisuudesta. Esimerkiksi kunnan toi-
minta-ala estää kunnallista palvelutuottajaa kansainvälistymästä ja rajoittunut 
toimiala estää kunnallista palvelutuottajaa käynnistämästä tavaratuotantoa pal-
velutuotannon oheen. Kunnallisten virastojen ja liikelaitosten institutionaalisia 
kilpailuetuja ovat puolestaan mahdollisuus suoraan kunnallisverosubventioon, 
konkurssikelvottomuus, tulovero- ja kiinteistöverovapaus, oikeudet arvonlisä-
verojen palautuksiin, valtionosuuksien ja valtiolta saadun omaisuuden puuttu-
minen käyttöomaisuusarvoista, parempi riskinkanto- ja vahinkorahoituskyky 
sekä mahdollisuus lainarahoitukseen osana kunnallistaloutta. 

Jotkut kilpailuolosuhteisiin vaikuttavat institutionaaliset tekijät ovat luo-
teeltaan kiinteitä tai pysyviä. Tässä suhteessa ehkä tärkein tekijä on kunnan 
luontainen alueperustaisuus eli sidonnaisuus fyysiseen alueyhteisöön. Toinen 
institutionaalisten tekijöiden ryhmä muodostuu sellaisista kilpailuun vaikut-
tavista syytekijöistä, jotka ovat voimassa niin kauan, kuin toisin säädetään. 
Verotukseen liittyvät erivapaudet ovat hyviä esimerkkejä tällaisista tekijöistä. 
Kolmanteen ryhmään kuuluvat sellaiset tekijät, jotka ovat kontingentteja, ja 
niitä voidaan käyttää vaihtoehtoisesti joko institutionaalisten kilpailuetujen tai 
haittojen synnyttämiseen.  Esimerkiksi liikelaitosten mahdollisuus saada edul-
lista lainarahoitusta osana kunnan vieraan pääoman hankintaa on vain institu-
tionaalisiin tekijöihin perustuva oletus. Liikelaitos voidaan myös ikään kuin 
pakottaa maksamaan lainarahasta markkinakoron ylittävää korkoa. Samalla 
tavalla voidaan menetellä myös vaikkapa virastoilta ja liikelaitoksilta mahdol-
lisesti kerättävillä vakuutusrahastomaksuilla. 

Kuntapalvelujen näennäismarkkinoiden kilpailuneutraliteetin toteutumat-
tomuuteen vaikuttaa keskeisesti se, että kunnalliset palvelutuottajat julkisina 
organisaatioina ovat enemmän tai vähemmän erikoissäänneltyjä ja -kohdeltu-
ja. Kunnalliset organisaatiot mielletään ikään kuin osaksi julkista vallankäyt-
töä ja politiikkaa tai niiden jatkumoksi, minkä on katsottu johtavan siihen, että 



306

kunnallisten palvelutuotanto-organisaatioiden pysyvyys ja lokaliteetti pitää 
taata kaikissa olosuhteissa. Monet keskeiset kilpailuneutraliteettiongelmat, 
kuten esimerkiksi verotuksen epäyhtenäisyydet, kunta-alan eläkemono poli, 
kunnan toimialarajoitus ja asiakirjajulkisuus sekä tiedottamisvelvollisuus 
ovat valtiopäämiehen eli lainsäätäjän luomia. Normeihin pohjautuvat kilpailu-
neutraliteettiongelmat eivät ole pelkästään kunnallisoikeudellisen regulaation 
tuotoksia, vaan niitä ovat tuottaneet useat eri julkisoikeuden alat. Kilpailuolo-
suhteisiin vaikuttava sääntely tuottaa yhteiskunnallista sektorijakopolitiikkaa, 
vaikka suoraan tai nimenomaisesti kuntia ja yksityisiä palvelutuottajia ei kiel-
letäkään toimimasta samoilla palvelualoilla. Oikeudellisten tekijöiden ohella 
kilpailun epäneutraliteettia tuotetaan vähäisemmässä määrin myös sisäsyntyi-
sesti eli kunnallispoliittisilla päätöksillä ja päättämättä jättämisillä. Kunnal-
lisen itsehallinnon rajoissa kuntien poliittinen yhteisö vaikuttaa kunnallisten 
organisaatioiden institutionaalisiin kilpailutekijöihin esimerkiksi budjettipoli-
tiikalla, käyttöomaisuuserien tasearvojen määrityksillä, sisäisten suoritteiden 
hinnoittelulla ja subventiopolitiikalla.

Ammattikorkeakoulupalvelujen tuotantojärjestelmä, jossa samoja palveluja 
tuottavat monenkirjavat organisaatiot, sisältää kilpailuolosuhteita vääristäviä 
tekijöitä, vaikka se toteuttaakin näennäismarkkinateorian viitoittamia ajatuk-
sia tuottajien pluraliteetista. Institutionaaliset tekijät tuottavat selkeitä, edel-
lä kuvattuja kilpailuhaittoja ja -etuja, mutta niiden nettovaikutus on epäselvä. 
Ammattikorkeakoulujen organisaatiomuotojen heterogeenisyyttä ja institutio-
naalisten kilpailuolosuhteiden vääristymiä voidaan silti sietää hyvin erityisesti 
siitä syystä, että alan näennäismarkkinat ovat hyvin rajoitetut. Ammattikorkea-
koulujen tutkintokoulutuspalvelujen näennäismarkkinoita säännellään toimi-
lupapolitiikalla, aloituspaikkakiintiöillä ja opetusministeriön kanssa tehtävillä 
tulossopimuksilla, minkä ansiosta osa kilpailuneutraliteettieroista jää laten-
teiksi. Kilpailuneutraliteettieroilla on enemmän merkitystä ammattikorkea-
koulujen maksullisessa palvelutoiminnassa, jossa ammattikorkeakoulut eivät 
kilpaile vain keskenään vaan myös monien muiden koulutus- ja kehittämis-
organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen luku neljä ja tutkimuksen liitteessä yksi suoritettu yksityiskoh-
tainen vertailu osoittivat, että kunnallinen liikelaitos eroaa kunnallisesta viras-
tosta vain melko marginaalisesti. Liikelaitos on vain joiltakin – kunnan itsensä 
määrittelemiltä – osin hienosäädetty virasto. Liikelaitosta ei tarvitse rekisteröi-
dä mihinkään, eikä se ole itsenäinen organisaatio, vaan kuntaorganisaation osa, 
jolle kunnanvaltuusto voi päättää antaa muita virastoja itsenäisemmän aseman. 
Mitään ehdotonta välttämättömyyttä antaa liikelaitokselle itsenäisyyttä muita 
virastoja enemmän ei ole olemassa, vaan minimissään kyse on nimitysasiasta 
eli siitä, että kunta itse päättää kutsua jotakin virastoa liikelaitokseksi. Käytän-
nössä tyypillistä silti on, että niille virastoille, joita kunnat kutsuvat liikelaitok-
siksi, on laadittu johtosääntö, jossa liikelaitoksella itsellään tai sitä johtavalla 
toimielimellä on jossakin suhteessa laajemmat päätöksen tekovaltuudet kuin 
muilla hallintokunnilla. Laajemmat päätöksenteko valtuudet saattavat liittyä 
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esimerkiksi henkilöstöpolitiikan harjoittamiseen, taksapolitiikkaan ja inves-
tointikohteista päättämiseen. Johtosääntöjen ohella toinen käytännössä liike-
laitoksia virastoista erottava piirre liittyy budjetointiin, sillä verrattuna viras-
toihin niissä sovelletaan tavallisesti väljempää budjettiohjausta.

Kunnallisen viraston liikelaitostaminen edistää kilpailuneutraliteettia suh-
teellisen vähän ja joka tapauksessa selkeästi vähemmän kuin yhtiöittäminen. 
Liikelaitos ei voi mennä konkurssiin, liikelaitokselle voidaan järjestää suoraa 
kunnallisverosubventiota, liikelaitos noudattaa julkisuusperiaatetta siinä missä 
virastokin ja liikelaitoksen päätöksiin sovelletaan julkisoikeudellisia muutok-
senhakukeinoja. On myös kyseenalaista, voiko liikelaitosmuotoa pitää näen-
näismarkkinateorian edellyttämänä puoli-itsenäisenä palvelutuottajana, koska 
liikelaitoksen asema ei ole konstitutiivinen. Liikelaitoksen muita virastoja 
suurempi toimintavapaus perustuu ainoastaan kunnan sisäiseen johtosääntöön, 
jonka kunnanvaltuusto voi tarpeen vaatiessa milloin tahansa muuttaa tai jopa 
lakkauttaa yhdellä päätöksellä. 

Yhtiöittäminen lisää kilpailuneutraliteettia keskeisesti siksi, että se muut-
taa kunnallisen palvelutuottajan yleisimpään yhtiömuotoon, luo konkurssi-
kelpoisuuden ja eliminoi suoran kunnallisverosubventiomahdollisuuden. Sen 
sijaan väite siitä, että yhtiöittäminen on keino turvata toiminnan läpinäkyvyys 
ja siten edistää kilpailuneutraliteettia, on hyvin kiistanalainen. Yhtiöittäminen 
siirtää yhtiön toiminnan julkisuusperiaatteen ulkopuolelle ja supistaa kuntalai-
sen käytettävissä olevia oikeusturvakeinoja. Pikemminkin voidaan väittää, että 
yhtiöittäminen lisää kilpailuneutraliteettia juuri sen ansiosta, että se vähentää 
toiminnan läpinäkyvyyttä, koska yksityistenkin palvelutuottajien toiminta on 
julkisuudelta suojattu. Voidaan myös sanoa, että yhtiöittäminen lisää yksikön 
kunnallistaloudellisia kilpailuedellytyksiä siirtäessään yksikön pois kunnan 
budjetista, kasvattaessaan sen tosiasiallista vapautta maksupolitiikassa, irrotta-
essaan yksikön kunnallistalouden tasapainovelvoitteesta ja tietyissä tapauksis-
sa parantaessaan rahaprosessin mittaamisedellytyksiä.

Yhtiöittämisen sallittavuutta ja yhtiöittämiskohteen sopivuutta on arvioi-
tu aikaisemmassa yhtiöittämistutkimuksessa ikään kuin tuotettavan palvelun 
ominaispiirteistä lähtevänä ongelmana. Vaihtoehtoisina yhtiöittämiskriteereinä 
on mainittu toiminnan operatiivisuus, omarahoitusosuus, liiketoiminnallisuus 
ja palvelusuoritteiden mitattavuus. Yksittäisinä kriteereinä ne eivät ole toimi-
via tapoja määritellä sopivia ja kilpailuneutraliteettia edistäviä yhtiöittämisen 
kohteita, vaan näennäismarkkinoiden näkökulmasta kohteen määrittelyssä ar-
viointi tulisi kohdistaa siihen, miten kilpailulliset potentiaalisen kuntapalvelun 
markkinat ovat tai voivat olla. Markkinoiden ja palvelun luonteen arvioinnin 
rinnalla tulisi ottaa huomioon myös se, miten kunnan poliittinen yhteisö kyke-
nee sitoutumaan yhtiöittämisen ohessa kilpailuttamismallien ja muiden näen-
näismarkkinauudistusten toimeenpanoon. 

Mikä tahansa kunnallisten toimintayksiköiden yhtiöittäminen ei kuitenkaan 
edistä eri organisaatiomuotojen välisen kilpailuneutraliteetin saavuttamista, 
vaan toteutustavasta ja kontekstitekijöistä riippuen yhtiöittäminen voi edistää 
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enemmän yksityistämistä, kunnallistalouden tervehdyttämistä, desentralisoin-
tia tai tulosjohtamista kuin kilpailuneutraliteetin saavuttamista. Yhtiöittäminen 
edistää kilpailuneutraliteetin saavuttamista erityisesti sellaisessa kontekstissa, 
että yhtiöittämispäätöksen yhteydessä toteutetaan muita näennäismarkkinoi-
den kehittymistä tukevia uudistuksia, joista tärkeimpiä ovat joko kunnan tai 
kuntalaisten kilpailutuksiin perustuviin palveluhankintoihin siirtyminen. Vaik-
ka yhtiöittäminen neutraloi useita organisaatioperusteisia kilpailuneutraliteet-
tieroja, yhtiöittämisellä ei voida saavuttaa kilpailuneutraliteettia ainakaan, jos 
asiaa tarkastellaan juridisten kilpailuedellytysten konvergoitumisen näkökul-
masta. Yhtiöittämisen tuloksena syntyvässä kuntayhtiössä kunnan toimiala-
rajoite rajoittaa kunnallisen yhtiön toimialaa, kunnan toiminta-alue estää tai 
hidastaa kunnallisen osakeyhtiön kansainvälistymistä, kunnallisilla osakeyh-
tiöillä on yleinen palvelukielivaatimus, kuntayhtiötä koskevat laajemmat tasa-
arvolain vaatimukset, hankintalainsäädäntö sitoo kuntayhtiöitä ja käytännössä 
kuuluminen kuntasektorin monopolieläkejärjestelmään merkitsee korkeampia 
eläkekustannuksia. Kunnallisen osakeyhtiön edellytykset käyttää erilaisia kil-
pailukeinoja ovat yksityistä yhtiötä rajoitetummat, minkä vuoksi kuntayhtiö 
saattaa joutua jopa yksityisiä yhtiöitä huonompaan institutionaaliseen kilpailu-
asemaan. Tämä puolestaan on omiaan edistämään kuntien passiivisuutta kil-
pailuneutraliteetin toteuttamisessa. 

Yhtiöittämisen jälkeen syntyvissä kunnallisissa osakeyhtiöissä kilpailu-
neutraliteetin toteutumista rajoittaa yhtiön toiminnan poliittinen kontrolli. 
Poliittisella yhteisöllä voi olla pyrkimys yhtiön hallinnon ja toiminnan puo-
luepolitisointiin ja sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden kanavointiin 
yhtiön päätöksentekoon. Kilpailuhaittana poliittinen kontrolli merkitsee lähin-
nä kuntayhtiön päätöksenteon monimutkaistumista, hidastumista ja riskiä talo-
udellisen tehokkuuden väheksymiseen. Monissa tutkijoiden puheenvuoroissa 
ja hallinnon selvityksissä on vaadittu jopa kuntayhtiöiden kunnallis poliittisen 
kontrollin tiukentamista uusilla ja järeämmillä keinoilla. Esityksiä on  tehty 
vilkkaammin Ruotsissa kuin Suomessa, ja Ruotsissa esitykset ovat myös 
useam min johtaneet laajentuneen erityissääntelyn kautta poliittisen kontrollin 
edellytysten vahvistamiseen. 

Kunnallisen osakeyhtiön kunnallispoliittisen kontrollin neutraloimiseksi 
yhtiön hallituksen jäsenten asema kaipaisi selkiytystä. Kunnille toimitetuissa 
yhtiöomistajuutta koskevissa ohjeissa kuntayhtiöin hallitusten jäsenten oma 
harkintavalta on rajattu minimiin ja kuntayhtiön hallitusta on pidetty erään-
laisena edustuselimenä. Ohjeet, joissa vaaditaan myös sitä, että hallituksen 
jäsenen olisi jäävättävä itsensä, kun yhtiön etu on ristiriidassa kunnan edun 
kanssa, tekevät mahdottomaksi toteuttaa hallituksen jäsenen perustehtävää eli 
yhtiön edun ajamista. Kilpailuneutraliteettia edistettäisiin tulkitsemalla kunta-
yhtiöiden hallitusten kaikki jäsenet itsenäisiksi ja riippumattomiksi sekä kyke-
neväisiksi toimimaan ilman yhtiötoiminnalle vierasta ja siihen kuulumatonta 
ylimääräistä virkavastuuta. Poliittista kontrollia voidaan neutraloida myös luo-
pumalla poliittisista perusteista yhtiön toimielinten valintaperusteena ja valit-
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semalla jäsenet hallitukseen yhtiön stakeholdereiden eli panostenhaltijoiden 
joukosta. Stakeholder-periaatetta sovellettaessa hyväksytään samalla myös 
ajatus siitä, että omistajapäämiehen ohella muutkin panostenhaltijat ottavat 
yhtiökohtaista riskiä, minkä ansiosta heillä voi olla jopa paremmat kannusteet 
hallitustyöskentelyyn kuin poliittisilla hallitusjäsenillä.   

Hyvän corporate governancen periaatteita ei tulisi pyrkiä uudistamaan kun-
nallisoikeudellisilla reformeilla eikä ainoastaan kehittämällä kuntayhtiöiden 
yhtiöjärjestysmääräyksiä. Yhtiöoikeudelliset uudistukset ja toimialakohtaisten 
sääntelyjärjestelmien käyttöönotto edistävät paremmin kilpailuneutraliteettia, 
koska ne todennäköisemmin kohtelevat kaikkia yhtiöitä tasapuolisesti. Eri yh-
tiöiden välisiä kilpailuneutraliteettieroja voidaan pyrkiä kaventamaan myös 
siten, että yksityisiä yhtiöitä muokataan kuntayhtiöiden suuntaan joko suoraan 
lakiteitse tai välillisesti kunnan sopimuspolitiikalla.

