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Juha Lavapuro   30.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lausunto 
 
 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt minulta asiantuntijalausuntoa maa-
kunta- ja sote-uudistuksen jatkovalmisteluun liittyvässä asiassa. Minulta on pyy-
detty arvioimaan erityisesti kysymyksiä, jotka koskevat maakunnan omaa tuo-
tantoa ja tehtävien antamisesta yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi. Lau-
suntopyynnön taustalla on varsinkin näitä teemoja koskevat perustuslakivalio-
kunnan kannanotot sote-uudistusta ja etenkin valinnanvapauslakia koskevista la-
kiehdotuksista viime vaalikaudella. 
 
Lausuntopyyntö sisältää yksityiskohtaisten kysymysten ohella laajan muistion, 
jossa on varsin seikkaperäisesti kuvattu perustuslakivaliokunnan maakunta- ja 
sote-uudistuksesta antamien lausuntojen (PeVL 65/2018 vp, PeVL 26/2017 vp 
ja PeVL 15/2018 vp) sisältöä tämän lausuntoasian kannalta olennaisin osin. 
Muistiossa on niin ikään selostettu nyt vireillä olevan maakunta- ja sote-uudis-
tuksen keskeisiä linjauksia. Olen luonnollisesti käyttänyt muistiota osana tämän 
lausunnon tausta-aineistoa enkä koe tarpeellisena toistaa muistiossa esitettyä, 
ellei se ole lausunnon asiasisällön kannalta välttämätöntä. 
 
 
Esitän lausuntonani kunnioittavasti seuraavan. 
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Perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden sote-kannanottojen sovelletta-
vuus vireillä olevassa sote-valmistelussa. 
 
Ennen lausuntopyynnössä esitettyihin konkreettisiin kysymyksiin siirtymistä on 
välttämätöntä arvioida koko lausuntopyynnön taustalla olevaa kysymystä siitä, 
missä määrin perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden tulkintalinjaukset ovat 
suoraan sovellettavissa nyt vireillä olevan maakunta- ja sote-uudistuksen valtio-
sääntöoikeudellisessa arvioinnissa. 
 
Yhtäältä on selvää, että perustuslakivaliokunnan asemasta lakien perustuslain-
mukaisuuden valvojana seuraa, että valiokunnan aiemmat linjaukset saman 
tyyppisissä asioissa ovat herkästi määrääviä: jos perustuslakivaliokunta on yk-
sittäisen lainsäädäntöasian käsittelyssä päätynyt tiettyyn tulkintaan jonkin perus-
tuslainsäännöksen sisällöstä, on lainvalmistelussa lähtökohtaisesti syytä seurata 
näitä tulkintakannanottoja. 
 
Toisaalta samalla on myös niin, että perustuslakivaliokunnan tulkintakannanotot 
ovat väistämättä konktekstisidonnaisia: ne on annettu aina suhteessa kulloinkin 
sen käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen. Vaikka valmisteilla oleva asia 
sinänsä koskisikin saman tyyppistä asiaryhmää, lainsäädäntöhankkeen taustalla 
olevat perusratkaisut saattavat merkittävästi vaikuttaa yksittäisten tulkintalin-
jausten soveltamisalaan. 
 
Tässä suhteessa on erityisen merkillepantavaa, että - kuten lausuntopyyntöön si-
sältyvästä muistiostakin käy ilmi - tulkinta-asetelma on nyt varsin eri kuin viime 
vaalikaudella: Tällä hetkellä valmisteilla olevassa uudistuksessa on luovuttu 
viime vaalikaudella perustuslakivaliokunnan tarkasteltavana olleesta valinnan-
vapausmallista, siihen liittyvästä monituottajamallista sekä maakunnan järjestä-
mis- ja tuottamistehtävien erottamisesta hallinnollisesti ja taloudellisesti. Lähtö-
kohtana vireillä olevassa uudistuksessa olisi siten nykyistä kuntien järjestämis-
vastuuta vastaavasti, että sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu osoitet-
taisiin julkisen vallan elimille, maakunnille. Muistiossa todetaan tältä osin, että 
”Maakunnalla olisi valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan oikeus päättää, mitä 
palveluja ja missä määrin se hankkii muilta palveluntuottajilta eikä sen toimintaa 
säätelisi aiemman valinnanvapauslakiehdotuksen mukainen tuottamismalli (suo-
ran valinnan palvelut, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti). Näin ollen 
maakunta pystyisi hallitsemaan oman tuotantonsa määrää hallitusti ilman, että 
se olisi juurikaan riippuvainen asiakkaiden tekemistä valinnoista.”  
 
