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SOTE EI KORJAA PALVELUITA

• Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. 
Esitys on poikkeuksellisen epäselvä ja sisäisesti 
ristiriitainen.

• Lakiesityksen valossa palvelut tuskin paran-
tuvat saati tehostuvat. Todennäköisesti palvelujen 
tuotanto jatkuu pitkälti entiseen tapaan.

• Lakiesitys on hankintalain vastainen, vaikka 
velvoite palvelujen kilpailuttamisesta on ollut esil-
lä lain suunnittelun aikana.

• Sote-alueiden tarpeellisuus jää epäselväksi, 
kun esitys määrittelee palvelujen järjestämisvas-
tuun kaksinkertaiseksi. Järjestämisestä olisivat 
vastuussa sote-alueen muodostava kuntayhtymä 
ja toisaalta tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä.

• Lakiesitys jättää epäselviksi kuntayhtymien 
talouden ja päätöksenteon vastuusuhteet. Tällai-
sen hallintohimmelin hallitseminen voi osoittau-
tua mahdottomaksi.

Hallitus antoi 4.12.2014 eduskunnalle esityksensä laiksi 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Opposi-
tion kanssa yhdessä valmisteltu sote-uudistus on kol-
mas vaalikauden aikana käynnistetty yritys uudistaa 
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Uudistus siirtäísi julkisten sote-palveluiden järjestä-
misvastuun kunnilta viidelle suurelle sote-alueelle. Ne 
vastaisivat sekä perusterveydenhuollon, sosiaalipalve-
luiden että erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Palveluiden toteuttamisesta vastaisi 19 tuotantovas-
tuualuetta, jotka voisivat käyttää alihankintaa. Sekä 
sote-alueet että palveluvastuualueet olisivat kuntayh-
tymiä. Sote-alueet saisivat tarvitsemansa rahoituksen 
kunnilta.

Hallituksen esityksessä on identifioitu lukuisia ongel-
mia, jotka liittyvät mm. demokratiaan, kuntalaisen 
itsehallintoon, tuottavuuteen, kuntalaisen valinnanva-
pauteen, muiden kuin kunnallisten palveluntuottajien 
asemaan sekä hankintasäädösten noudattamiseen.

Muuttuuko mikään vai tuottavatko 
kunnat jatkossakin palvelut?

Sote-uudistuksella tavoitellaan merkittävää uu-
distusta, joka turvaisi palvelut ja vähintäänkin hi-
dastaisi menojen kasvua. Hallituksen esityksen 
valossa näyttää kuitenkin todennäköiseltä, että 
palveluntuotanto jatkuu pitkälti entiseen tapaan.

Sote-lakiesityksen mukaan tuottamisvastuussa 
olevalla kuntayhtymällä on oltava tuottamisvas-
tuun toteuttamisen edellyttämä oma henkilöstö 

ja muut voimavarat.1 Lakiesityksen perusteluis-
sa kuitenkin todetaan myös, että tuottamisvas-
tuu ei tarkoita, että kaikkien kuntayhtymien on 
itse tuotettava kaikki palvelut. Perusteluissa to-
detaan vielä erikseen, että kuntayhtymien ei tar-
vitse tuottaa kaikkia palveluita omalla henkilös-
töllä.2

Perustelut ovat ristiriitaisia, mutta niistä voidaan 
päätellä, että palveluiden tuottamisesta vastuussa 
olevilla kuntayhtymillä ei tosiasiassa olekaan so-
siaali- ja terveyspalveluiden tuottamisvastuuta. 



2

Kuntayhtymien ei tarvitse tuottaa itse palvelui-
ta eikä kuntayhtymien tarvitse tuottaa palveluita 
omalla henkilöstöllä.

Silti kuntien ja kaupunkien nykyiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut tuottava henkilöstö tulee siirty-
mään tuottamisvastuussa olevalle kuntayhtymäl-
le. Palveluiden tuottamiseen käytettävät kiinteis-

töt ja laitteet jäävät sitä 
vastoin edelleen kunnille 
ja kuntayhtymille. Palve-
lut tullaan siis tuottamaan 

samassa paikassa ja samoissa tiloissa saman hen-
kilöstön toimesta. Voidaan kysyä mikä tässä uu-
distuksessa oikein muuttuu?