Tilaaja-tuottajamallin vapaaehtoinen täytäntöönpano merkitsee sitä, että 
palvelutuottajat eri kunnissa eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Pakkokil-
pailuttaminen edistäisi kaikkien palvelutuottajien tasa-arvoista kohtelua mutta 
aiheuttaisi todennäköisesti ala- ja kuntakohtaisesti turhia transaktiokustan-
nuksia, koska joiltakin aloilta ja joistakin kunnista puuttuu vaihtoehtoinen 
palvelutuotanto. Kun tilaaja-tuottajamallin täytäntöönpano on vapaaehtoista, 
kuntien kilpailutuksista tulee satunnaisia ja vaikeasti ennustettavia, mikä suo-
sii aktuaalisia palvelutuottajia potentiaalisten kustannuksella. Eräät palvelu-
tuottajat hyötyvät myös siitä, että tilaaja-tuottajamallin toimeenpanoa koskeva 
informointi ei sido kunnan poliittista yhteisöä. Informointihyötyä voivat saada 
aktuaaliset palvelutuottajat ja sellaiset palvelutuottajat, jotka ovat lähellä po-
liittisia päätöksentekijöitä, minkä ansiosta he voivat muita paremmin arvioida 
erilaisen informaation luotettavuutta. Palvelujen hankintaneutraliteetti edellyt-
täisi myös sitä, että kilpailutukset toteutettaisiin avoimina, osallistumisoikeus 
olisi kaikilla palvelutuottajilla ja tarjouspyyntöjen palvelunimikkeet olisivat 
standardoituja. Kilpailutusten toteuttaminen virtuaalisesti tai sähköisesti le-
vittäisi tiedon kilpailusta globaalisti reaaliajassa, mikä tekisi tiedonjakelusta 
tasa-arvoisempaa. Sähköisen toteutuksen ansiosta myös pieniä ja kiireellisiä 
hankintoja voitaisiin kilpailuttaa ja lisätä näin esimerkiksi pienyritysten tasa-
puolista kohtelua. 

Toistaiseksi voimassa olevien tai kiinteäaikaisten toimitussopimusten si-
jasta kilpailuneutraliteettia voidaan edistää paremmin määräaikaisilla sopi-
muksilla, joiden kesto määräytyy tilattavan palvelun luonteeseen ja tuotantoon 
sitoutuvan pääoman määrän perusteella. Sopimuksellisuus sinänsä kohtelee 
kuitenkin epäneutraalisti kunnan sisäisiä palvelutuottajia. Siinä missä ulkoi-
nen palvelutuottaja saa kilpailun voiton jälkeen itselleen sitovan sopimuksen, 
sisäinen palvelutuottaja joutuu tyytymään parhaimmillaankin lähinnä vain 
vuotuismäärärahaan. 

Transaktiokustannukset mukaan lukien diskontatulta nykyarvoltaan edul-
lisin tarjous olisi parhaimman tarjouksen valintakriteerinä periaatteessa hyvin 
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yksinkertainen ja neutraali, mutta sopimukseen liittyviä transaktiokustannuk-
sia ei voida tietää etukäteen. Palvelujen kilpailuttamisessa halvin tarjoushinta-
kin aiheuttaa arviointiongelmia. Esimerkiksi jotkin kunnalliset palvelut ovat 
niin elintärkeitä ja hienovaraisia, että halvimman tarjouksen hyväksyminen 
voi psykologisista syistä johtuen olla jopa mahdotonta. Usein esitettävän vaa-
timuksen mukaan kilpailutuksessa olisi hyväksyttävä sellainen tarjous, joka 
lupaa alhaisimmalla hinnalla parhaimman palvelun. Ongelmallista on kuiten-
kin se, että parhaimmalla palvelulla voidaan ymmärtää parhainta laatua tai 
jopa kokonaan toista palvelua eli sellaista palvelua, josta ei ole edes tarjous-
ta pyydetty.  Jos vertailussa käytetään kriteerinä hinta-laatusuhdetta, sisältää 
tämä sen riskin, että hankitaan vahingossa ylilaatua ja kulutetaan voimavaroja 
enemmän, kuin mikä olisi välttämätöntä tarpeen tyydytyksen kannalta. Tällä 
perusteella kehittyneemmän ja neutraalimman kriteerin mukaan kunnan pitäisi 
hyväksyä tarjous, jossa luvataan vaadittava palvelu ja laatu halvimmalla hin-
nalla ja suurin lisälaatu ilman lisäkustannuksia. 

Päämiehen harjoittaman valvonnankin tulisi osaltaan edistää yhdenvertai-
suuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista kilpailutussuhteissa. Valvonta ei 
saisi perustua sattumanvaraisille tekijöille, vaan sen pitäisi olla niin kontrol-
loitua ja systemaattista, että erilaisten tuottajien mahdollisuuksia opportunis-
tiseen käyttäytymiseen valvotaan yhtäläisellä intensiteetillä. Sen lisäksi neut-
raalit valvontakäytännöt edellyttävät päämieheltä kumppanuuksien välttämistä 
tuottajien kanssa eli eräänlaista paikallista liittoutumattomuuspolitiikkaa. Ns. 
kolmannen miehen etu edellyttää myös sen kontrolloimista, ettei päämiehen ja 
agentin välillä esiinny sellaista yksituumaisuutta, joka johtaisi agentin suosi-
miseen sopimussuhteessa. 

Mikäli kunta ensin päättää noudattaa avointa tilaaja-tuottajamallia ja hank-
kia ostopalveluja näennäismarkkinoilta, sen jälkeen kunnan on pääsäännön 
mukaan kilpailutettava palveluhankinnat. Yksityiskohtainen hankintalainsää-
däntö koskee sekä hankintaprosessin muodollisia että aineellisia sisältöjä, ja se 
edistää syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden periaatteita, sillä sen voidaan 
katsoa yhdenmukaistaneen ja johdonmukaistaneen eri palvelutuottajien koh-
telua ja hankintamenettelyjä. Hankintalainsäädännössä on silti kilpailuneutra-
liteetin kannalta joitakin porsaanreikiä, koska lainsäädäntö ei selväpiirteisesti 
määritä kilpailuttamisen frekvenssiä, eikä se osoita, miten palvelutoimitusten 
systemaattinen laatuseuranta ja valvonta tulisi järjestää. Hankintalainsäädäntö 
on hampaaton myös monissa kuntapalvelujen ulkoistamistilanteissa, sillä ul-
koistamista voidaan harjoittaa ilman kilpailuttamista. Toisaalta ulkoistaminen, 
vaikka se sisältäisikin kilpailuttamisprosessin, synnyttää kilpailun epäneutrali-
teettia siinäkin tapauksessa, että ulkoistamispäätös tehdään jo ennen kilpailut-
tamista. Tällöin siinä sitoudutaan siihen, etteivät kunnan omat palvelu tuottajat 
ole oikeutettuja osallistumaan kilpailuun. Pienet palveluhankinnat on vapau-
tettu kilpailutusvelvoitteesta, mikä syrjii pienyrittäjiä ja pienissä kun nissa toi-
mivia palvelutuottajia, koska pienissä kunnissa voidaan ajatella olevan enem-
män pieniä hankintoja kuin muissa kunnissa. 
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Toisaalta tehtyään kuntien kilpailuttamisesta määrämuotoista ja ulkoisten 
ostopalvelujen hankinnasta pakollista hankintalainsäädäntö tuottaa myös uutta 
kilpailun epäneutraliteettia. Yksityiset palvelutuottajat voivat hoitaa alihankin-
tojensa kilpailuttamisen markkinatilanteen mukaan ja ilman muodollisuuksia. 
Kunnallisten palvelutuottajien alihankinnat joudutaan kilpailuttamaan muo-
dollisia ja hitaita prosesseja noudattaen. Jos kunnallinen ja yksityinen palve-
lutuottaja ovat keskinäisessä kilpailutilanteessa, kunnallisen palvelutuottajan 
institutionaalisena kilpailuhaittana on sen oman hankintatoimen hitaus ja mo-
nimutkaisuus ja sitä kautta ylimääräinen kustannusrasitus. Tämä ongelma joh-
tuu siitä, että hankintalainsäädäntö koskee samalla tavalla kaikkia kunnallisia 
hankintoja, eli se ei tee eroa tilaajan ja tuottajan tekemille hankinnoille. 

Myyntineutraliteetin saavuttamiseksi on esitetty, että kunnallisia palvelu-
tuottajia tulisi vaatia noudattamaan omakustannusperusteista hinnoittelua. 
Sisällöllisesti omakustannusperiaate on kuitenkin hankala, koska omien kus-
tannusten laskenta sisältää lukuisia laskentateknisiä valintoja ja vaihtoehtoi-
sia tapoja ratkaista laskentatoimen perusongelmia. Keskitetysti toimeenpantu 
omakustannusperiaate voisi vaarantaa laskennan operatiiviset tarkoitusperät, 
ja sen valvonta olisi todennäköisesti hyvin vaikeaa. 

Kunnallistaloudessa ollaan hyvin kaukana siitä konventiosta, jota omakus-
tannusperiaatteen määrittely noudattaa liiketaloudessa. Kunnallistaloudessa ei 
ole edes yhtä yhtenäistä ja kattavaa omakustannusperiaatetta, vaan eri palve-
lujen omakustannusperiaatteissa on kirjavuutta. Volyymiltään merkittävissä 
sosiaali- ja terveyspalveluissa omakustannusperiaate on hinnoittelun ehdoton 
yläraja, mutta omiksi kustannuksiksi kunnallinen palvelutuottaja voi lukea 
vain käyttökulut. Suosituksen mukaan kuntien tulisi periä ulkopuolisilta pal-
velutuottajilta heille luovutetuista asiakirjoista niiden antamisesta aiheutuneet 
kustannukset, joihin saa laskea mukaan vain valmistus- ja lähetyskustannuk-
set. Saman ohjeen mukaan asiakirjat ovat kuntien omille virastoille ja liikelai-
toksille ilmaisia. Kunnallisessa liiketoimessa sovelletaan karkeasti ohjeistettua 
omakustannusperiaatetta, sillä omiksi kustannuksiksi luetaan valmistuskus-
tannusten lisäksi tuotantovälineisiin sitoutuneen pääoman kustannukset sekä 
hallinnon ja myynnin kustannukset. Osuutta yleishallinnon tai keskushallin-
non kustannuksista taikka markkinointikustannuksia ei liiketoimen hinnoittelu-
ohjeissa ainakaan eksplisiittisesti suositella sisällytettäviksi omiin kustannuk-
siin. 

Kunnallistalouden omakustannusperiaatteen kehittäminen kaipaa ensivai-
heessa eheytystä, terminologisia tarkennuksia ja yhteisymmärryksen siitä, että 
kaikki pääomakustannukset käyttökustannusten ohella on katsottava kustan-
nuksiksi. Kunnille asetettu vaatimus siitä, että oppilaitosten harjoittaman hin-
noittelun tulee perustua toteutuneisiin kustannuksiin, on loogisesti lähes mah-
dotonta toteuttaa. Toteutuneiden kustannusten näkökulma on historiallinen, 
mutta palvelujen hinnoittelussa toteutuneita kustannuksia ei voida varmuu-
della tietää. Näin voidaan väittää vetoamalla siihen, että yleensä hinnoittelu 
on tehtävä ennen sopimusta ja palvelun toimitusta, minkä vuoksi hinnoittelun 
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perusteeksi tulevat kustannustiedot joudutaan estimoimaan. Kunnallisten pal-
velutuottajien velvoittaminen noudattamaan omakustannusperiaatetta tuottaisi 
herkästi uutta kilpailun epäneutraliteettia, sillä omakustannusperiaate ei ole 
sitova liiketaloudessakaan. Tämän vuoksi pitäisi löytää yhteisymmärrys siitä, 
mitä voidaan pitää kohtuullisena aikaskaalana omakustannusperusteisen hin-
noittelun toteutumiselle eri palveluissa ja erilaisilla markkinoilla.

Kilpailuneutraliteettivaikutuksiltaan vahingollisia ovat sellaiset hinnoit-
telussa esiintyvät ristisubventiot, joiden johdosta tarjoushintojen tai koko-
naisedullisuuden mukainen järjestys tarjouskilpailussa muuttuu. Talousteorian 
mukaan ristisubventioita voi silti olla tarkoituksenmukaista sietää sen vuok-
si, että ne voivat olla perusteltuja skaalaetujen aikaansaamiseksi. Toiminnan 
skaalaetujen vuoksi kategorinen tai ehdoton vaatimus ristisubventioiden eli-
minoinnista hinnoittelussa joutuukin tämän vuoksi ongelmiin. Kilpailuneut-
raliteettipolitiikan olisi ensisijaisesti puututtava sellaisiin ristisubventioihin, 
joiden avulla palvelutuottaja on näennäismarkkinakilpailussa saavuttanut mer-
kittävän markkinaosuuden sellaisella palvelutuotannolla, johon ei liity suuria 
skaalaetuja. Jos palvelutuottajalla on suuret skaalaedut ja se on hankkinut it-
selleen ristisubvention turvin merkittävän markkinaosuuden, ristisubvention 
eliminointiin kannattaa ryhtyä vain, jos ristisubvention poistamisesta seuraava 
lisääntyvä kilpailuneutraliteettihyöty ylittää palvelutuottajan skaalaedut. Nii-
den palvelutuottajien hinnoittelun ristisubventioihin, joiden markkinaosuus on 
jäänyt vaatimattomaksi ja joilla on kuitenkin merkittäviä skaalaetuja, ei ole 
aiheellista puuttua lainkaan.

Kilpailullisilla näennäismarkkinoilla kilpailuneutraliteettivaikutteisten ris-
tisubventio-ongelmien potentiaali syntyy siitä, että jollakin palvelutuottajalla 
on institutionaalisesti muita paremmat mahdollisuudet siirtää kustannuksia 
tai tuottoja hyödykkeiltä toisille siten, että se johtaa alihinnoitteluun. Sekä 
hinnoittelun että katetuottolaskennan ristisubventioon saatetaan kunnallis-
hallinnossa myötävaikuttaa erityisesti sellaisilla järjestelyillä kuin erilaisten 
julkisten palvelujen yhteispalvelupisteillä, suhteellisen suurilla keskitetysti 
hoidetuilla tehtävillä, toiminnan monitoimialaisuudella, tuotantotoiminnasta 
etäälle siirretyllä taloushallinnolla, yhtenäiskassaperiaatteella, kilpailutettujen 
ja kilpailuttamattomien palvelujen pitämisellä samassa organisaatiossa, keski-
tetyllä johtamisjärjestelmällä, palvelujen synergiaetujen tavoittelulla ja julki-
silla tukiaisilla. 

(Risti)subventoinnin selvittämisen on ainakin joissain tapauksissa katsottu 
kuuluvan viime sijassa kuntapalvelujen tilaajalle. Kuntatilaaja kärsii kuitenkin 
informaatio-ongelmasta, minkä vuoksi tilaajalla ei välttämättä ole kykyä eikä 
välttämättä edes riittävää ja soveliasta informaatiota selvittää palvelutuottajan 
hinnoittelun mahdollisesti sisältämiä ristisubventioita. Toiseksi on huomautet-
tava, että tilaajapäämieheltä saattaa puuttua insentiivi valvoa tuottajan kus-
tannuslaskentaa ja ristisubventioita, sillä ainakin lyhyellä aikajänteellä tilaaja 
saattaa hyötyä ristisubventioon perustuvasta alihinnoittelusta. Kolmanneksi on 
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huomautettava, että ristisubvention selvittämistehtävän siirtäminen tilaajalle 
vähentää agentin motivaatiota ylläpitää kunnollista kustannuslaskentaa.

Voucher on kunnan määrittelemä, palvelutarpeessa tai palkitsemista taikka 
kompensaatiota vailla oleville kuntalaisille jaettu ja oikeuksia ja velvollisuuk-
sia synnyttävä kulutus-instrumentti, jonka turvin kuntalaiset voivat valita it-
selleen sopivimman palvelutuottaja-agentin, kuluttaa palvelun ja siirtää palve-
lutoimituksen yhteydessä voucherin korvauksena agentille, joka myöhemmin 
voi vaihtaa voucherin kunnan kanssa rahaksi. Voucher-järjestelmän toimeen-
panossa näennäismarkkinoiden kilpailuneutraliteettia edistetään, jos vouche-
reita jaetaan vain aktiivikuntalaisille. Asymmetrisen informaation  ongelmia 
voidaan ehkäistä ennakolta, jos esimerkiksi kunta ryhtyy itse jakamaan infor-
maatiota ja vouchereihin liitetään tiedon keruun ja jakelun järjestelmiä. Ku-
luttajan itsenäisyyttä voidaan tukea voucherilla, joka mahdollistaa kulutuksen 
allokoinnin yhtä aikaa pääomaan ja kulutukseen tai jättää allokointivalinnan 
kuntalaiselle itselleen. Kilpailuneutraliteetin kannalta voucher-järjestelmän 
piiriin mukaan pääseminen on erilaisille julkisille ja yksityisille palvelutuotta-
jille mitä olennaisin asia. Vaihtoehto, jossa kunta ei erikseen itse suorita mitään 
palvelutuottajien kunnallispoliittista karsintaa tai kilpailutusta, tukee kilpailu-
neutraliteettia, koska etukäteen kukaan palvelutuottaja ei tule rajatuksi järjes-
telmän ulkopuolelle. Arveluttavin karsintametodi kilpailuneutraliteetin kannal-
ta on kunnallispoliittinen valinta. Kunta voi järjestää myös palvelu tuottajien 
kilpailutuksen, joka voidaan tehdä kahdessa eri tarkoituksessa. Ensinnäkin 
kilpailutuksen tarkoituksena voi olla karsia joitakin palvelutuottajia voucher-
järjestelmän ulkopuolelle. Kilpailuttaminen karsintametodina on kuitenkin 
läpinäkyvämpi ja oikeudenmukaisempia menettelytapa kuin pelkkä kunnallis-
poliittinen valinta. Vaihtoehtoisesti kunta voi järjestää neutraalin kilpailutuk-
sen, jossa tavoitteena on vain erilaisten palvelutuottajien löytäminen, palvelu-
tuotantokapasiteetin tunnistaminen ja hintatason kartoittaminen. Voucher-jär-
jestelmän toimeenpano pelkkänä kokeiluna, mikä on ollut tyypillistä kuntien 
voucher-järjestelmille, antaa institutionaalisen kilpailuedun aktuaalisille pal-
velutuottajille ja sellaisille, joilla on jo olemassa valmis tuotantokapasiteetti. 
Pysyvä toimeenpano helpottaisi potentiaalisten palvelutuottajien alalle tuloa 
ja kapasiteettiongelmista kärsivien palvelutuottajien investointien tekemistä. 
Koska myös kunta itse osallistuu palvelujen tuotantoon, on olemassa tarve val-
vontatehtävän eriyttämiselle kunnan muista funktioista. 