Nyt valmisteilla olevaan järjestelmään ei niin ollen sisälly sellaisia valinnanva-
pauslakiehdotuksessa alun perin esillä olleita ja sittemmin perustuslakivaliokun-
nan ongelmalliseksi toteamia piirteitä kuin maakunnille ehdotettu velvollisuus 
yhtiöittää oma palvelutuotantonsa ja tähän liittynyt kielto tuottaa palveluja maa-
kunnan omana tuotantona. Valiokunta katsoi tuolloin, että ehdotetut säännökset 
eivät turvanneet markkinapuutetilanteessa palveluja perustuslain kannalta 
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riittävällä tavalla. (ks. PeVL 26/2017 vp, s. 41). Samalla valiokunta itse asiassa 
korosti, että jos järjestelmä ehdotetusta poiketen ”rakennettaisiin sen varaan, että 
maakunta voisi itse tuottaa kyseessä olevia palveluita, ei sääntelyyn sisältyisi nyt 
kyseessä olevan kaltaista ongelmaa. Tällöin viime kädessä maakunta itse pys-
tyisi toimimaan tilanteissa, joissa markkinoilla ei tuotettaisi perusoikeuksien tur-
vaamiseksi riittäviä palveluita.” 
 
Perustuslakivaliokunta kiinnitti vastaavalla tavalla huomiota valinnanvapausjär-
jestelmään liittyviin riskeihin myös myöhemmässä lausunnossaan PeVL 
15/2018 vp. Hallituksen esityksen vaikutusarvioinnin ja perustuslakivaliokun-
nan saaman selvityksen perusteella oli valiokunnan mielestä tehtävissä se johto-
päätös, että valinnanvapauden toteuttamiseen liittyy esitetyssä muodossa mer-
kittäviä epävarmuustekijöitä. Kun samaan aikaan perustuslain 6 §:n ja 19 §:n 3 
momentin kokonaisuus edellytti, että julkisen vallan on turvattava lailla yhden-
vertaisella tavalla jokaiselle oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, va-
liokunta katsoi, että ”lainsäädännössä oli varmistettava, että järjestämisvastuussa 
olevalla maakunnalla on sekä riittävät taloudelliset voimavarat että muutoinkin 
riittävä henkilöstöä, tiloja ja laitteistoja koskeva kapasiteetti tuottaa riittävät so-
siaali- ja terveyspalvelut”.(PeVL 15/2018 vp).  
 
Pidän oikeudelliselta kannalta ilmeisenä, että valiokunnan viime vaalikauden 
vaatimuksia maakunnan oman tuotannon hyvinkin tarkasta sääntelystä on syytä 
lukea valinnanvapauslakiesityksen kontekstissa ja siihen liittyviin riskeihin pe-
rustuvana: Koska valinnanvapausjärjestelmään ja sen käyttöönottoon liittyi mer-
kittäviä, perustuslain 19 §:n 3 momentissa turvattujen sosiaali- ja terveyspalve-
lujen saatavuuteen liittyviä riskejä, perustuslakivaliokunta edellytti, että nuo ris-
kit otetaan lainsäädännössä erityisin järjestelyin huomioon. Tämä edellytti pe-
rustuslakivaliokunnan mukaan muun muassa, että maakunnan liikelaitoksen toi-
minta ”mitoitetaan sellaiseksi, että se kykenee välittömästi mukautumaan esi-
merkiksi tilanteeseen, jossa yksi tai useampi merkittävä palveluntuottaja syystä 
tai toisesta lopettaa nopealla aikavälillä toimintansa tietyllä alueella” (PeVL 
15/2018 vp, s. 17—19). Samoin säädösperustaisesti oli määriteltävä liikelaitok-
sen velvollisuus ylläpitää sellaista palvelutuotannon tasoa ja valmiutta, että se 
kykenee näillä keinoin ”kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden ja tarvittaessa välittö-
mästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon keinoin mahdollisiin palveluiden 
saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin” (PeVL 15/2018 vp, s. 18—19). 
 