 
Lakiesitys on hankintalain vastainen

Hankintalain soveltamisen osalta sote-lakiesi-
tys on ristiriidassa sekä itsensä että hankintalain 
kanssa. Lakiesityksessä esitetään, että sosiaali- ja 
terveysalueiden sekä tuottamisvastuussa olevien 
kuntayhtymien välinen sopimus ei olisi julkinen 
hankinta eikä sopimusta tarvitsisi kilpailuttaa 
hankintalain mukaisesti. Tälle käsitykselle anne-
tut perustelut eivät kuitenkaan pidä vettä.

Ensinnäkin lakiesityksessä todetaan, että sote-
alue päättää tuottamisvastuun antamisesta sellai-
selle tuottamisvastuussa olevalle kuntayhtymälle, 
joka täyttää laissa säädetyt kriteerit. Lakiesityk-
sen mukaan tehtävä määrätään viranomaisen 

omana työnä tehtä-
väksi.3

Tämä hankintalakia ja 
kilpailuttamista kos-
keva poissulkemispe-
ruste on ristiriidassa 

lakiesityksen itsensä kanssa, koska toisaalla laki-
esityksessä nimenomaisesti todetaan, ettei kun-
tayhtymän tarvitse tuottaa palveluita itse eikä 
omalla henkilöstöllä. Nämä perustelut ovat vir-
heellisiä.

Toiseksi lakiesityksessä todetaan, että palvelui-
den järjestäminen ja tuottaminen on erotettu 
toisistaan. Palveluiden järjestämisvastuu kuuluu 
sote-alueille, tuottamisvastuu muodostettaville 
kuntayhtymille.

Lakiesityksessä esitetään, että sovittava työnja-
ko ja yhteistoimintasuhde sote-alueen ja alueen 
kuntien välillä ei ole hankintaa, johon tulisi so-

veltaa julkisista hankinnoista annetun lain mu-
kaista kilpailuttamisvelvoitetta.4

Lakiesityksessä kuntayhtymien tuottamisvastuu 
on määritelty siten, että tuottamisvastuu velvoit-
taa kuntayhtymän toteuttamaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelut järjestämispäätöksen mukaisesti si-
ten ja siinä laajuudessa kuin niistä on tarkemmin 
sovittu sosiaali- ja terveysalueen kanssa tehdyssä 
tulossopimuksessa.5

EU:n uudessa hankintadirektiivissä todetaan, 
että hankintasopimuksella tarkoitetaan rahallis-
ta vastiketta vastaan tehtyä kirjallista sopimus-
ta, joka on tehty toimittajan ja hankintayksikön 
välillä ja jonka tarkoitukse-
na on esimerkiksi palvelu-
jen suorittaminen. Sote-alue 
ja tuottamisvastuussa oleva 
kuntayhtymä ovat erillisiä 
oikeushenkilöitä ja niiden 
välillä tehty tulossopimus on 
rahallista vastiketta vastaan tehty kirjallinen so-
pimus, jonka tarkoituksena on palvelujen suo-
rittaminen. Näin ollen sote-alueen ja kuntayhty-
män välinen tulossopimus on hankintasopimus, 
joka tulee kilpailuttaa.

Edellä mainittujen lakiesityksen kohtien osalta 
voidaan todeta, että Euroopan yhteisöjen tuomio- 
istuin on todennut tuomiossaan 13.1.2005 (asia 
C-84/03), että Espanja oli menetellyt EU-oikeu-
den vastaisesti, koska sen kansallisessa lainsää-
dännössä oli säädetty, että Espanjan julkisia han-
kintoja koskevan lainsäädännön soveltamisalaan 
eivät kuulu yhteistyösopimukset, jotka on tehty 
julkisen sektorin yksiköiden kesken. Kyseisessä 
asiassa Espanja nimenomaan vetosi siihen, että 
sopimukset ovat normaali tapa julkisoikeudelli-
sille yksiköille säännellä niiden välisiä suhteita ja 
että nämä suhteet jäävät markkinoiden ulkopuo-
lelle. EY:n tuomioistuimen jo kymmenen vuotta 
sitten antama tuomio osoittaa, ettei kansallisessa 
lainsäädännössä voida tehdä poikkeuksia EU:n 
oikeussäännöksiin.

Kolmanneksi lakiesityksessä katsotaan, että ky-
symyksessä olisi EU:n uuden hankintadirektiivin 
sallima palveluiden tuottaminen yhdessä, minkä 
vuoksi tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän 
tuottamia palveluita ei tarvitsisi kilpailuttaa.