Jos voucherin voimassaoloalue ulottuu kunnan rajojen ulkopuolelle, 
voucher ei tuota epätasa-arvoa palvelutuottajan kotipaikkakunnan perustella. 
Toistaiseksi voimassa olevat voucherit jättävät aikamarginaalia kuntalaisten 
harkituille vallinnoille, kilpailutuksille ja tinkimiskierroksille. Kilpailuneutra-
liteettia voidaan vahvistaa myös sillä, että voucherin arvo määritellään jousta-
vaksi. Joustavalla ja rajoittamattomalla voucherilla voidaan estää palvelutuot-
tajien kermankuorintaa, kun voucherin arvon annetaan määräytyä esimerkiksi 
asiakkaiden tarvetekijöistä käsin. Jos asiakas ei voi täydentää voucherin ar-
voa omalla panoksellaan, voucher johtaa palvelutuottajien tasapäistämiseen ja 
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pelkkään kustannusten minimointikilpailuun. Ne palvelutuottajat, joilla olisi 
ideoita myös paremmista ja täydentävistä palveluista, eivät voisi tuoda esiin 
omaa osaamistaan. Tämän vuoksi voucherit, joita asiakas ei voi halutessaan 
täydentää, antavat institutionaalista kilpailuetua niille palvelutuottajille, joilta 
puuttuu halu tai taito kehittää uusia palveluja ja entisten palvelujen sisältöjä. 
Voucherin kelpoisuus on kaikkein puolueettomin, kun asiakas voi halutessaan 
hankkia palvelut joko yksityiseltä, julkiselta tai muulta voittoa tavoittelemat-
tomalta palvelutuottajalta. 

Voucherin olennaisimpia oikeuksia kilpailuneutraliteetin kannalta ovat asi-
akkaan valinta- ja kilpailutusoikeudet, jotka ovat siis kaksi eri oikeutta. Vaikka 
pelkkä palvelutuottajan valintaoikeuskin voi kohdella eri palvelutuottajia yh-
denvertaisesti, kuitenkin vasta voucherin saajalle annettava kilpailutusoikeus 
on se perusedellytys, joka tekee voucherista kuntalaisen kilpailutusinstrumen-
tin. Kilpailutusoikeuden puitteissa kuntalainen voi pyytää tarjouksia palvelu-
tuottajilta, neuvotella sopimusehtoja paremmiksi ja harjoittaa tinkimistä. Pal-
velutuottajan velvollisuuksista kilpailuneutraliteetin kannalta merkityksellisiä 
ovat tuotantovelvollisuudet. Kun palvelutuottajille asetetaan yleinen velvolli-
suus tuottaa tasalaatuisia palveluja ja kohdella voucherilla maksavia asiakkaita 
yhdenvertaisesti, estetään kermankuorintaa ja kaikki palvelutuottajat tulevat 
organisaatiomuodosta riippumatta samojen velvoitteiden piiriin. 

Kunnallisten palvelutuottajien osallistumista voucher-kilpailuun rajoittavat 
keskeisimmin kunnallistalouden budjettisidonnaisuus ja luontevien toimin-
nallisten ja alueellisten laajentumis- ja supistumismekanismien puuttuminen. 
Useissa toimeenpannuissa voucher-järjestelmissä tai -kokeiluissa on tuotettu 
kilpailun epäneutraliteettia siten, että kunnallisia palvelutuottajia on nimen-
omaisin säännöksin tai määräyksin estetty kilpailemasta voucher-asiakkaista 
ja järjestelmillä on avoimesti suosittu yksityisiä palvelutuottajia.

10.2 Tutkimuksen teoreettiset implikaatiot ja diskurssi

Näennäismarkkinoita on pidetty näennäisinä sen vuoksi, että yksilöiden  sijasta 
ostajina näennäismarkkinoilla ovat kunnat eli kollektiiviset kulutusyksiköt 
ja kuntien vouchereilla valtuuttamat kuntalaiset. Tämän perustelun voidaan 
tulkita pohjautuvan siihen ajatteluun, että kuntalaisten alkuperäiset henkilö-
kohtaiset tarpeet suodattuvat ja muuttuvat radikaalisti kunnallispoliittisessa 
prosessissa ennen kuin niistä tulee kollektiivisen kulutusyksikön määrittele-
miä hankintapäätöksiä tai vouchereita. Oikeilla markkinoilla jokainen yksilö 
tyydyttää omat alkuperäiset ja originellit tarpeensa miten tahtoo ilman suoda-
tusta. Argumentti siitä, että juuri tarpeiden prosessointi poliittisessa proses-
sissa tekisi kuntapalvelujen markkinoista näennäiset, ei ole kuitenkaan kovin 
vakuuttava. Yksilöt eivät ole atomistisia yhteiskunnan soluja, sillä he halua-
vatkin tehdä osan hankinnoistaan olemalla jäseninä erilaisissa yhteisöissä, 
kuten vaikkapa  perheissä ja järjestöissä. Poliittisestakin prosessista kana-
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voituvat palvelutarpeet voivat olla yhtä aitoja kuin yksityiset kulutustarpeet. 
Vaikka kaikkien yksilöiden toiveita ei voida täysin ottaa huomioon kollektii-
visten kulutuspäätösten teossa, voivat kollektiiviset kulutusyksiköt käyttäytyä 
markkinoilla vähintään yhtä rationaalisesti ja aggressiivisesti kuin yksilötkin. 
Monissa tapauksissa kunnilla on myös paljon enemmän neuvotteluvoimaa ja 
-taitoa sekä harkintakapasiteettia kuin heikoilla yksilöillä. 

Toinen perustelu näennäismarkkinoiden näennäisyydelle on ollut se, että 
näennäismarkkinakilpailuun osallistuu voittoa tavoittelevia ja voittoa tavoitte-
lemattomia julkisia ja yksityisiä palvelutuottajia. Vaikka näennäismarkkinoilla 
toimivista palvelutuottajista jotkut pyrkivät voittoon ja osa ei ole kiinnostunut 
voiton tekemisestä, sen ei välttämättä voida katsoa aiheuttavan niin merkittä-
viä eroja palvelutuottajien käyttäytymiseen, että sen perusteella olisi oikeu-
tettua puhua näennäisestä markkinakäyttäytymisestä. Voitontavoittelumah-
dollisuutta tärkeämpää kansainvälisten tutkimusten mukaan on organisaation 
toimintaympäristön luonne. Jos toimintaympäristö on kilpailullinen, se johtaa 
julkisten ja yksityisten palvelutuottajien erojen kaventumiseen. Voittoimpera-
tiivin puuttumista tosin jotkut tutkijat pitävät voittoa tavoittelemattoman sek-
torin kilpailuetuna, koska hinnoittelussa ei tarvitse ottaa huomioon voittolisää. 
Voittotavoitteen puuttuminen voi antaa jotain etua lähinnä lyhyellä aikavälil-
lä aktuaalisissa tarjouskilpailuissa, mutta pitkällä aikavälillä se voi kuitenkin 
muodostua rasitteeksi sillä tavalla, että se eliminoi kannusteita dynaamiseen 
tehokkuuteen. Lisäksi on todettava myös, ettei voiton tuottaminen kunnallis-
taloudessakaan ole kokonaan kiellettyä. Periaatteessa mikä tahansa yksittäi-
nen palvelu tai yksittäinen maksu voi tuottaa kunnalliselle palvelutuottajalle 
voittoa, vaikka koko kunnallistalous onkin tasapaino taloutta. Voiton tavoitte-
lun problematiikka liittyy kiinteästi myös agenttiteorian kysymyksenasettelui-
hin siitä, mikä on optimaalinen insentiivijärjestelmä. Kunnallistaloudessa on 
hankala ottaa käyttöön tulosperusteisia palkkiojärjestelmiä, sillä tasapainota-
loutena kunnallistalous avaa mahdollisuuksia lähinnä vain säästöperusteisiin 
kannusteisiin. Tulospalkkioista riippumatta kunta-alan henkilökunnalla on 
kuitenkin itseintressi puolustaa omaa asemaansa, mikä on selkeä insentiivi-
perusta kilpailla saavutettujen etujen puolesta. Kunnalliselle palvelutuottajalle 
paikallisilla markkinoilla säilyminen ja vakiintuneen markkinaosuuden puo-
lustaminen voi olla vielä tärkeämpää kuin yksityiselle palvelu tuottajalle, koska 
kunnallinen palvelutuottaja ei voi vaihtaa markkina-aluetta ja sen toimiala-
kin on rajoitettu. Kunnallistaloudelliset yksiköt eivät voi käydä kansainvälistä 
kilpailua, eivätkä oikeastaan muuta kilpailua kuin kuntarajojen sisäpuolella 
tapahtuvaa markkinakamppailua. Toiminnallisesta näkökulmasta kunnallisen 
palvelutuottajan päävaihtoehto on pitää historiallisesti saavuttamansa markki-
na-asema. Jos kunnallisalan henkilöstön itseintressin katsotaan riittävän mo-
tivoimaan ainakin puolustuksellista kilpailua, siitä ei silti voida vielä tehdä 
sellaista päätelmää, että kunnallinen virasto- tai liikelaitosympäristö tarjoaisi 
neutraalin insentiiviympäristön osallistumaan ekspansioiviin  kilpailutuksiin. 
Uusien palvelutoimeksiantojen hankkiminen kilpailuosallistumisen avulla 
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voi merkitä virastojen johdolle laajempaa vastuuta ja työntekijöille isompaa 
työmäärää entisellä korvauksella. Byrokratian pullataikinateoria on  kehitelty 
perinteisen budjetointiajattelun aikakaudella, mutta näennäismarkkinoilla 
budjetin kasvattaminen voi yhdessä sopimuksellisuuden kanssa tuottaa viran-
haltijoille ja työntekijöille lisätehtäviä ilman erilliskorvausta. Uusien toimeksi-
antojen hankintaan epävarmuutta tuo myös se, ettei kunnallinen palvelu tuottaja 
voi kilpailumenestyksestä huolimatta olla varma edes siitä, saako se poliit-
tiselta yhteisöltä luvan niiden investointien tekemiseen, joita uudet palvelu-
toimeksiannot mahdollisesti edellyttäisivät. Tämä ongelma syntyy osin siitä, 
että kunnallistaloudessa käyttötalous on eriytetty pääomataloudesta. Vaikka 
kilpailutuksiin osallistuvien virastojen ja liikelaitosten käyttö- ja pääomata-
lousbudjetoinnin integrointia ja harjoitettavan investointipolitiikan sitomista 
kilpailumenestykseen ei voida pitääkään varsinaisena kannustekysymyksenä, 
saattaisi se olla kuitenkin perusteltu kilpailuosallistumista tukeva institutio-
naalinen budjettiuudistus. Toisaalta edelleen voidaan huomauttaa, ettei voit-
toimperatiivin puuttumista voida kuitenkaan pitää institutionaalisena kilpai-
luetuna, sillä voittojen tavoittelu, puhumattakaan voittojen maksimoinnista, 
on yksityiselläkin sektorilla viime kädessä vapaaehtoista. Tämän tutkimuksen 
havaintojen perusteella näennäismarkkinoiden näennäisyys ei johdu niinkään 
voitontavoittelussa ilmenevistä eroista vaan enemmänkin siitä, että kunnallis-
ten ja yksityisten palvelutuotanto-organisaatioiden välillä on runsaasti muita, 
kilpailukeinojen käyttöön ja markkinoilla pysymisen ehtoihin vaikuttavia insti-
tutionaalisia eroja. Esimerkiksi kunnallisten palvelutuottajien toimiala ja toi-
minta-ala muodostavat merkittävän esteen markkinoille tulossa, ja konkurssi-
kelvottomuus estää niitä puolestaan karsiutumasta kilpailun pelisääntöjen mu-
kaisessa järjestyksessä. Kehittyäkseen näennäismarkkinateorian pitäisi ensi 
vaiheessa tunnistaa hienojakoisempaa erilaisuutta erilaisten palvelutuottajien 
välillä, sen jälkeen arvioida näiden erojen merkitystä kilpailun mielekkyyden 
kannalta ja lopuksi osoittaa analyyttisempiä ja tietyssä määrin operationaali-
sempia näköaloja näennäismarkkinoiden institutionaaliselle kehittämiselle ja 
sääntelytarpeelle. 

Kunnallistalous on joissain yhteyksissä määritelty toimeksiantotaloudeksi, 
mitä tukee käsitys kunnallisen toiminnan perustumisesta dualismin periaat-
teelle. Kunnallistalouden – ymmärrettynä dualistisena toimeksiantotaloutena 
– pitäisi olla sellainen viitekehys, johon näennäismarkkinaidean istuttami-
sen ei pitäisi olla erityisen ongelmallista. Kunnallistaloudessa on kuitenkin 
tasapainotalouden ohella muitakin ominaispiirteitä, jotka kyseenalaistavat 
näennäismarkkinoiden neutraaleja soveltamisedellytyksiä. Edellä mainittu 
käyttö- ja pääomatalouden eriytetty budjetointi on yksi implikaatio kunnallis-
talouden suunnittelutalousluonteesta. Suunnittelutalouden periaatteet jäykis-
tävät kunnallisen palvelutuottajan toiminnan ja kilpailuosallistumisen ehdot, 
koska vuosibudjettien vuoksi heidän toimintansa on sidottu valtuuston mää-
rittelemiin määrärahoihin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Kunnallinen palve-
lutuottaja voi hankkia uusia toimeksiantoja lähinnä vain sillä edellytyksellä, 
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että niihin on osattu varautua jo edellisenä vuonna budjetin teon yhteydessä. 
Toinen vaihtoehto edellyttäisi sitä, että lupa eli siis uudet määrärahat ja toimin-
nalliset tavoitteet hyväksytettäisiin erikseen valtuustossa. 1990-luvun alussa 
nettobudjetoinnin mahdollistaminen antoi kunnan päättäjille välineen lieven-
tää suunnittelutalouden kahlitsevia käytäntöjä. Saman vuosikymmenen lopul-
la kuljettiin vuorostaan vastakkaiseen suuntaan, kun valtuustoille asetettiin 
velvollisuus määritellä eri hallintokunnille toiminnalliset tavoitteet, jotka jäy-
kistävät kilpailuosallistumisen mahdollisuuksia. Nekin palvelutuottajat, jotka 
ovat onnekkaasti päässeet nettobudjetoinnin piiriin, ovat kuitenkin sidottuja 
valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Kunnallistalouden jatkuvuuden periaatteen 
mukaan kunnallisen toiminnan elinikä on rajoittamaton, eikä toiminta voi lop-
pua tilausten tai omarahoitusosuuden puutteeseen. Jatkuvuuden periaate mer-
kitsee sitä, että kunnallinen palvelutuottaja ei kilpailuhäviöistä huolimatta voi 
hävitä itsestään mihinkään. Häviön jälkeen kunnan pitää erikseen järjestellä 
hävinneelle virastolle tai liikelaitokselle uutta käyttöä, ryhtyä kunnan sisäi-
siin uudelleenorganisointeihin tai käynnistää hallinnolliset lakkautusprosessit. 
Jatkuvuusperiaatteesta päästään eroon toteuttamalla kilpailuneutraliteetti yhti-
öittämällä kunnalliset palvelutuottajat, minkä jälkeen kunnan kilpailutuksessa 
menestymätön palvelutuottaja etsii itselleen muita markkinoita tai viime kä-
dessä poistuu markkinoilta vararikon avulla. Rajoittamattoman vastuun peri-
aate merkitsee sitä, että kunta kantaa sen omien palvelutuottajien ottamasta 
riskistä rajoittamattoman kokonaisvastuun. Rajoittamattoman vastuun ja vero-
tusoikeuden vuoksi kunnan oman pääoman suuruus ei rajoita kunnan vastuun 
kantokykyä, vaikkakin sen rahoitusvara tai ainakin sen verotuspohja muodos-
tavat reaaliset rajat riskinotolle. Rajoittamaton vastuun periaate on kunnal-
lisille palvelutuottajille institutionaalinen kilpailuetu, sillä sopimusosapuolet 
voivat luottaa kunnan antamien sopimussitoumusten täyttymiseen tai ainakin 
täysimääräisten sopimussakkojen saamiseen.  

Aikaisemmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että kunnat saattavat imp-
lisiittisesti tai eksplisiittisesti suosia kunnallisia tai paikallisia palvelutuotta-
jia. Tämän tutkimuksen havainnot tarkentavat näitä tuloksia ja osoittavat, että 
kuntien harjoittama suosiminen ei välttämättä ole tahallista, vaan se voi olla 
myös tahatonta ja kunnallispoliittisesta tahdosta riippumatonta. Tahallista suo-
simista voidaan harjoittaa tarjousten suosiollisen ja puolueellisen hyväksymi-
sen lisäksi vähemmän näkyvillä menettelyillä, kuten esimerkiksi soveltamalla 
 rajoitettuja hankintamenettelyjä, antamalla suosikeille keskimääräistä pitem-
piä sopimusaikoja, hankkimalla palveluja omilta yhtiöiltä kilpailuttamatta ja 
katsomalla läpi sormien sopimusten valvonnassa havaittuja agentin sopimus-
rikkomuksia ja menettelytapavirheitä. Joidenkin palvelutuottajien tahatto-
maan ja osin jopa sattumanvaraiseen suosimiseen johtavat jotkut kunnallista-
louden perusominaisuudet, eriarvoisuutta tuottavat normit ja kehittymättömät 
hallinta järjestelmät. Esimerkiksi julkisten palvelujen voucher-järjestelmien 
kunnallinen toimeenpano voi johtaa siihen, että käyttöön tulee vain yhden kun-
nan alueella voimassaolevia vouchereita. Pakolliseen suosimiseen johtavista 
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 normeista voidaan mainita esimerkkinä vaikkapa joidenkin alojen toimilupa-
järjestelmät ja tiettyjen kuntayhteistyömuotojen monopoliasema. Kunnallista-
louden laskentatoimen sääntelyn ja ohjauksen hapuileva ja lyhyt historia ja 
kustannuslaskennan määritelmälliset ja metodiset epäjohdonmukaisuudet ovat 
esimerkkejä kunnallistalouden kehittymättömästä hallintajärjestelmästä, joka 
voi synnyttää esimerkiksi sisäisten hinnoittelujärjestelmien avulla täysin sattu-
manvaraisia kilpailuetuja.

Näennäismarkkinateoria on luonteeltaan osin normatiivinen ja ohjelmal-
linen teoria siitäkin huolimatta, ettei sen ohjelmallisuus ulotu institutionaa-
listen toimintaehtojen reformointiin. Silti näennäismarkkinateoria asettaa 
kilpailuhyötyjen saavuttamista koskeville olosuhteille täsmällisempiä ehtoja 
kuin julkisen valinnan teoria tai siitä johdettu kilpailevien virastojen malli. 
Näennäismarkkinateorian käsitykset kilpailuttamisen välittömistä vaikutuk-
sista kustannustasoon ja kilpailun kyvystä edistää taloudellista tehokkuutta 
ovat  talousteoreettisesti kuitenkin positiivisia väitteitä tai selityksiä. Mutta 
yksistään yksityisten ja kunnallisten palvelutuottajien institutionaalisten ero-
jen vuoksi näennäismarkkinateoria jää hieman naivistiseksi kuntapalvelujen 
tuotannon markkinoistamiskonseptiksi, ellei kilpailuneutraliteettia sisällytetä 
yhdeksi näennäismarkkinoiden päämääräksi. Täsmällistä kilpailuneutraliteet-
tivaatimusta, jonka toimeenpano edellyttää yhtiöittämisaktia, voidaan pitää 
keinona tai interventiona, joka perustellusti pyrkii kehittämään näennäismark-
kinateoriaa terävämmäksi ja ennen kaikkea operationaalisemmaksi teoriaksi. 
Samalla käy kuitenkin niin, että yhtiöittäminen kilpailuneutraliteetin toteutta-
miskeinona pakottaa tarkistamaan näennäismarkkinateesin väitettä siitä, että 
näennäismarkkinoiden palvelutuottajat voisivat olla julkisia ja yksityisiä. Ne 
voivat olla paremmin julkisesti ja yksityisesti omistettuja mutta huonommin 
organisaatiomuodoltaan yksityisiä ja julkisia.   

Kilpailuneutraliteetin rajoitusten ratiosta voidaan tässä yhteydessä esittää 
muutamia arvioita ja näkökohtia. Osa kilpailuneutraliteettiongelmista juontuu 
siitä, että lainsäätäjällä on ollut tarve rajoittaa kunnallispoliittista harkintaval-
taa. Koska kunnallispoliittinen yhteisö käyttää julkista valtaa ja kunnat voivat 
rahoittaa toimintansa pakkoperiaatteeseen perustuvalla verotuksella, on synty-
nyt tarve pitää kurissa kuntien yhteiskunnallista roolia ja vallankäytön muoto-
ja sekä luoda kansanvallan periaatteille nojaavia valvontakäytäntöjä. Kunnan 
toimialasäännöksellä rajoitetaan poliittisen yhteisön toiminta-alaa yhteiskun-
nassa ja samalla suojataan yksityisten käsissä olevia elinkeinonhaaroja. Toinen 
esimerkki on julkisuusperiaate, jolla repressiivisesti varmistetaan yksittäisten 
kansalaisten oikeusturvan toteutumista ja pidetään äänestäjiä informoituina 
poliittisista valinnoista. 

Jotkut kilpailuneutraliteettirajoituksista on ymmärrettävissä myös histo-
riallisina hallinto- ja tuotantoideoina. Alun perin kuntien palvelutuotantojär-
jestelmä lähti kehittymään aikana, jolloin markkinat olivat vielä hyvin vaati-
mattomat. Yhteiskunta perustui monilta osin autoritaariseen hallintoajatteluun 
ja uniformistisiin palvelujen tuotantotapakäsityksiin. Kuntapalvelujen alku-
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aikoina ei ollut olemassa edes mitään valtionosuusjärjestelmiä, minkä vuoksi 
kunnallistalouteen sisäistyi omavaraistaloudellinen ajattelu. Omavaraisuuden 
ideaaliin kuuluu ajatus vahvasta riippumattomuudesta, jonka ihanteena on 
paikallisyhteisöjen itsellisyys. Itsellisyyttä ja omavaraisuutta korostaneeseen 
taloudenpitoon ei ole sopinut sellaisten menettelyjen kehittelyt, jotka olisivat 
johdattaneet kunnat isommassa määrin tekemään sopimusyhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa. Omavarainen ja virkavaltainen palvelutuotantojärjestelmä 
hankkii markkinoilta vain tuotannontekijöitä ja pitää tuotantoprosessin omissa 
käsissään. Ajatukset valmiiden loppuhyödykkeiden hankkimisesta ovat vasta 
verkostotaloudellisten kehittelyjen tulosta. Tämänsuuntaisia ajatuksia näkyy 
jollain tavalla vasta kunnallistalouden uusimmassa kehittämispolitiikassa, joka 
sisältää joitakin pyrkimyksiä tehdä kunnallistaloudesta avoimempaa, jousta-
vampaa ja yhtäläisempää suhteessa yksityiseen sektoriin. Nettobudjetoinnin 
käyttöönotto, kunnallisten eläke-etujen yhtenäistäminen yksityisten alojen elä-
ke-etuuksien kanssa, joidenkin kunnan liike- ja ammattisalaisuuksien tekemi-
nen salaisiksi ja siirtyminen noudattamaan kunnallistaloudessa soveltuvin osin 
kirjanpitolakia ovat tämän markkinatietoisemman kehittämispolitiikan aikaan-
saannoksia. Toisaalta nämäkin reformit ovat jääneet jossain määrin puolitiehen 
ainakin, jos niitä tarkastellaan kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. 

Kilpailuneutraliteettirajoituksille voidaan löytää myös ideologisia perus-
teita. Kunnallisuuden tai municipalismin kannattajat katsovat, että kuntapalve-
luissa ja niiden tuotannossa on niin paljon erityisyyttä, että niiden tuotantoa ja 
jakelua voivat harjoittaa ainoastaan erityissäännellyt virastot ja liikelaitokset. 
Municipalistit uskovat, että nimenomaan kunnallisesti tuotetut palvelut tuotta-
vat sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja että yritykset ovat sopimattomia yhteis-
työtahoja kunnallishallinnolle, koska yritysten mukaantulo muuttaisi palvelu-
tuotannon kaupalliseksi. Ideologiseen pohjaan nojautuvat kilpailuneutraliteet-
tirajoitteet ylläpitävät tarkoituksellisesti kunnallisten ja yksityisten organisaa-
tioiden sektori- ja markkinajakoa. Tällaisen jaon hyötyvaikutus ja tarpeellisuus 
on kuitenkin kiistanalainen, mistä on osoituksena se, että käytännössä monia 
kuntapalveluja tuotetaan molemmilla sektoreilla. Pragmaattisena argumentaa-
tiona voidaan väittää, ettei kilpailuneutraliteettirajoituksista ole yleensä mitään 
haittaakaan, koska suurin osa kunnista on pelkkiä maaseutukuntia, joissa ei ole 
vaihtoehtoisia palvelutuottajia. Kilpailuneutraliteetti rajoituksiin pragmaatti-
sesti suhtautuvat saattavat myös ajatella, että rajoitukset ovat voimassa vain 
toistaiseksi ja palvelutuotantoelinkeinojen kehittymisen myötä rajoituksista 
voidaan myös sujuvasti hankkiutua eroon. Pragmaattista ajattelutapaa vastaan 
voidaan huomauttaa, että pienten kuntien volyymi koko kunnallistaloudesta 
on suhteellisen pieni ja se pienenee kaiken aikaa suurten kaupunkien kasvaes-
sa, maaseutukuntien väkiluvun vähetessä ja kuntien yhdistyessä. Aktuaalisten 
palvelutuottajien määrä voi olla pieni, mutta potentiaalisten palvelutuottajien 
lukumäärää ei tunneta eikä myöskään sitä, kuinka paljon kysyntä synnyttäisi 
tarjontaa. Kolmantena huomautuksena voidaan väittää, että kilpailuneutrali-
teettirajoituksilla on jossain määrin se ikävä vaikutus, että ne vakiintuvat ajan 



320

myötä niin, että ne alkavat ohjata myös kunnallispolitiikan sisällöistä ja to-
teutuksesta vastuussa olevien päättäjien ajattelua. Kuntapalvelujen tuotannon 
paradigmassa tarvitaan ensin radikaali muutos, ennen kuin kilpailuneutrali-
teettirajoitusten laajamittainen reformointi tulee mahdolliseksi. Senkin jälkeen 
harjoitettava markkinoistamispolitiikka voi olla hidasta ja vaivalloista.  

Osa kilpailuneutraliteettirajoitteista tulee palvelutuotantomarkkinoiden 
avaamisenkin jälkeen olemaan perusteltuja, sillä neutraali näennäismarkkina-
kilpailu ei poista poliittisen vallan rajoitusperiaatteiden tarvetta. Kyse onkin 
siitä, miten nämä asiat kyetään sovittamaan yhteen. Oleellista olisi tunnistaa 
se, että kuntien tilaajat ja tuottajat tarvitsevat näennäismarkkinaympäristössä 
aivan erilaisen sääntely- ja ohjausjärjestelmän sekä institutionaalisen aseman. 
Tilaajien osalta säilyy tarve pakottavaan julkisoikeudelliseen sääntelyyn, kun 
taas tuottajien sääntelyn olisi tarve kehittyä mahdollistavaksi ja yksityisoi-
keudelliseksi. Lisäksi palvelutuottajien toiminnan ehtojen organisaatiomuoto-
perusteista ja sen vuoksi hajanaista sääntelyä olisi tarve yhtenäistää tai korvata 
toimialaperusteisella sääntelyllä. 

Valvontatarpeen näkökulmasta näennäismarkkinateoria ei välttämättä ole 
kovin toimiva vastaus organisaation agenttiteoreettisiin ongelmiin, sillä näen-
näismarkkinoilla omistajapäämiehestä tulee tilaajapäämies. Tilaajapäämies-
kin voi joutua palvelujen aineettomuuden vuoksi ylläpitämään suhteellisen 
jatkuvaa valvontajärjestelmää. Näennäismarkkinat eivät vapauta päämiestä 
myöskään kannustejärjestelmien ylläpidosta, sillä tuottaja-agentinkin sopi-
musohjausta voidaan terävöittää erilaisilla insentiiveillä. Sen sijaan agentti-
teoria voi olla varsin pätevä vastaus näennäismarkkinateorian potentiaalisiin 
toimeksianto-ongelmiin. Näennäismarkkinateorian soveltamisessa kriittisin 
kohta on riittävän kilpailun esiintyminen, ja kilpailun puuttuessa teoria ajautuu 
ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Jos kilpailua ei esiinny, tilaajapäämiehen on 
luovuttava näennäismarkkinateoriasta, ryhdyttävä soveltamaan agenttiteoriaa 
ja valittava agentti ilman kilpailuttamista. Tässä mielessä agenttiteorian sovel-
tamismahdollisuudet ovat laaja-alaisemmat. Agenttiteoreettinen ajattelu on 
kaltevalla pinnalla puolestaan sellaisessa sopimusjärjestelyssä, joka perustuu 
vastakkaisten intressien sijasta ja keskinäisen riippuvuuden ansiosta kumppa-
nuuteen.

Näennäismarkkinateoria korostaa keskeisesti eri agenttien kilpailuttami-
sen tärkeyttä. Tällaisen näkökulman yksipuolista korostamista taloudellisen 
tehokkuuden lähteenä voidaan pitää rajoittuneena. Vastaavasti agenttiteorian-
kaan käsitystä tehokkuuden saavuttamisesta ei voida pitää erityisen kattavana, 
koska agenttiteoria painottaa vain sopimuskannusteita ja päämiehen harjoitta-
man valvonnan optimointia. Teoriat lähestyvät kuntapalvelujen toimeksianto-
ja eri näkökulmista käsin, sillä teorioiden aikaperspektiivit ovat vastakkaiset. 
Näennäismarkkinateoria tarkastelee pääosin toimeksiantosuhteen alkamista 
edeltäviä päätöksentekovaiheita ja menettelytapoja, sillä sitä kiinnostaa agent-
tien kilpailuttaminen ja vertailu. Sopimuskannusteet jäävät näennäismarkkina-
teoriassa taka-alalle. Agenttiteoriassa agentin valintaprosessin analysointi jää 



321

vähälle huomiolle, ja agenttiteoria keskittyy toimeksiantosopimuksen sisältöön 
ja varsinkin sopimuksen solmimisen jälkeiseen aikaan, koska sitä kiinnostaa 
agentin suorituksen maksimointi ja päämiehen panostusten minimointi. Näi-
den havaintojen pohjalta teorioiden instrumentaalinen hyödyntäminen kunnal-
lishallinnon palvelutuotantojärjestelmissä merkitsee sitä, että näennäismarkki-
nateoria voi tarjota apuvälineitä lähinnä toimeksiantojen valmisteluun ja julki-
seen tarjoamiseen ja agenttiteoria toimeksiantosuhteen täytäntöönpanoon. 

Sekä näennäismarkkinateoriaan että agenttiteoriaan pohjautuvia palvelu-
tuotantomalleja voidaan molempia pitää kunnallisen palvelutuotannon vaihto-
ehtoisina järjestämistapoina, jotka ovat haastajia suhteessa vallitsevaan pal-
velujen järjestämistapaan. Tästä huolimatta vaikuttaa siltä, että agenttiteo-
reettinen ja varsinkin näennäismarkkinateoreettinen ajattelutapa on hallinnon 
kehittäjien keskuudessa kasvussa. Näennäismarkkinateoria ja agenttiteoria 
ovat ns. totaalimalleja eli ne tarjoavat palvelujen järjestämiseen itseriittoisen 
toimintakonseptin. Todellisuudessa näennäismarkkinateoriaa ja agenttiteoriaa 
saatetaan kunnassa soveltaa rinnan byrokratiateorian ja muiden johtamis- ja 
toimeksiantoteorioiden kanssa. Sen vuoksi teorioiden kehittämistarpeena olisi 
määritellä kriteereitä siitä, millä alueilla tai missä palveluissa niiden sovellet-
tavuus on parhaimmillaan tai missä järjestyksessä eri toimialoja kannattaisi 
siirtää teorioiden soveltamispiiriin. 

Näennäismarkkinateorian mukaan minimiehdoksi riittää se, että  agentit ovat 
puoli-itsenäisiä. Ajatus agentin eli tuottajan puoli-itsenäisyydestä on kuitenkin 
epätäsmällinen, koska se on vaikeasti operationaalistettavissa. Terminolo gisen 
epämääräisyyden lisäksi näennäismarkkinateoria on jättänyt eksplikoimatta 
ne perusteet, joilla palvelutuottajien puoli-itsenäisyys olisi riittävää. Kilpai-
luneutraliteettivaatimuksen perusteella näyttäisi pikemminkin siltä, että pal-
velutuottajien autonomiaa ja itsenäisyyttä pitäisi vahvistaa  puoli-itsenäisyyttä 
vahvemmaksi. Palvelutuottajien rahoituksellinen autonomia poistaisi myös 
tarpeen luoda erillistä sääntelyä kustannuksia vastaavan hinnoittelun toteutta-
miseksi ja valvomiseksi. 

Näennäismarkkinateoriaan sisällytetyn kermankuorintakriteerin mukaan 
palvelutuottajien insentiivit kermankuorintaan tulee eliminoida. Itse asiassa 
juuri nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmä, jossa kun-
nat tarjoavat ilmaisia universaalipalveluja kaikille ja yksityinen sektori tuottaa 
maksukykyisille asiakkaille yksityispalveluja, ylläpitää kokonaispalvelutuo-
tannon kermankuorintajärjestelmää. Yksityiset yritykset voivat tuottaa esi-
merkiksi sellaisia terveyspalveluja, jotka ovat riittävän yksinkertaisia niiden 
tuotettavaksi. Samoin yksityiset voivat kieltäytyä tuottamasta palveluja ns. 
vaikeille tapauksille vedoten liian suureen riskiin. Hierarkkinen palvelutuotan-
tojärjestelmäkään ei siis estä kermankuorintailmiön esiintymistä, jos kuntalai-
silla on halua ja varallisuutta käyttää yksityisiä palveluja siitäkin huolimatta, 
että he rahoittavat verovaroin samaan aikaan myös kunnalliset palvelut.  Vaikka 
vaatimus kermankuorintainsentiivien eliminoimisesta näennäismarkkinoilta 
on perusteltu, sillä asetetaan näennäismarkkinoille enemmän vaateita, kuin 
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mitä nykyjärjestelmältä eli hierarkkiselta palvelutuotantojärjestelmältä edel-
lytetään. 