Lakiesityksessä todetaan, että EU:n uuden han-
kintadirektiivin mukaisessa horisontaalisessa yh-
teistyömallissa palvelua tuottavat tahot osallistu-

Sote-alueen ja 
kuntayhtymän 

välinen 
tulossopimus on 

hankintasopimus

Mikä uudistuksessa 
oikein muuttuu?

Lakiesityksessä nimen-
omaisesti todetaan, ettei 
kuntayhtymän tarvitse 
tuottaa palveluita itse
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vat yhteistyöhön keskenään samanarvoisina eli 
yhteistyön on perustuttava yhteistoiminnan kä-
sitteeseen. Sote-lakiesityksessä vedotaan siihen, 
että kunta osallistuu palvelujen toteuttamiseen 

myös niitä rahoitta-
malla.6

EU:n uuden han-
kintadirektiivin mu-
kaan hankintalain-

säädännön soveltamisalan ulkopuolelle jäävässä 
horisontaalisessa yhteistyössä kaikkien mukana 
olevien viranomaisten on sitouduttava tekemään 
osansa kyseisen julkisen palvelun suorittamisesta 
yhteistoiminnassa. Sote-lakiesityksen mukainen 
järjestely ei täytä EU:n uudessa hankintadirektii-
vissä hankintalainsäädännön ulkopuolelle jäävän 
yhteistyön kriteereitä.

Ensinnäkään sote-alue, tuottamisvastuussa oleva 
kuntayhtymä ja kunnat eivät osallistu yhteistyö-
hön samanarvoisina, vaan sote-alueet ohjaavat ja 
valvovat kuntayhtymiä. Toiseksi sote-alueet eivät 
osallistu palveluiden tuottamiseen. Kolmanneksi 
kunnilta tuleva rahoitus ei ole palveluiden tuot-
tamista yhteistoiminnassa. Jos rahoitus tulkittai-
siin palveluiden tuottamiseksi yhteistoiminnassa, 
kaikki palvelusopimukset olisivat yhteistoimin-
taa, sillä aina toinen osapuoli tuottaa palvelun ja 
toinen maksaa sen.

Sote-lakiesityksessä esitetään hyvin monipolvi-
set perustelut sille, että hankintalakia ja kilpailut-
tamista ei tarvitsisi soveltaa lakiesityksen mukai-
seen järjestelyyn. Perusteluiden monipolvisuus 
jo itsessään osoittaa, että hankintalain ja kilpai-
luttamisen osalta on oltu lainvalmistelussa epä-
varmoja ja hankintalakia on pidetty ongelmana.

 
Lakiesityksessä on kaksinkertainen 
järjestämisvastuu

Sote-uudistus rakentuu hyvin monimutkaiselle 
mallille, jossa perustetaan kokonaan uusien kun-
tayhtymien kaksitasoinen hierarkia (liitekuvio 
1). Sen osat ovat viisi sote-aluetta ja yhdeksän-
toista tuotantovastuussa olevaa kuntayhtymää. 
Tämän lisäksi myös valtio ja kunnat osallistuvat 
hallintoon. Lopputuloksena on päällekkäisiä teh-
täviä ja hallinnon kasvua.

Lakiesityksen mukaan sote-alueen on neuvotel-
tava sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuo-
sittain alueen järjestämisvastuuseen kuuluvien 

tehtävien ja palveluiden toteuttamisesta. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön johdolla käytävien neu-
vottelujen tarkoituksena on ohjata sote-alueen 
toimintaa palvelurakenteen 
kehittämisessä sekä edistää 
ministeriön ja sote-alueen 
välistä yhteistyötä.

Neuvotteluissa käsitellään 
järjestämispäätöksen sisäl-
töä ja sen keskeisiä tavoitteita, palvelutuotannon 
yhteistoimintaa, omavalvontaa sekä strategisten 
tavoitteiden toteutumista. Neuvotteluissa arvi-
oidaan lisäksi järjestämispäätöksen toteutumis-
ta, alueen kehitystä ja alueellisia kehittämistar-
peita, toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen 
muutoksia sekä lakisääteisten tehtävien rahoitus-
tarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämis-
tä. Neuvotteluissa voidaan käsitellä myös muita 
sote-palveluiden järjestämiseen ja toteuttami-
seen liittyviä asioita.7