Kermankuorintakriteeri ei ole kuitenkaan kovin täsmällinen kiinnittäessään 
huomion insentiiveihin. Yksityisillä palvelutuottajilla ei ole erityisiä, määritel-
tyjä tai ulkoa annettuja taikka päämiehen osoittamia insentiivejä kermankuo-
rintaan, vaan ilmiö johtuu maksukyisten ja helppojen asiakkaiden olemassa 
olosta ja palvelutuottajan mahdollisuudesta kieltäytyä palvelemasta vaikeita 
tai hankalia asiakkaita. Vaikka osa yksityisistä palvelutuottajista toimii julkis-
ten subventioiden varassa, yksityisillä palvelutuottajilla ei ole velvollisuutta 
ottaa vastaan jokaista kansalaista. Vapailla markkinoilla julkisen vallan määrit-
telemät velvollisuudet ovat minimissään. Jos näennäismarkkinoilla haluttaisiin 
estää kermankuorinta, yksityisiltä palvelutuottajilta pitäisi edellyttää samoja 
palveluja samassa mittakaavassa kuin julkisilta palvelutuottajilta. Tilaaja-tuot-
tajamallissa kermankuorintaa voidaan torjua sopimusehdoilla, jotka vaativat 
palvelutuottajat tuottamaan kaikkia palveluja kaikentyyppisille kuntalaisille. 
Voucher-järjestelmissä kermankuorintataipumuksen hillintään on mahdollis-
ta käyttää sellaisia vouchereita, jotka kohdentavat järjestelmään osallistuvil-
le palvelutuottajille velvollisuuden kohdella eri asiakkaista yhdenvertaisesti. 
Vouchereiden vaikutusta voidaan tehostaa vielä asiakkaiden valitus- ja kulu-
tusoikeuksilla. Ammattikorkeakoulutuksessa opiskelijoiden vapaa hakeutu-
misoikeus torjuu oppilaitosten kermankuorintapyrkimystä, mutta vapaa hakeu-
tumisoikeus voi johtaa myös asiakkaiden oma-aloitteiseen valikoitumiseen. 

Hierarkkinen palvelutuotanto on oletettavasti organisoitu siten, ettei järjes-
telmässä ole merkittävää ylimääräistä palvelukapasiteettia. Jos näennäismark-
kinakilpailu käynnistetään tällaisessa tilanteessa eikä markkinoille tule yksi-
tyisiä palvelutuottajia tai niitä tulee vain satunnaisia, näennäismarkkinateorian 
rakennekriteeri jää täyttymättä. Yksityisten palvelutuottajien määrään markki-
noilla on vaikea vaikuttaa kunnan toimenpitein. Sen sijaan kunnan oman orga-
nisaation yhtiöittämistoimenpiteillä markkinarakenteeseen voidaan vaikuttaa, 
jos rakennekriteeri osataan ottaa huomioon yhtiöittämiskohteita määriteltäes-
sä. Yhtiöittämisessä yksittäinen palveluvirasto voidaan pilkkoa eri yhtiöiksi 
ja siten synnyttää näennäismarkkinoille useita kilpailijoita. Pääomavaltaisten 
palvelumarkkinoiden rakenteeseen vaikutetaan ratkaisevasti myös sillä, miten 
fyysiset fasiliteetit ja palveluinfrastruktuuri eriytetään palveluoperoinnista. 
Koska pääomaintensiivisyys käytännössä lisää alalle tulemisen kynnystä, voi-
daan kynnystä madaltaa, jos toimitilojen kilpailuttaminen eriytetään palvelu-
operoinnin kilpailuttamisesta. Näennäismarkkinateoria on taustaoletuksiltaan 
kontekstiriippumaton, ja teorian sisältämien oletusten mukaan sitä voitaisiin 
soveltaa erityyppisissä kunnissa, kaikilla toimialoilla ja kaikilla kunnan osa-
alueilla. Fyysiseen kontekstiin suhteutuvien taustaoletusten puuttumisen vuok-
si teoria ei eksplikoi mitään siitä, miten toimitilojen hallinnointi tulisi järjes-
tää suhteessa niiden käyttöön ja miten tila- ja kaupunkisuunnittelu vaikuttavat 
vaihtoehtoisen eli kilpailevan palvelutuotannon edellytyksiin sijoittua yhdys-
kuntarakenteeseen. 
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Näennäismarkkinateorian sisältämä vaatimus transaktiokustannusten mini-
moinnista on lähellä loogista mahdottomuutta. Näennäismarkkinat edellyttä-
vät ehdottomasti kilpailuttamista ja sopimustuotantoa, mikä väistämättä johtaa 
myös transaktiokustannuksiin. Minimissään transaktiokustannukset voidaan 
pitää ainoastaan hierarkkisessa palvelutuotannossa, koska silloin toimeksi-
annot ovat päämiehen määräyksiä, eikä päämiehen tarvitse tehdä sopimuksia 
agenttien kanssa. Viime kädessä tämän näkökohdan paikkansapitävyys riippuu 
tietysti siitä, miten transaktiokustannusten käsite halutaan määritellä. Hierark-
kisessakin palvelutuotannossa tarvitaan valvontaa, mutta se ei ole sopimusval-
vontaa, minkä vuoksi siitä aiheutuvia kustannuksia ei tulisi pitää transaktio-
kustannuksina. Tässä yhteydessä on huomautettava myös siitä, että kilpailu-
neutraliteetin toteuttaminen näennäismarkkinoilla aiheuttaa kustannuksia, joi-
ta transaktiokustannusten teoria ei ota huomioon. Toimintoja pitää yhtiöittää, 
lainsäädäntöä on uudistettava, subventiopolitiikka on arvioitava uudelleen ja 
kustannuslaskentajärjestelmät täytyy virittää toimiviksi. Näistä toimenpiteistä 
syntyviä kustannuksia voidaan kutsua kilpailuneutraliteetin järjestämiskustan-
nuksiksi. Kilpailuneutraliteetin järjestämiskustannusten vastapainoksi neut-
raaleiksi tehdyiltä näennäismarkkinoilta voidaan odottaa esimerkiksi parantu-
via tuotannon skaalaetuja ja edullisempien tuotantomenetelmien yleistymistä. 
Tämän taustoituksen jälkeen transaktiokustannusten minimointivaatimukseen 
liittyvä mahdottomuusongelma voidaan ratkaista uudella normatiivisella lau-
seella. Näennäismarkkinoiden yhteiskuntataloudellinen kannattavuus syntyy 
siitä, että tilaajan kilpailuttamissäästöt ja tuottajien lisääntyneestä taloudelli-
sesta tehokkuudesta saamat ylijäämät yhdessä ylittävät tilaajan transaktiokus-
tannukset ja kilpailuneutraliteetin järjestämiskustannukset. Täydellisen kilpai-
lun vallitessa hyöty taloudellisen tehokkuuden paranemisesta valuu tilaajalle, 
mutta epätäydellisessä kilpailussa tilaaja ja tuottaja jakavat taloudellisen te-
hokkuuden paranemisesta koituvat edut. 

Sekä agentti- että näennäismarkkinateorian tehokkuuskäsitysten taustal-
la olevat ihmiskäsitykset ovat selkeästi asemaperusteisesti kaksiulotteiset. 
Agenttiteorian mukaan ihmiset pyrkivät huilailemaan, jos he ovat agentteja. 
Mikäli jostakin henkilöstä on tullut päämies, hänellä ei ole samaa taipumusta, 
vaan hän kehittää kannustepalkkausjärjestelmää tarmokkaasti ja valvoo agent-
tia innokkaasti. Agentin luontainen toimintatarmo riippuu siis siitä, kuuluuko 
hän omistavaan luokkaan. Näennäismarkkinateorian ihmiskäsitys pohjautuu 
julkisen valinnan teorian kehittelemään yksilön itseintressin viitekehykseen. 
Näennäismarkkinateoria kuitenkin uskottelee, että agentin itseintressi saadaan 
käännettyä palvelemaan yhtä aikaa sekä yleistä että päämiehen ja agentin omaa 
etua, kun agentti pakotetaan hankkimaan toimeksiannot ja oma rahoituksensa 
kilpailutuksissa. Jos agentti saa rohmuta itselleen niin paljon ja niin hyviä toi-
meksiantosopimuksia kuin vain pystyy, agentti pyrkii tehokkuuteen voittaak-
seen kanssakilpailijansa, eikä agenttia tarvitse tältä osin valvoa samaan tapaan 
kuin virastojen käyttäytymistä ja määrärahaesityksiä. Kun agentin rahoitus on 
riippuvainen kilpailumenestyksestä, agentin on yritettävä kustannustasoa alen-
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tamalla ajaa tarjouskilpailuissa omaa etuaan. Tähän asti näennäismarkkinateo-
reettinen päättely toimii kohtuullisen vakuuttavasti, mutta se ajautuu kuitenkin 
vaikeuksiin, kun tullaan tilaajapäämiestä koskeviin käyttäytymisoletuksiin. 

Näennäismarkkinateorian eksplisiittisen ja normatiivisen motivointikritee-
rin mukaan kuntapalvelujen tilaajien motivaation tulee pohjautua kuntalais-
kuluttajien tarpeisiin. Implisiittisesti näennäismarkkinateoria ja varsinkin sen 
empiirinen sovellus eli tilaaja-tuottajamalli olettavat, että päämies on motivoi-
tunut avoimeen kilpailuttamiseen ja että hän kilpailutuksen jälkeen valitsee 
tuotantokustannuksiltaan edullisimman palvelutuottajan. Päämiehen moti-
vaatio-oletuksissa näennäismarkkinateorian käyttäytymiskäsitykset ajautu-
vat kuitenkin vaikeuksiin, koska ne siinä kohtaa unohtavat julkisen valinnan 
teorian teesin itseintressistä. Näennäismarkkinateoria ei kykene osoittamaan 
uskottavasti tai antamaan positiivista evidenssiä siitä, miksi tilaajapäämies 
olisi motivoitunut toimimaan tilaustehtävää suorittaessaan ilman itseintressiä.  
Tämän väitteen paikkansapitävyyteen vaikuttaa tietysti se, mitä intseintressin 
käsitteellä tarkasti ottaen tarkoitetaan. Suppeasti ymmärrettynä se viittaa oman 
edun tavoitteluun, ja laajasti ymmärrettynä se tarkoittaa eturyhmäetua ja sub-
jektiivisesti määriteltyä kuntahyötyä. Jos avuksi otetaan itseintressiin osittain 
assosioituva rentseeking-käsite, jonka julkisen valinnan teoreetikot väittävät 
kuvaavan nykypolitiikkaa, voidaan sen avulla päätyä näkemykseen, että itse-
intressin käsitettä olisi tulkittava laajasti.  Jotta tilaaja täyttäisi näennäismark-
kinateorian motivaatiokriteerin, tilaaja ei saisi tavoitella toimessaan mitään 
taloudellista etua itselleen eikä millekään spesifi lle eturyhmälle. Kunnallis-
ten päätöksentekijöiden eturyhmäkytkökset ovat kuitenkin sekä suhteellisen 
selkeät että varsin välttämättömät. Myös koko oman kunnan ja sen jäsenten 
edun puolustaminen ulkokuntalaisia vastaan on eturyhmätoimintaa puolueet-
tomuusvaatimuksen näkökulmasta katsottuna. Nykyisellään kunnan poliittisen 
yhteisön kollektiiviset insentiviijärjestelmät eli kuntarahoitusjärjestelmät ovat 
jyrkässä ristiriidassa kilpailuneutraliteettitavoitteen kanssa. Jotta kunnallis-
poliitikko voisi edistää oman kuntansa tulopohjan kehitystä, kunnallisen päät-
täjän tulisi tavalla tai toisella suosia kunnan omia tai kunnan alueella sijaitsevia 
sekä oman kunnan jäseniä työllistäviä palvelutuottajia. Kilpailuneutraliteetin 
näkökulmasta tilaajan tulisi päinvastoin olla motivoitunut antamaan toimeksi-
annot vain sellaiselle palvelutuottajalle, joka tuottaa vaadittavan palvelun al-
haisimmalla tarjoushinnalla ja suurimman lisälaadun ilman lisäkustannuksia. 
Näennäismarkkinateorian päämiestä koskevat motivaatio-oletukset kaipaavat 
kehittämistä, jotta teoria pystyisi osoittamaan, miten kunnallisen tilaajapää-
miehen motivoitumiseen voidaan yhdistää yhtä aikaa itseintressi ja kilpailijoi-
den yhdenvertainen kohtelu. 

Tilaajan motivointiongelman ratkaisemisessa agenttiteorian insentiivi-
ajatuksista voisi olla apua. Vouchereita käytettäessä kilpailutustehtävä voi-
daan antaa kunnallishallinnon primaarille päämiehelle eli kuntalaiselle ja 
sillä tavoin kiertää kokonaan kuntatilaajan motivointiongelma. Voucherei-
hin kytkettävillä ylijäämäoikeuksilla kuntalaispäämiehen itseintressi saadaan 
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 palvelemaan yhtä aikaa hänen omaa etua, taloudellisen tehokkuuden edistä-
mistä ja joiltain osin myös kilpailuneutraliteettia. Kun kuntalainen saa edistää 
omaa itseintressiään ja pitää kilpailuttamissäästöt itsellään, hänellä on moti-
vaatio etsiä markkinoilta edullisin palvelutuottaja. Ylijäämäoikeuksien ohella 
tai sijasta voidaan käyttää myös kilpailutusvelvollisuuksia, jolloin sanktioiden 
välttäminen toimii insentiivinä rationaaliseen kilpailutus- ja näennäismarkki-
nakäyttäytymiseen. Voucher-järjestelmää ei kuitenkaan voida käyttää puhtai-
den julkisten hyödykkeiden hankinnassa, minkä vuoksi tilaaja-tuottajamalli on 
ainoa kilpailutusmalli kaikissa mahdollisissa hyödykeryhmissä. Tilaaja-tuot-
tajamallissa tilaajan motivointiperustan kehittäminen edellyttäisi kunnallista-
louden rahoitusjärjestelmän uudistamista niin, että rahoitusperusteiden ahdas 
paikkasidonnaisuus lievenisi. Tällaisia uudistuksia voisivat olla esimerkiksi 
seutukunta-, talousalue- tai maakuntakohtaisten vero- ja tasoitusjärjestelmien 
käyttöönottaminen. Radikaali kuntakoon kasvattaminen olisi toinen vaihto ehto. 
Kolmas vaihtoehto olisi korvata kunnallisverotuksesta ja yhteisvero tulo-osuu-
desta saatavia tuloja kiinteistöverotuotoilla ja valtionosuuksilla. Tilaajaeli-
missä työskentelevien yksilöiden motivoinnin näkökulmasta voisi harkita sitä, 
että esimerkiksi luottamushenkilötehtävistä maksettavat palkkiot sidottaisiin 
osittain kilpailutuksista saataviin säästöihin. Tämän ajatuksen toteuttamiselle 
kunnissa olisi olemassa valmista maaperää jo siltä osin, että nykyiselläänkin 
joidenkin kuntien virkahenkilöstölleen maksamat tulospalkkiot rahoitetaan 
henkilöstön saavuttamista budjettisäästöistä. Ongelmana voisi olla kuitenkin 
evidenssin hankinta saavutettujen säästöjen suuruudesta.

Agenttiteoriassa informaatio-ongelma tarkoittaa agentin ja päämiehen 
 välisen informaation asymmetriaa, kun päämies ei tiedä riittävästi agen-
tin tekemisistä ja aikaansaannoksista, eikä tunne agentin toimittaman tiedon 
 totuuspohjaa. Julkisen valinnan teoriassa informaatio-ongelman alkuperä on 
poliitikoiden ja virastojen välinen informaation asymmetria, mikä näennäis-
markkinateoriassa on muuttunut markkinainformaation ongelmaksi eli tilaa-
jalta katsotaan puuttuvan riittävä tieto tarjolla olevista vaihtoehdoista. Markki-
napohjaisia järjestelmiä moititaan lähes poikkeuksesta siitä, ettei asiakkailla 
ole riittävästi tietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Markkinapohjaisten jär-
jestelmien informaatio-ongelmien esilläpito aiheellisella tavalla muistuttaa sii-
tä, että tieto on arvokasta ja epävarman asiakkaan on usein vaikea tehdä valinta 
tai selkeä ostopäätös. Näennäismarkkinoiden informaatio-ongelman korosta-
minen johtaa kuitenkin harhaan siinä mielessä, että se antaa ymmärtää, että 
hierarkkisista ja monopolistisista palvelujen jakelujärjestelmistä  informaatio-
ongelmat puuttuisivat. Voidaan nimittäin väittää, että asymmetrisen informaa-
tion ongelmia on myös perinteisissä palvelutuotantojärjestelmissä. Poliitikot 
tuntevat huonosti kuntalaisten tarpeet ja hallintokoneiston reaaliset toiminta-
olosuhteet. Hallintokoneiston operatiivinen taso ei tunne poliitikoiden toimeksi-
antojen sisältöjä. Kuntalaisilla on puutteita siinä tiedossa, millaisia oikeuksia 
heillä asiakkaina on ja mitä eri palveluja kustakin virastosta olisi saatavissa. 
Olisi varsin harhaanjohtavaa ajatella, että monopolijärjestelmässä kuntalaisilla 
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olisi riittävästi informaatiota, joka sitten ikään kuin häviäisi, kun siirryttäisiin 
markkinaperustaiseen järjestelmään. Tässä yhteydessä pitäisi havaita se, ettei 
monopolistisessa ja hierarkkisessa järjestelmässä asiakkailla ole samanlaisia 
insentiivejä pyrkiä informaatio-ongelmien ratkaisemiseen kuin markkinapoh-
jaisissa järjestelmissä. Jos mahdollisuus valinnan tekemiseen on eliminoitu, 
puuttuu samalla myös yksi insentiivitekijä informaatio-ongelman ratkaisemi-
seen. Vaikka asiakkaat eivät monopolijärjestelmässä voi vaihtaakaan palvelu-
tuottajia eikä heillä sen vuoksi alun perin ole tarvetta tietää vaihtoehtoisesta 
tuotannosta, eivät he toisaalta kuitenkaan vapaudu informaatio-ongelmista. 
Markkinainformaatio-ongelman sijasta asiakkaat kärsivät monopolijärjes-
telmässä informaatiovajeen ongelmasta, koska heillä ei ole kaikkea tietoa 
monopolin velvollisuuksista ja vastuusta, monopolipalvelujen sisällöistä ja 
arviointitietoa monopolipalvelujen vaikutuksista. Mikäli kunnan tuottamien, 
hyödyketeorian mukaisten ns. maksullisten hyödykkeiden vaikutukset eivät 
ole riittäviä tai toivottuja, asiakkaat saattavat joutua täydentämään kunnallisia 
palveluja hankkimalla täydennyspalveluja markkinoilta tai kolmannelta sekto-
rilta. Tällaisen käyttäytymisen edellytyksenä ovat asiakkaiden maksukyky ja 
korvaavan palvelutuotannon saatavuus. Jos nämä ehdot eivät täyty, kuntalaiset 
joutuvat viime kädessä turvautumaan omaan apuun, äänestämään jaloillaan tai 
tyytymään kohtaloonsa. 

Agenttiteorian mukaan vain päämies kärsii asymmetrisen informaation 
 ongelmasta. Kilpailuneutraliteettivaatimuksen sovittaminen tilaaja-tuottaja-
malliin nostaa esiin päämiehen kärsimyksen ohella palvelutuottaja- agenttien 
tietotarpeet. Näennäismarkkinateoriassa kehitetyn spesifi n informaation saa-
tavuuskriteerin mukaan myös palvelutuottajilla tulee olla käytettävissään ade-
kvaattia informaatiota. Tämä on merkittävä näkökulma, jonka agenttiteoria 
jättää kokonaan huomioimatta. Vaikka näennäismarkkinateorian informaatio-
kriteeri viittaa vain adekvaatin informaation tarpeeseen eikä spesifi sti asym-
metriseen informaatioon, voidaan kuitenkin väittää, että toimeksiantosuhteissa 
asymmetrisen informaation ongelma voi esiintyä myös siinä muodossa, että 
päämies tietää jostakin asiasta enemmän kuin agentti. Päämies ei tiedä pa-
remmin vain sitä, mitä agentilta odotetaan, vaan myös sen, miten aikaisem-
mat agentit ovat selviytyneet vanhoista toimeksiannoista. Päämies voi tuntea 
parem min esimerkiksi paikallisen asiakaskunnan ja sen erityispiirteet. Tällaiset 
edut voivat antaa päämiehelle paremman neuvotteluaseman suhteessa agent-
tiin, minkä tuloksena toimeksiantosopimuksen sisältö voi vinoutua. Aktuaali-
silla ja varsinkin aikaisempia kilpailutuksia voittaneilla palvelutuottajilla on 
poten tiaalisia ja aikaisempia kilpailutuksia hävinneitä palvelutuottajia parem-
mat edellytykset torjua päämiehen mahdolliset huijausyritykset. Kysymykseen 
siitä, kuka kärsii asymmetrisen informaation ongelmasta, liittyy toinen kysy-
mys siitä, kuka on informaation lähettäjä. Agenttiteorian taustaoletusten mu-
kaan agentti on se osapuoli, joka toimii informaation lähettäjänä. Tämä oletus 
on kapea, ja tutkimuksen havainnot tukevat laajempaa näkökulmaa. Agentti-
suhteessa tietojenvaihto ei ole pelkästään sitä, että agentti lähettäisi tietoa 



327

päämiehelle, vaan agenttisuhde on kommunikaatiosuhde, jossa myös päämies 
toimii informaation lähettäjänä. Näennäismarkkinoilla kunta jakaa informaa-
tiota erityisesti ennen toimeksiantosuhteen alkamista, jolloin tietoa tulevista 
kilpailutuksista ja niiden sisällöistä jaetaan erilaisille agenttikandidaateille. 
Kilpailuneutraliteettivaatimuksen mukaan kuntapäämiehen tulisi tiedonjaossa 
noudattaa puolueettomuutta, ja informaation tulisi olla luotettavaa, jotta aktuaa-
lisilla ja  potentiaalisilla kilpailijoilla olisi yhtäläinen mahdollisuus orientoitua 
tarjouksen tekemiseen. Kaikilla palvelutuottajakandidaateilla tulisi olla oikeus 
arvioida yhtäläisistä lähtökohdista käsin sitä, mitä kunnan antama informaatio 
oikeastaan merkitsee. Niillä palvelutuottajilla, jotka ovat kunnallisia ja jotka 
jo aktuaalisesti toimivat markkinoilla, voidaan väittää olevan muita paremmat 
mahdollisuudet arvioida poliittisen yhteisön toimittamaa markkinainformaa-
tiota. Tämä ongelma juontuu osin siitä, ettei poliittisen yhteisön tiedottami-
sella ole sitovuusvaikutusta ja siitä, ettei poliittista tiedottamista ole miten-
kään ohjeistettu. Mitä lähempänä jokin palvelutuottaja on kunnan poliittista 
yhteisöä ja varsinkin sen eliittiä, sitä paremmat edellytykset palvelutuottajalla 
voidaan olettaa olevan arvioida tilaajakandidaatin jakamaa näennäismarkkina-
informaatiota. Käytännössä tiedottamisen  sitovuusvaikutusta voi olla hyvin 
vaikea ulottaa kunnallispoliittiseen tiedottamiseen demo kraattisten päätöksen-
tekoprosessien ja potentiaalisten valvontaongelmien vuok si. Näennäismarkkina-
informaation jakelua voidaan kuitenkin pyrkiä kehit tä mään vapaaehtoisilla 
suosituksilla, tietoisuutta lisäämällä ja valistusta parantamalla. Tulevien kilpai-
lutusten suunnittelu ja sitovien kilpailutusohjelmien hyväksyminen voisi olla 
yksi tapa ehkäistä ennakolta tietojen paljastamisilla ja harhauttavien tietojen 
toimittamisella jaettavia kilpailuetuja ja -haittoja.

Agenttiteoria näkee toimeksiantosuhteen tiukasti vain kahden osapuolen 
välisenä sisäisenä suhteena. Oletukseen yhdistyy näkemys myös siitä, ettei 
toimeksiantosuhde ole luonteeltaan julkinen ja agenttisuhteessa vaihdet tava 
informaatio pidetään kahdenvälisenä tietona. Tällaisista olettamuksista  käsin 
myös toimeksiantosuhteen informaatio-ongelmat näyttävät vaikeammin 
ratkaistavilta, koska kukaan muu kuin päämies itse tai tilintarkastaja hänen 
edustajanaan ei pääse tutustumaan agentin toimittamaan informaatioon. Ei ole 
kuitenkaan olemassa mitään sopimusimperatiivia, joka pakottaisi tekemään 
ainoastaan kahden osapuolen välisiä toimeksiantosopimuksia. Kun samaan 
toimeksiantosopimukseen otetaan mukaan useita agentteja, joilla ei ole keski-
näistä alistussuhdetta, lisätään sitä potentiaalia, että agentit valvovat toisiaan ja 
toistensa toimittamaa informaatiota päämiehen puolesta. Samaan tapaan sopi-
mussuhteeseen voidaan ottaa useita päämiehiä ja jakaa tällä tavalla informaa-
tio-ongelman ratkaisutehtäviä ja valvontasarkaa. Edelleen voidaan väittää, että 
joitakin informaatio-ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan sillä, että lisätään 
agentin toimittaman informaation julkisuutta. Toimeksiantosuhteen salaisuus 
on perua puhtaasta yksityisestä toiminnasta, mutta tämän ajattelun siirtämi-
nen kuntapalvelujen tuotantoon ei ole kovin perusteltua.  Kun toimeksiannot 
koskevat sensitiivisten peruspalvelujen tuottamista, joiden kohderyhmiä ovat 
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yhteiskunnan haavoittuvat kansalaisryhmät, on erityisen tarpeellista, että toi-
meksiantosuhteista ja niihin liittyvistä informaatiotoimituksista pyrittäisiin 
tekemään mahdollisimman julkisia. Kun agentin toimittamasta informaatiota 
tulee julkista ja sopimussuhteen ulkopuolisetkin tahot voivat osallistua infor-
maation tarkastamiseen, se ennaltaehkäisee agentin haluja informaatiolla hui-
jaamiseen. 

Tietoa agentin ponnisteluista ja aikaansaannoksista voidaan pyrkiä kana-
voimaan myös muista lähteistä kuin agentilta itseltään. Tässä suhteessa  tilaaja-
tuottajamallissa asiakkaat eli kuntalaiset ovat mielenkiintoinen resurssi tilaajal-
le tietojen toimittajana, sillä kunta voi rohkaista kuntalaisia tekemään valituk-
sia ja kanteluita palvelutuottajista. Osa tiedon tuottamisesta voidaan myös me-
kanisoida tai automatisoida niin, että palvelujärjestelmästä sinänsä tulee tiedon 
toimittaja ja palvelutransaktioista järjestelmän data-ainesta. Näissä pyrkimyk-
sissä voi auttaa nimenomaan voucher, sillä se voi olla myös informaatioinstru-
mentti. Fyysisiltä ominaisuuksiltaan mitä kehittyneempää voucher-instrument-
tia käytetään, sitä kattavammin se voi palvella myös  informaatio-voucherina. 
Voucherilla voidaan jakaa markkinatietoa ja se voidaan panna  keräämään ja 
tuottamaan transaktiotietoa. Kunta voi liittää voucheriin tietoa eri palvelutuot-
tajista, minkä ansiosta vertailutietoa voidaan välittää kuluttaville kuntalaisille. 
Tällainen markkinainformaatio voi olla kunnan, palvelutuotta jien ja joidenkin 
kokonaan ulkopuolisten, kuten tutkimuslaitosten tai kansalaisjärjestöjen, tuot-
tamaa. Kiertävien vouchereiden avulla voidaan kerätä tietoa eri kulutuspai-
koista, -määristä ja -ajankohdista. Näistä tiedoista voidaan koota ja julkaista 
tilastoja ei vain kunnan ja palvelutuottajan vaan myös kaikkien kuntalaisten 
käyttöön. Vouchereiden tietovarantoja voidaan kasvattaa edelleen, kun niihin 
liitetään tilastot asiakkaiden valituksista ja huomautuksista. Kulutus- ja vali-
tustilastojen saattaminen julkisuuteen paljastaisi suositut ja epäsuositut sekä 
ongelmalliset ja ongelmattomat palvelutuottajat ja vähentäisi kuntalaisten ja 
poliittisen yhteisön informaatio-ongelmia. Tällaisten tietojen julkistamista 
saatetaan vastustaa silti sillä perusteella, että julkiset suoriutumistiedot voisi-
vat johtaa siihen, että eri kansalaisryhmät vähin erin valikoituisivat erilaisiin 
palvelulaitoksiin. Jos tästä havainnosta palataan takaisin markkinaperusteis-
ten järjestelmien informaatio-ongelman alkuperään eli siihen huomautukseen, 
 ettei asiakkailla ole riittävästi informaatiota valintojen tekemiseen, havaitaan, 
että markkinoita koskeva kritiikki vaihtuu toiseksi. Pelko informaation vä-
hyydestä vaihtuu huoleksi siitä, millaisia johtopäätöksiä kuntalaiset tekisivät 
tarjolle tulevasta informaatiosta ja miten informaatio muuttaisi myöhempää 
kulutuskäyttäytymistä. Tämä huoli voi olla ennenaikaista, mutta sähköisten 
tiedon keruu-, jalostus-, jakelu- ja varastointijärjestelmien kehittyessä tietoa 
voi helposti ilmaantua jopa niin paljon, että tiedon käsittelystä ja hallinnasta 
tulee kognitiivisesti ahdistavaa ja miltei mahdotonta. Palvelumarkkinoita kos-
kevan informaation käsittelystä ja analysoinnista voi kuitenkin tulevaisuudes-
sa kehittyä entistä tärkeämpi kuntien tehtäväalue.
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Näennäismarkkinateoria on suhteellisen idealistinen luottaessaan yksin 
sopimussuhdetta edeltävän kilpailuttamisen voimaan ja jättäessään ottamat-
ta huomioon agenttiteorian ideat agentille annettavista sopimuskannusteista. 
Näen näismarkkinateoria ei ole oivaltanut sitä mahdollisuutta, että kilpailut-
tamista voidaan jatkaa vielä senkin jälkeen, kun tarjouskilpailun voittaja on 
tullut julistetuksi ja toimeksiantosopimus on solmittu. Tähän päästään sellai-
silla sopimuskannusteilla, joiden varassa agentin suoriutumista ei arvioida 
yksin suhteessa tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja niiden jälkeen solmitussa 
sopimuksessa määriteltyihin absoluuttisiin mittalukuihin, vaan suoriutumis-
ta verrataan koko sopimuskauden ajan alan keskimääräiseen kehitykseen tai 
jopa toimialan parhaimmistoon. Vertailuun perustuvien sopimuskannusteiden 
avulla sopimusagenttia kannustetaan suoriutumaan samalla tavoin tai jopa 
muita palvelutuottajia paremmin koko sopimussuhteen ajan. Taloudellisen 
tehokkuuden kannalta sopimusaikaiset kannusteet ovat sitä tärkeämpiä, mitä 
pidempiä ja suurempia toimeksiantosopimuksia solmitaan.  Vertailevien sopi-
muskannusteiden käyttöä rajoittavat vertailutietojen saatavuusongelmat ja tie-
tojen käsittelyn kapasiteettirajoitteet. Vertailevat sopimuskannusteet jalostavat 
agenttiteorian käsitystä informaatio-ongelmasta, koska ne laajentavat päämie-
hen informaatio-ongelmaa. Ne synnyttävät vertailutiedon ongelman, eli pää-
miehen olisi tunnettava myös muiden agenttien suoriutuminen.

Agenttiteoriankin käsitys kannusteista on yksipuolinen, kun se näkee kan-
nusteet lähinnä tulospalkkioina ja bonuksina. Kannusteiden täydennykseksi 
tai jopa niiden sijasta sopimukseen voidaan sisällyttää myös sanktioehtoja. 
Sopimussanktiot ovat esimerkiksi sopimussakkoja, jotka lankeavat agentin 
maksettavaksi, jos tämä ei saavuta tiettyä suoritustasoa. Tuloksen tekemiseen 
perustuva palkitseminen on vierasta hierarkkisessa palvelutuotannossa, mutta 
kilpailuttamisen ja sopimustuotannon yleistyessä tarve erilaisille laatubonuk-
sille ja -sanktioille kasvaa kuntapalvelujen näennäismarkkinoilla. Kumpikaan 
teoria ei painota sitä, että yksistään jo toimeksiantosopimuksen pituus on kan-
nustekysymys. Aggressiivinen kilpailuttaminen ja liian lyhyet sopimuskaudet 
voivat heikentää agentin suoriutumismotivaatiota. Pitkä toimeksiantosopimus 
motivoi agenttia, koska se antaa agentille mahdollisuuden tehdä investointeja 
sekä käyttöomaisuuteen että inhimilliseen pääomaan. Sopimusten pituuteen 
agenttiteoria suhtautuu varsin liberaalisti. Se ei näe mitään syytä rajoittaa sopi-
muksen voimassaoloa, jos sopimuksen voidaan ajatella palvelevan päämiehen 
etua. Korostaessaan kilpailuttamisen tärkeyttä näennäismarkkinateoria vähin-
täänkin implisiittisesti kannattaa rajattuja sopimuskausia. Kilpailuneutrali-
teettivaatimus jäntevöittää toimeksiantosopimusten kestoa koskevaa ajattelua 
osoittaessaan, että sopimuksen pituus vaikuttaa oleellisella tavalla näennäis-
markkinakilpailun institutionaalisiin edellytyksiin. Mitä vapaammin sopimuk-
sen pituus on määriteltävissä, sitä heikommin sopimussääntely tukee agenttien 
puolueetonta ja tasapuolista kohtelua. Toisaalta on huomautettava myös siitä, 
että näennäismarkkinateorian eksplikoimat analyysiresurssit ovat niukat sen 
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suhteen, millä edellytyksillä vanhoja sopimussuhteita voidaan jatkaa. Agent-
titeorian mukaan kannusteilla pitäisi pyrkiä myös siihen, ettei hyvä agentti 
hankkisi itselleen uutta päämiestä. Kilpailuneutraliteettivaatimuksen perus-
teella toimeksiantosopimusta ei missään tapauksessa tule jatkaa ilman kilpai-
luttamista siitäkään huolimatta, että päämies olisi kokemuksen perusteella so-
pimusagenttiin tyytyväinen. Kaikissa tilanteissa aina ei kuitenkaan ole viisasta 
antaa sopimusta entiselle palvelutuottajalle, vaikka agentti olisi todettu kuinka 
hyväksi ja sen tarjous olisi uuden tarjouskilpailun edullisin. Substantiaalisesti 
eräät palvelut, kuten vaikkapa perintäpalvelut, omaisuudenhoitopalvelut sekä 
varastonhoito ja -valvonta, saattavat olla luonteeltaan niin riskipitoisia, että 
niissä palvelutuottajan vaihdon välttämättömyys on priorisoitava entisen pal-
velutuottajan kilpailumenestystä tärkeämmäksi.