Sote-lakiesityksen mukaan sote-alueen on laadit-
tava joka neljäs vuosi tuottamisvastuussa olevi-
en kuntayhtymien kanssa käytyjen neuvottelujen 
perusteella järjestämispäätös siitä, miten sote-
alueen järjestämisvastuulle kuuluvat sosiaali- ja 
terveyspalvelut toteutetaan. Päätöksen tulee pe-
rustua alueen väestön hyvinvointi- ja terveysseu-
rantatietoihin, palvelutarpeeseen sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toimin-
taa ja taloutta koskeviin 
seurantatietoihin.8

Sote-lakiesityksen mukaan 
sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottamisvastuun to-
teuttamiseksi kunnan on puolestaan kuulutta-
va tuottamisvastuussa olevaan kuntayhtymään. 
Kunnat osallistuvat myös kuntayhtymien hallin-
toon. Kuten edellä on todettu, kuntayhtymän-
kään ei kuitenkaan tarvitse tuottaa itse palvelui-
ta eikä kuntayhtymän tarvitse tuottaa palveluita 
omalla henkilöstöllä.

Näin ollen sote-lakiesityksen mukaan palvelui-
den järjestämiseen ja hallintoon osallistuu nel-
jä eri tahoa: 1) sosiaali- ja terveysministeriö, 2) 
sote-alue, 3) tuottamisvastuussa oleva kuntayh-
tymä ja 4) kunnat. Kenelläkään näistä tahoista ei 
kuitenkaan ole velvoitetta itse tuottaa ainakaan 
kaikkia tarvittavia palveluita.

Lakiesityksessä on näin ollen kaksinkertainen 
järjestämisvastuu yhtäältä sote-alueella ja toi-

Sote-järjestely ei täytä 
hankintalain ulkopuolelle 
jäävän yhteistyön 
kriteereitä

Lopputuloksena 
on päällekkäisiä 

tehtäviä ja 
hallinnon kasvua

Palveluiden 
järjestämiseen ja 

hallintoon osallistuu 
neljä eri tahoa
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saalta tuottamisvastuussa olevalla kuntayhtymäl-
lä. Kokonaisuus on hämmentävän monimutkai-
nen. Erityisen epäselväksi jää sote-alueiden rooli. 
Mihin sote-alueita tarvitaan?

 
Kuka voi hallita tällaista 
hallintohimmeliä?

Kuntayhtymille rakentuva uudistus luo hallin-
tohimmelin, jossa talouden ja päätöksenteon 
vastuusuhteet jäävät epäselviksi. Tällaisen ko-
konaisuuden hallitseminen voi osoittautua mah-
dottomaksi.

Kuntien ja kaupunkien tulee ensinnäkin olla jä-
seninä sote-alueen kuntayhtymässä ja toisek-
si tuottamisvastuussa olevassa kuntayhtymässä. 
Lakiesityksen mukaan sote-alueen kuntayhty-
män ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto, 
jonka jäsenten tulee olla jäsenkuntiensa valtuu-
tettuja. Jokaisella jäsenkunnalla tulee olla vähin-
tään yksi edustaja yhtymävaltuustossa.

Tuottamisvastuussa olevalla kuntayhtymällä on 
oma hallintonsa samoin kuin jokaisella kunnalla 
ja kaupungilla. Voidaan perustellusti kysyä, kuka 
voi hallita tällaista hallintohimmeliä, ja onko yk-
sittäisellä kunnan asukkaalla mitään mahdolli-
suutta vaikuttaa palveluihinsa? Asia on erityi-
sen ongelmallinen perustuslain 121 § turvaaman 
kuntien asukkaiden itsehallinnon näkökulmasta.

 
Rahoitus on ongelmallinen

Ehdotettu asukaslukuun, ikärakenteeseen ja sai-
rastavuuteen perustuva rahoitusmalli on samal-
la kertaa sekä kaavamainen että monimutkainen. 
Mallissa ei ole kunnille kannustimia. Koska kun-
ta ei voi millään tavalla vaikuttaa omaan rahoi-
tusosuuteensa, saati rahan käyttöön, on se myös 
kuntalaisten itsehallinnon vastainen.

Lisäksi rahoitusmallin muuttuminen voi jatkossa 
muuttaa koko sote-ratkaisun toisenlaiseksi. Täl-
löin myös järjestämislakia pitäisi arvioida uudes-
taan.

Viitteet
1 Lakiesitys 14 §.
2 Yksityiskohtaiset perustelut, s. 89.
3 Yleisperustelut, s. 71.
4 Yleisperustelut, s. 71.
5 Yksityiskohtaiset perustelut, s. 78.
6 Yleisperustelut, s. 71–72.
7 Lakiesitys 28 §.
8 Lakiesitys 12 §.
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