Agenttiteorian kuntasovelluksissa ei ole löytynyt yksimielisyyttä siitä, kuka 
on kunnallishallinnon päämies. Tämän tutkimuksen havaintojen perusteella 
voidaan sanoa, että päämiehen identifi ointiongelman ratkaisua on lähestyttävä 
kunnallishallinnossa sovellettavien kilpailuttamismallien ja organisaatiomuo-
tojen näkökulmasta. Tilaaja-tuottajamallin soveltaminen puolustaa sitä, että 
kunnan poliittista yhteisöä voidaan pitää kunnallishallinnon päämiehenä, kos-
ka siinä mallissa poliittinen yhteisö tekee kulutuspäätökset. Jos tilaaja-tuot-
tajamallin toteutukseen liittyy mahdollisesti myös yhtiöittäminen, se edelleen 
vahvistaa kunnan poliittisen yhteisön asemaa kunnan päämiehenä, koska yh-
tiömuoto vähentää kuntalaisen oikeusturvakeinoja ja toiminnan läpinäkyvyyt-
tä. Sen sijaan kuntalaisten tulkitseminen kunnallishallinnon päämieheksi saa 
vahvistusta, jos suoraan kuntalaisille jaetaan kilpailuttamisoikeuden sisältä-
vät voucherit. Varsinkin sellaiset voucherit, jotka ovat täydennettävissä olevia, 
sisältävät paljon oikeuksia ja voucherit, joiden käyttöalue on rajoittamaton, 
parantavat kuntalaisen poistumisen ja äänen käytön mahdollisuuksia ja sitä 
kautta vahvistavat kuntalaisten asemaa kunnallishallinnon päämiehenä.

Näennäismarkkinateoriassa ja agenttiteoriassa toimeksiantosuhteen perus-
ta on päämiehen ja agentin välinen sopimus. Myös näennäismarkkinateoria 
perustuu oletukseen kilpailutuksen jälkeen solmittavasta sopimuksesta. So-
pimus molempien teorioiden kantavana taustaoletuksena ei kuitenkaan saa 
laaja-alaista kantavuutta kuntapalvelujen näennäismarkkinoilla. Kilpailu-
neutraliteetti kunnan sisäisen ja ulkoisen palvelutuottajan välillä ei toteudu, 
sillä sisäisestä palvelutuottaja-agentista ei voi tulla sopimuskumppania. Kunta 
ei sopimuksen korvikkeena voi oikeastaan antaa edes turvaavia sitoumuksia 
kunnan sisäiselle palvelutuottajalle, vaikka se olisikin voittanut kunnan järjes-
tämän kilpailutuksen. Kunnan oman tuottajan asema sopimusasiassa on jopa 
heikompi kuin muilla kunnallisilla palvelutuottajilla, kuten naapurikunnalla 
tai kuntayhtymällä, sillä omalle tuottajalle voidaan myöntää ainoastaan vuo-
tuis- tai tulosmääräraha. Kunnallistalous on suunnittelutaloutta, mutta lyhyt-
jänteiseksi sitä voidaan kritisoida sillä perusteella, että se kykenee toimimaan 
ainoastaan vuotuisbudjetin horisontilla. Budjettia täydentää kolmivuotinen 
mutta sitomaton taloussuunnitelma. Vuotuismääräraha sisältää oikeutuksen 
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määrärahan käyttöön heti talousarvion lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen, 
mutta kertaalleen myönnetty määräraha on jälkeenpäin valtuuston päätöksellä 
koska tahansa muutettavissa tai poistettavissa. Kilpailun voittaneella ulkoisel-
la palvelutuottajalla on puolellaan sopimusetu, jonka puitteissa ulkopuolinen 
palvelutuottaja pystyy tarjoamaan kunnalle sitoumuksen toteuttaa monivuoti-
nenkin hanke tietyllä kiinteällä budjetilla. Sisäisen palvelutuottajan on vaike-
ampi vakuuttaa valtuustoa kustannusarvionsa pitävyydestä. Kattavaa sopimu-
soletusta ei voida hyväksyä ilman kunnallisen palvelutuottajan yhtiöittämistä, 
ellei sisäiselle sopimiselle löydetä uusia menettelytapoja sitovuusvaikutuksen 
lisäämiseksi. 

Agenttiteoria on teoriana lähtökohdiltaan positiivinen eli sen verifi ointi em-
piirisellä aineistolla on mahdollista. Tästä huolimatta agenttiteorian tavoittee-
na on kehittyä eräänlaiseksi konstruktivistiseksi teoriaksi tai ideaalimalliksi, 
jonka avulla sopimuskannusteet ja päämiehen harjoittama valvonta voidaan 
optimoida taloudellisen tehokkuuden maksimoimiseksi.  Kun agenttiteorian 
alkuperä on omistussuhteessa, agenttiteoria korostaa hierarkkisesti sitä, että 
päämies on agentin yläpuolella. Näennäismarkkinateorian painotukset ovat 
ehkä hieman lähempänä tasavertaisempaa sopimussuhdetta, mutta teoria ei 
kuitenkaan problematisoi sitä, mitä kaikkea merkitsee se, että päämiehen ja 
agentin välillä voi sopimussuhteen lisäksi vallita omistussuhde. Toimeksian-
tosopimussuhteen lisäksi, joka on ikään kuin näennäismarkkinateorian lähtö-
kohtaoletus, päämies ja agentti voivat olla samaan aikaan myös hierarkkisessa 
suhteessa keskenään. Hierarkkinen suhde voi perustua hallinto- tai omistus-
hierarkiaan riippuen agentin organisaatiomuodosta, mutta koska hallintohie-
rarkiakin on pohjimmiltaan omistussuhde, perimmältään kysymys on omis-
tamisen problematiikasta. Toisaalta väittäessään, että näennäismarkkinoilla 
palvelutuotannosta kilpailee sekä yksityisiä että julkisia palvelutuottajia, nä-
ennäismarkkinateoria tällä tavalla määrittelee kunnallishallinnon tehtäväksi 
myös palvelutuottajien omistamisen. Kyse ei ole mistään passiivisesta toimin-
nosta, vaan tarkoituksenmukainen omistamistehtävän hoitaminen näennäis-
markkinoilla edellyttäisi sitä, että kunnat seuraavat näennäismarkkinoita ja 
huolehtivat julkisesti omistettujen palvelutuottajien läsnäolosta markkinoilla. 
Valitettavasti näennäismarkkinateoria ei ole ottanut kantaa siihen, kuinka pal-
jon julkisia palvelutuottajia tarvitaan, missä suhteessa niiden määrää voidaan 
muuttaa, miten tilaajan itsensä omistamien palvelutuottajien suosimista voi-
taisiin pitää kurissa ja kuinka julkisten palvelutuottajien omistajuus pitäisi jär-
jestää. Näennäismarkkinateoreettisissa taustoituksissa julkisen omistajuuden 
vaikutus markkinoiden rakenteeseen ja toimintadynamiikkaan ja sitä kautta 
markkinoiden edellytyksiin tuottaa taloudellista tehokkuutta on jäänyt spesi-
fi oimatta. Käsitykset kunnallisesta omistajuudesta ovat edelleen suhteellisen 
staattiset, ja omistajuutta pidetään etupäässä kunnan palvelutuotantotehtävää 
palvelevana toimintona. Näennäismarkkinat edustavat muuttuvaa ja jännit-
teistä toimintakenttää, joka nostaa staattisen omistajuuskäsityksen haasta jaksi 
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dynaaminen käsityksen omistajuudesta. Kuntien tulisi reagoida näennäis-
markkinoiden rakenteeseen ja kilpailun instensiteettiin omistajuuden avulla ja 
pyrkiä vaikuttamaan markkinoilla käytävän kilpailun asteeseen. Dynaaminen 
omistajuuskäsitys soveltaa kunnalliseen omistajuuteen elinkaariteoriaa, jonka 
viitoittamana kuntaomisteisia palvelutuottajia perustetaan, ostetaan, myydään 
ja lakkautetaan riippuen markkinatilanteiden muutoksista. Tällä tavoin ajatel-
tuna omistajuudesta tulee kunnallisen kilpailupolitiikan instrumentti, vaikka 
kilpailupolitiikan yksinomaisena subjektina on perinteisesti pidetty ainoastaan 
valtiovaltaa. Näkemykset kilpailun dynamiikasta ovat liian yksinkertaisia, jos 
ajatellaan pelkästään, että markkinoita voidaan ylläpitää puhtailla tilaus- ja 
tuotantoaktiviteeteilla. Valtion kilpailupolitiikka on turhan etäistä, jos ollaan 
kiinnostuneita paikallisten palvelumarkkinoiden toimivuudesta. Vaikka kun-
nilla on puolestaan rajallinen kompetenssi regulaatiopolitiikan avulla vaikuttaa 
markkinoihin ja markkinaosapuolten käyttäytymiseen, kunnallisessa kilpailu-
politiikassa omistajuuden ohella voidaan hyödyntää ainakin maa-, kaavoitus-, 
liikenne- ja takauspolitiikkaa. Kunnallinen kilpailupolitiikan tehtävien keskit-
täminen peruskunnille muiden funktioiden oheen ei ole välttämättä ole toimi-
va ratkaisu, vaan se voi sijoittua paremmin kehittyvien seutukuntien tai peräti 
maakuntien vastuulle. Sen sijaan omistajuusfunktiota, joka on eriytettävissä 
fyysisten tilojen ja palvelutiimien omistajuuteen, voidaan allokoida kaikille 
kuntatyypeille.

Agenttiteoria on rajoittunut ja sisältää virhemarginaalia taas siinä suhtees-
sa, ettei se kykene hahmottamaan todellisuutta siten, että se näkisi agentilla 
useita samanaikaisia toimeksiantosopimuksia. Näennäismarkkinoilla ainakin 
yksityisellä sopimusagentilla on rajattomat kasvun mahdollisuudet ja oike-
us hankkia yhtäaikaisia päämiehiä miten monta tahansa, ellei agentti sitten 
 vapaaehtoisesti suostu sopimuksella rajoittamaan omaa kasvuaan. Palvelutuo-
tannon toimeksiantosuhteet eroavat tässä suhteessa työsopimusperusteisista 
sopimussuhteista. Tästä seuraa agenttiteorialle haaste tarkentaa analyysi-
resurssejaan siten, että se voi tarkastella yhden päämiehen mahdollisuuksia 
kannustaa agenttia tilanteessa, jossa agentilla on useita toimeksiantosuhteita 
yhtä aikaa. Useiden samanaikaisten toimeksiantosuhteiden vallitessa päämie-
hen käyttämät insentiivit joutuvat kilpailutilanteeseen muiden päämiesten kan-
nustinjärjestelmien kanssa. Hypoteettisesti voidaan olettaa, että mitä pienempi 
päämiehen tilausten taloudellinen merkitys on agentin kokonaisliikevaihdos-
ta, sitä kyseenalaisempia ovat päämiehen kannuste- ja valvontajärjestelmien 
tehok kuusvaikutukset. Näennäismarkkinateoria ainakin implisiittisesti hyväk-
syy palvelutuotantoagentilla olevan useita samanaikaisia päämiehiä, mitä voi-
daan pitää realistisempana näkökulmana.

Agenttiteoriasta voidaan huomauttaa, että se tarkastelee päämiehen ja 
agentin välistä suhdetta suhteellisen staattisena asetelmana, eikä teoria jä-
sennä selkeästi agenttisuhteen suhdeprosessin ääripäitä. Prosessuaalisessa 
toimeksiantosuhteen tarkastelussa enemmän problematisointia kaipaisivat so-
pimusosapuolten kohtaaminen ja keskinäinen valinta sekä sopimussuhteesta 
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irtautumisen ehdot. Kun agenttiteoria on suhteellisen liberaali sen suhteen, 
millä kriteerillä päämiehen on agentti valittava, niin näennäismarkkinateorian 
mukainen ajattelu edellyttää agentin valitsemista tarjouskilpailussa osoitetun 
taloudellisen tehokkuuden periaattein. Päämiehen ja agentin sopimussuhde 
päättyy jommankumman sopimussuhteesta irtautumiseen. Agenttiteoria lau-
suu  hyvin vähän siitä, miten ja millä perusteilla irtautumisen tulisi tapahtua. 
Puhdas näen näismarkkinateoria jättää irtautumisen näkymättömän käden toi-
minnan varaan, mikä ilman kilpailuneutraliteetin toteutusta on liian illusorista 
ajattelua kuntapalvelujen epäneutraaleilla näennäismarkkinoilla. Prosessuaa-
linen tarkastelu tuo esiin myös sen, että informaatio-ongelman olemuksella 
on yhteys toimeksiantosuhteen eri vaiheisiin. Ennen sopimussuhteen alkua 
päämiehen informaatio-ongelma tarkoittaa sitä, ettei päämies tiedä riittävästi 
agentin absoluuttisesta ja suhteellisesta kyvykkyyspotentiaalista. Toimeksi-
antosopimuksen solmimisen jälkeen päämiehen asymmetrisen informaation 
 ongelma tarkoittaa klassisessa muodossaan sitä, ettei päämies tunne kauttaal-
taan agentin ponnistelujen vilpittömyyttä ja tuloksia. Toimeksiantosuhteen 
päättämistä harkitessaan päämiehellä on informaatio-ongelma sen suhteen, 
mitä mahdollisuuksia hänellä on löytää parempi agentti, miten saada riittävän 
monet agentit kiinnostumaan sopimuksen tavoittelusta ja mitä ylimääräisiä 
transaktioita uuden agentin perehdyttämisestä aiheutuu.

Varsinkin agenttiteoreettisten mutta jossain määrin myös näennäismark-
kinateoreettisten ajattelutapojen voidaan väittää perustuvan suhteellisen kon-
servatiivisiin arvolähtökohtiin. Agenttiteoria näkee toimeksiantosuhteen valta-
suhteet vain kaksinapaisesti, vaikka on myönnettävä, että kaksinapaisen näke-
myksen etu teorian muodostuksessa on tietysti sen yksinkertaisuus ja selkeys. 
Valitettavasti konservatiiviset ajattelumallit eivät kykene kyseenalaistamaan 
päämiehen yksioikeutettua asemaa, eivätkä ne pohdi sitä, mitä mahdollisia 
tarkoitusperiä kunnallishallinnon hyväksikäyttämien toimeksiantosuhteiden 
tulisi palvella. Toimeksiantoteorioiden kautta ei voida hahmottaa sitä, että 
joillain muillakin osapuolilla voi olla oleellinen tai perusteltu liittymäkohta 
toimeksiannon toteutukseen. Esimerkiksi palvelutuottajan alihankkijat ja omat 
työntekijät saattavat tehdä merkittäviä investointeja hoitaakseen oman roo-
linsa kunnialla toimeksiantoihin liittyvissä palvelutuotantoprosesseissa. Täl-
laiset panoksenhaltijat saattavat näillä investoinneilla ottaa palvelutuottaja-,
sopimus- tai yrityskohtaista riskiä, eikä panoksenhaltijoilla ole välttämättä 
mitään mahdollisuutta investointiensa diversifi ointiin. Reformistisen ajattelun 
mukaan toimeksiantosuhteeseen liittyviä kontrolloimisoikeuksia olisi tarkoi-
tuksenmukaista jakaa myös panoksenhaltijoille, jotka ovat ottaneet itselleen 
organisaatio-, transaktio- tai palveluspesifi ä riskiä. Riskinoton ansiosta panok-
senhaltijoilla on myös kannustimet ja osallisuuden kautta riittävästi informaa-
tiopohjaa kyetäkseen päätöksenteossa ja valvonnassa edistämään toimeksian-
tosopimuksen toteutumista. Näkökulmarajoitteiden vuoksi näennäismarkki-
nateoria ja varsinkin agenttiteoria perustavat käsityksensä toimeksiantosuh-
teista kaavamaiseen tai kapeaan ajatteluun. Sen vuoksi ne eivät sellaisinaan 
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voi kovin hyvin toimia radikaaleina taloudellisten toimeksiantojärjestelmien 
muutosvoimina. Agenttiteoria näkee esimerkiksi riskinjaon vain päämiehen ja 
agentin välisenä kysymyksenä. Näennäismarkkinateoriakin pitää riskin jakoa 
lähinnä kahden kauppana, vaikka se sisältää ajatuksen vouchereiden käyttä-
misestä näennäismarkkinoilla, mikä väistämättä johtaa kolmannen partnerin 
eli kuntalaisen mukaantuloon. Näennäismarkkinateorian tulisi havaita, että 
voucherilla on kilpailutus- ja informaatiofunktioiden lisäksi myös riskinjaon 
funktio. Voucherin saaja eli kuntalainen on ehkä koko kunnallishallinnon pää-
mies, mutta poliittinen yhteisö määrittelee voucherin ominaisuudet ja oikeus-
vaikutukset, millä ratkaisuilla se oleellisesti vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
toimeksiantosuhteen riskiä siirretään kuntalaiselle ja millaisia riskipositioita 
jätetään palvelutuottajalle. Asiakkaan informaatio-ongelmien vähentämiseksi 
voucher voidaan jakaa yksilöiden sijasta myös yhteisölle tai kuntalaiselle ja 
hänen päätöksentekoagentilleen yhteisesti. Tällainen menettely kasvattaa jär-
jestelmän verkostorakennetta, kun se rekrytoi uusia yhteistyötahoja päätöksen-
tekoprosesseihin ja samalla nostaa esiin tarpeen pohtia riskien kollektivisoin-
nin seurannaisvaikutuksia. 

Molemmat teoriat pyrkivät kumpikin omalla tavallaan edistämään palvelu-
tuotannon taloudellisen tehokkuuden eri ulottuvuuksia kuntapalvelujen nä-
ennäismarkkinoiden kontekstissa. Sen sijaan agenttiteoria sivuuttaa palvelu-
jen kulutuksen tehokkuuteen ja kuluttajan itsenäisyyteen liittyvät aspektit, ja 
näen näismarkkinateoriakin on alkuperäisessä muodossaan niiden kysymysten 
suhteen suhteellisen niukka tai ainakin sofi stikoitumaton. Vouchereiden käy-
tön laajentaminen tilaaja-tuottajamallin kustannuksella ja vouchereiden kun-
talaisille suomien oikeuksien kehittäminen loisivat edellytyksiä edistää myös 
kulutuksen tehokkuutta ja kuluttajan itsenäisyyttä. Klassisen väitteen mukaan 
oikeudenmukaisuus ja taloudellinen tehokkuus olisivat keskenään ristiriidas-
sa olevia tavoitteita, mutta kilpailuneutraliteetin näkökulmasta niiden välinen 
suhde näyttää kompleksisemmalta. Jos esimerkiksi kilpailuneutraliteettiperi-
aatteen viitoittamana jotakin kunnallisen palvelutuotannon organisoitumista 
tai omistajuutta koskevaa erityissääntelyä yhdenmukaistetaan yksityisiä pal-
velutuottajia koskevan regulaation kanssa, voidaan ajatella, että tällä tavoin 
edistetään sekä oikeudenmukaisuutta ja palvelutuotannon taloudellisen tehok-
kuuden paranemisen edellytyksiä. Toisaalta pakkokilpailuttaminen lisäisi oi-
keudenmukaisuutta ja tehokkuutta, kun kaikilla palvelutuottajilla olisi mahdol-
lisuus kilpailla tuotanto-oikeuksien saamisesta itselleen, mutta pakkokilpailut-
tamiseen siirtyminen voi joissakin kunnissa ja palveluissa johtaa vinoutuneen 
markkinarakenteen tai suurten transaktiokustannusten vuoksi taloudellisen 
tehokkuuden heikkenemiseen. Lisäksi voidaan todeta, että palvelujen määrit-
telemisen imperatiivi kuntatilaajan tarjouspyynnöissä on ahdas insentiivikehys 
palveluinnovaatioiden kehittämiselle.

Näennäismarkkinateorian käsitys valvonnasta on tulkittavissa niin, että val-
vonta tarkoittaa lähinnä vain toimeksiantosopimuksen toteutumisen valvon-
tana. Onkin kummallista, ettei näennäismarkkinateoria kehittele valvontaan 
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liittyviä käsityksiä, kun julkisen valinnan teoria on tarmokkaasti korostanut 
kaikkien toimijoiden itseintressiriippuvuutta. Agenttiteorian valvontakäsitys 
on hieman laajempi, sillä sen mukaan päämiehen pitää valvoa sopimusagentin 
huilimisyrityksiä ja agentin toimittaman informaation luotettavuutta. Kilpai-
luneutraliteetin näkökulmasta toimeksiantosuhteen valvonta ei saisi perustua 
sattumanvaraisille tekijöille, eikä yksin päämiehen intohimoille, vaan päämie-
hen harjoittaman valvonnan pitäisi olla niin kontrolloitua ja systemaattista, 
että erilaisten tuottajien mahdollisuuksia opportunistiseen käyttäytymiseen 
valvontaan yhtäläisellä intensiteetillä. 

Kumpikaan toimeksiantoteoria ei eksplisiittisesti pohdi sitä, mitkä tekijät 
vaikuttavat päämiehen valvontatehtävän vaikeusasteeseen. Kilpailuneutrali-
teetin näkökulmasta päämiestilaajan asema on helpompi rutiini- ja standar-
dipalveluissa, koska päämies voi säilyttää etäisen suhteen valvottavaansa. 
Ongelmallisia valvottavia ovat erityis- ja asiantuntijapalvelut, koska tilaajan 
ja tuottajan suhde voi kehittyä läheiseksi. Dynaamisesti käyttäytyvät agentit 
yrittävät heikentää päämiehen valvontahaluja siten, että ne korostavat kump-
panuutta ja yhteistä etua. Perusteluna voidaan käyttää myös tuotekehitysargu-
menttia ja sanoa, että palvelujen kehittäminen luottamuksellisessa hengessä 
vaatii yhteistyötä ja hiostavan valvonnan vähentämistä. Tämä puolestaan syn-
nyttää tarpeen arvioida kuntapalvelujen tuotekehityksen asemaa ja sitä tahoa, 
joka olisi sopiva kantamaan siitä vastuun. Sen sijaan, että tuotekehitys olisi 
hajautettu kaikkiin kuntiin, kehitystyötä voidaan keskittää kuntien järjestöille 
ja eri palvelualojen osaamiskeskuksiin. 

Teorioiden taustaoletusten mukaan ilman sopimusta jääneillä agenteilla ei 
ole mitään intressiä valvonnan suhteen. Näiden oletusten vastaisesti voidaan 
kuitenkin kilpailuneutraliteetin näkökulmasta väittää, että ilman sopimustakin 
jääneillä osapuolilla on tietty intressi. Heillä on oikeudenmukaisuuteen liittyvä 
intressi siitä, että päämies hoitaa valvontatehtävänsä neutraalisti, eikä päämie-
hen ja agentin välillä esiinny yksituumaisuutta lieventää sopimuksen tulkintaa 
tai valvontaa kilpailutuksen voittaneen agentin eduksi. Tämän oikeudenmu-
kaisuusnäkökohdan perusteella valvontaan liittyy siis ns. kolmannen miehen 
edun huomioon ottaminen.  Kun tilaaja ei voi valvoa itse itseään, tullaan 
päätelmään, että näennäismarkkinoilla olisi ainakin piilevä tarve tilaus- ja 
tuotantofunktioista eriytetylle valvontafunktiolle. Tämä päätelmä saa lisäpäte-
vyyttä, jos hyväksytään väite siitä, ettei kunta ole mikään erityisen puolueeton 
toimija. 

10.3 Tutkimuksen metodologiset rajoitteet 
 ja jatkotutkimustarpeet

Kuntapalvelujen käsite viittaa yleisesti kuntien ja kuntayhtymien erilaisiin 
sisäisiin ja ulkoisiin palveluihin. Kuntapalvelun käsitteen avulla toteutetun 
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tutkimuksen tulokset ja havainnot pätevät yleisellä tasolla kunnallishallin-
non kaikkiin palveluihin. Vain ammattikorkeakoulupalveluista tutkimus nosti 
esiin alakohtaisia kilpailuneutraliteetin toteutumisen erityispiirteitä. Tällaisen 
kokonaiskuvaan tähtäävän etsinnällisen tutkimuksen tuloksissa on kuitenkin 
rajoitteita, sillä monilla kuntapalvelujen toimialoilla on olemassa alalle räätä-
löityjä ohjaus- ja sääntelyjärjestelmiä, joita tämän tutkimuksen puitteissa ei ol-
lut mahdollista käydä lävitse. Kuntapalvelujen valinta tutkimuksen kohteeksi 
merkitsee myös sitä, etteivät tutkimuksen tulokset ole sovellettavissa kunnan 
viranomaistehtäviin ja kunnan poliittiseen tehtävään. Itse kuntapalvelujen kä-
sitteestä on myös huomautettava, että kuntapalvelut ovat voimakkaasti aikaan 
ja paikkaan sitoutuvia palveluja. Palveluista tulee kunnallisia kuntien tehtävä-
alan laajenemisen myötä, ja niitä poistuu kunnilta yksityistämisen, valtiollis-
tamisen, tms. toimenpiteiden kautta. Tutkimuksen havainnot ja argumentaatiot 
ovat kuitenkin sovellettavissa kuntapalveluihin riippumatta siitä, ovatko pal-
velut tulleet kunnalle kunnallistettuina vai hallinnon itsensä alun perin perus-
tamina.

Ilmiönä näennäismarkkinat viittaavat jäsentymättömään joukkoon erilaisia 
tekniikoita, joilla kunta hyödyntää markkinoiden ja kysyntäohjauksen kaltaisia 
järjestelyjä. Tässä tutkimuksessa näennäismarkkinoiden käsitteen väljyyden 
ongelma ratkaistiin rajaamalla se spesifeihin kilpailutusmalleihin ja vaihto-
ehtoisiin organisaatiomuotoihin. Rajauksesta huolimatta tutkimuksen tuloksia 
voidaan rajatussa määrin soveltaa myös muihin näennäismarkkinoiden toteu-
tustekniikoihin, kuten vaikkapa edustussopimuksiin, yksityisrahoitusmalleihin 
ja vuokratuolimalleihin. Tutkimuksen yksityiskohtaisten tulosten tulkitse-
misessa tai soveltamisesta kansainvälisiin konteksteihin on kuitenkin oltava 
hyvin huolellinen, sillä kansainvälinen näennäismarkkinakäsitteistö kärsii 
kirjavuuden ja vakiintumattomuuden ongelmista. Tutkimuksen tulokset eivät 
myöskään suoraan kerro sitä, mitä kilpailuneutraliteettiongelmia seuraisi siitä, 
että valtionhallinnon yksiköt osallistuisivat kunnan järjestämiin kilpailutuksiin 
kunnallisten palvelutuottajien ja yksityisten palvelutuottajien kera. Tämän tut-
kimuksen tuloksia voi kuitenkin käyttää hypoteeseina valtionhallinnon kilpai-
luneutraliteettiongelmien arviointiin tähtäävässä tutkimuksessa.

Kilpailuneutraliteetin käytön tutkimuksen analyysikäsitteenä teki haasta-
vaksi se, että käsite on varsin abstrakti, eikä siitä ole olemassa vakiintunutta 
määritelmää. Houkuttelevaa sen soveltaminen oli sen vuoksi, että sen avulla 
oli kätevä problematisoida näennäismarkkinateorian mukaisen kilpailun insti-
tutionaaliset soveltamisedellytykset. Tutkimuksessa kilpailuneutraliteetin kä-
sitettä sovellettiin tekemällä viittauksia yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukai-
suuteen, puolueettomuuteen ja tasapuolisuuteen sekä jossain suhteessa myös 
tasapainoisuuteen. Kuitenkin kilpailuneutraliteetin käsitteen syvällisempi erit-
teleminen ja yksityiskohtainen suhteuttaminen lähikäsitteisiin kaipaavat jatko-
tutkimusta. Myös kilpailuneutraliteetin käsite- ja oppihistorian kansainvälisen 
kehityskaaren ja kilpailupoliittisten soveltamiskontekstien kirjon kuvaaminen 
olisi aiheellista. Kilpailuneutraliteetin merkityksen ja sen tarvitseman aseman 
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pohdinta kaipaisi yhteiskuntafi losofi sta ja talouseettistä tutkimusta, sillä kil-
pailuneutraliteetin tulkinta ja määrittäminen normiksi tai eettiseksi tai oikeus-
poliittiseksi periaatteeksi ei suinkaan ole yksinkertaista. Siinä yhteydessä 
pitäisi selvitellä erityisesti kilpailuneutraliteetin sopivuutta viranomaisia vel-
voittavaksi periaatteeksi tai palvelutuottajille myönnettäväksi subjektiiviseksi 
oikeudeksi. Kilpailuneutraliteetin tutkimuksessa on syytä jatkossa edetä tark-
koihin palvelualakohtaisiin tutkimuksiin ja laajentaa käsitteen käyttöä myös 
kuntapalvelujen ulkopuolelle. 

Tutkimuksen vertailuosuudessa kilpailuneutraliteetin toteutumista analy-
soitiin vertaamalla kunnallisia palvelutuottajia yhtiömuotoon ja säätiöön. Tä-
hän ratkaisuun päädyttiin tutkimusekonomisista syistä ja erityisesti siitä syystä, 
että vertailun esimerkkialalla oli käytössä mainitut organisaatiomuodot. Vertai-
lurajauksen osalta tutkimuksen tulokset eivät ole täysin sovellettavissa muiden 
yhtiö- ja organisaatiomuotojen vertailuun. Metodologisesti vertailu suoritettiin 
käsitteellisesti kokoavana yleiskartoituksena, minkä vuoksi vertailuasetelma 
jättää paljastamatta joitakin yksityiskohtaisia näkökohtia ja varsinkin organi-
saatiomuotoja koskevien säännösten operationaalisesta tulkinnasta saatuja ko-
kemuksia. Tutkimuksen jakaminen osiin eriyttämällä organisaatioulottuvuus 
kilpailutussuhteen ulottuvuudesta oli merkittävä tutkimusasetelmallinen valin-
ta, joka johti siihen, että kutakin ulottuvuutta tarkasteltiin syvällisemmin, mut-
ta ulottuvuuksien tarkastelu ristiin jätettiin suorittamatta. Kilpailutusmallejakin 
tarkasteltiin erillään toisistaan, mihin vaikutti se, että ne ovat keskenään mo-
nelta osin niin erilaiset, ettei niiden keskinäinen vertailu olisi ollut kovin mie-
lekästä. Tutkimuksen tulokset ovat ensisijaisesti aineistojen pohjalta johdettuja 
toteamuksia ja argumentoituja väitelauseita ja vasta toissijaisesti normatiivisia 
suosituksia. Käsitteellisen metodin ja institutionaalisen tarkastelun rajoitukse-
na mainittakoon vielä se, ettei se kerro mitään kilpailuneutraliteettiongelmien 
kvantitatiivisesta laajuudesta. Kilpailuneutraliteettiongelmien ratkaisemiseksi 
tarvittavien toimenpiteiden kustannusvaikutusten arvioimiseksi on olemassa 
myös tarve kilpailuneutraliteettireformien kustannus-hyötyanalyyttisille arvi-
ointitutkimuksille. 

Käsitteellisyydestään huolimatta tämä tutkimus ei ole tuottanut varsinaista 
uutta teoriaa. Sen sijaan tutkimuksen tuottamia käsitteellistyksiä, typologisoin-
teja, jäsennyksiä ja problematisointeja voidaan käyttää uuden teorianmuodos-
tuksen rakenneosina ja aikaisempien teorioiden revisioinnissa. Kuntapalvelu-
jen nopeaa ja moniulotteista markkinaehtoistumista selittäville teorioille on 
olemassa kasvava tarve, koska kuntakontekstin spesifi syys asettaa valtavan 
haasteen yleisteorioiden instrumentaaliselle hyväksikäytölle. Hallinnolla on 
taipumus tuottaa ja ottaa käyttöön omia sovelluksiaan, jotka eivät välttämättä 
perustu konventionaaliseen teoriaperustaan.

Kilpailuneutraliteettitutkimus on vaativa erityisteema, sillä se edellyttää 
paneutumista yhtä aikaa sekä kuntien toimintatapojen sääntelyyn ja reaalisiin 
näennäismarkkinakäytäntöihin että yksityisoikeudelliseen sääntelyyn ja mark-
kinaperusteisen toiminnan kilpailuteoreettisiin perusteisiin. Kilpailuneutrali-
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teettitutkimuksen on ylitettävä soveltavien erityistieteiden rajat, koska sen on 
vertailunäkökulman vuoksi operoitava monitieteisesti. Tämä tutkimus kaipaa 
jatkokseen lisää käsitteellistä ja pohdiskelevaa tutkimusta, joka täsmentäisi, 
syventäisi ja koettelisi tämän tutkimuksen kilpailuneutraliteettitulkintoja ja 
päättelyperusteita. Tutkimuksen käsitteellistyksiä, typologisointeja, jäsennyk-
siä ja problematisointeja voidaan ja niitä tulisi hyödyntää myös empiirisessä 
tutkimuksessa. Empiirisellä tutkimuksella pitäisi selvittää sellaisia kysymyksiä 
kuin, miten kilpailuneutraliteettieroja voidaan mitata, millaisina kilpailuneut-
raliteettiongelmat näyttäytyvät eri maissa ja eri toimialoilla, miten palvelu-
tuotannon eri sidosryhmät suhtautuvat kilpailuneutraliteetin ongelmiin, miten 
kunnalliset ja yksityiset toimijat määrittelevät kilpailuneutraliteetin ja miten 
kilpailuneutraliteettierot vaikuttavat taloudellisiin päätöksiin. Taloustieteelli-
sen tutkimuksen tehtävänä olisi selvittää erilaisten kilpailuneutraliteettiparan-
nusten yhteys paretoparannusten mahdollisuuksiin. Oikeustaloustieteellisen 
tutkimuksen keinoin pitäisi tutkia sitä, miten sääntelyä tulisi kehittää keski-
näisessä kilpailutilanteessa olevien palvelutuottajien yhdenvertaisuuden lisää-
miseksi. 

Taloushistoriallisesta näkökulmasta tulisi tutkia sitä, miten EU:n sääntely 
ja Suomen jäsenyys EU:ssa ovat vaikuttaneet yhdenvertaisuuden ja syrjimät-
tömyyden periaatteiden toteutumiseen kehittyvillä ja laajenevilla palvelujen 
sisämarkkinoilla. Kilpailuasiat ovat EU:n sääntelyssä avainalueita, mutta lisää 
tietoa siitä tarvittaisiin, miten kilpailusääntely on levinnyt yhteiskunnan eri 
tuotantosektoreille ja miten kuntapalvelumarkkinoiden mahdolliseen avautu-
miseen ja kilpailuoikeudelliseen sääntelyyn tulisi varautua.
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Liite 2. Yhtiöittämisen tulkintavaihtoehtojen vertailu.
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