Katson edellä esitetyn perusteella, etteivät perustuslakivaliokunnan viime vaali-
kaudella esittämät vaatimukset maakuntien palvelutuotannon määrästä ja sisäl-
löstä ole sellaisenaan sovellettavissa nyt valmisteilla olevaan ja julkisen vallan 
vastuun kannalta kokonaan eri tyyppiseen järjestämis- ja tuottamismalliin,. Nyt 
valmisteilla olevan mallin sääntelylle on sen sijaan syytä hakea vertailukohtaa 
nykyisin voimassaolevasta ja suurelta osin perustuslakivaliokunnan myötävai-
kutuksella säädetystä kuntakeskeisestä mallista. Lähtökohtaisesti riittävää on, 
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että maakunnan oman tuotannon määrästä tai sisällöstä säädetään samalla tavoin 
kuin siitä nykyisin säädetään kuntien ja kuntayhtymien kohdalla. 
 
Vaikka nyt vireillä olevaan malliin ei sisältyisikään vastaavia epävarmuusteki-
jöitä, ei tämä luonnollisestikaan tarkoita, ettei sosiaali- ja terveyspalvelujen riit-
tävästä saatavuudesta tulisi lainkaan säätää lailla. Perustuslain 19 §:n 3 momen-
tista säännöksestä nimittäin seuraa, lainsäädännössä on turvattava oikeus riittä-
viin sosiaali- ja terveyspalveluihin. (HE 309/1993 vp, s. 71, PeVL 34/2013 vp, 
s. 2/I).  
 
Millaisia yleisiä vaatimuksia perustuslain 19 §:n 3 momentin sääntely sitten aset-
taa säädettäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta? 
Huomionarvoista tässä suhteessa on, että merkittävä osa nykyisin voimassa ole-
vaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista koskevaa lainsää-
däntöä on säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Kunnille ja 
kuntayhtymille nykyisin kuuluvasta järjestämisvastuusta on säädetty yleensä pe-
rustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (Ks. mm. terveydenhuoltolaki, PeVL 
41/2010 vp, sosiaalihuoltolaki PeVL 36/2014 vp ja kehitysvammaisten erityis-
huoltolaki (PeVL 15/2015 vp). Samoin esimerkiksi kansanterveyslakiin ja eri-
koissairaanhoitolakiin säädetyt muutokset on hyvin usein toteutettu perustusla-
kivaliokunnan myötävaikutuksella (ks. esim. PeVL 20/2004 vp, PeVL 36/2016 
vp). Kuntien järjestämis- ja tuottamisvelvollisuutta täsmentävä kuntalain 8 ja 9 
§:ien sääntely on sekin säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. 
(PeVL 63/2014 vp). 
 
Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta arvioiden sosiaali- ja terveydenhuoltojär-
jestelmää koskevan lainsäädännön ja siinä omaksuttujen lainsäädäntöratkaisujen 
valtiosääntöoikeudellinen perusta on siten ainakin lähtökohtaisesti ongelmaton 
eikä tämä lähtökohta muuttunut muuksi niiden kannanottojen perusteella, joita 
perustuslakivaliokunta esitti viime vaalikaudella valinnanvapaus- ja monituotta-
jasääntelyn yhteydessä.  
 
Toinen asia sitten on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle on ole-
massa perustuslakivaliokunnan usein korostamalla tavalla perusoikeusjärjestel-
mään pohjautuvia painavia perusteita, jotka puoltavat sosiaali- ja terveyspalve-
lujen järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämistä yksittäisiä kuntia suurempien 
toimijoiden hoidettavaksi (ks. PeVL 26/2017 vp, s. 7, PeVL 30/2016 vp, s. 2, 
PeVL 75/2014 vp, s. 2/I ja PeVL 67/2014 vp, s. 3—4). Tässä yhteydessä on 
kuitenkin aiheellista korostaa, että uudistamistarve pohjautuu valiokunnan lau-
suntojen valossa kuntakeskeisen mallin aiheuttamiin tosiasiallisiin ongelmiin, ei 
niinkään esimerkiksi siihen, että nykyisessä sääntelyssä ei olisi riittävän tarkasti 
säädelty kuntien tuotannon määristä tai muista nykyjärjestelmän yksityiskohtiin 
liittyvistä kysymyksistä. Vireillä olevan maakuntakeskeisen mallin voi lisäksi 
selvästikin katsoa vastaavan perustuslakivaliokunnan puoltamaa sote-tehtävien 
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siirtämistä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi. (ks. myös PeVL 
26/2017 vp). 
  
 
Kysymykset 1 ja 2 – Maakuntien oman tuotannon määrää ja sisältöä kos-
keva sääntelytarve   
 
Kysymys 1 
 
Minua on ensin pyydetty arvioimaan, onko sote-järjestämislaissa säädettävä 
maakunnan oman tuotannon määrästä tai sisällöstä, kun järjestämis- ja tuotta-
mismalli vastaa pitkälti nykytilaa ja viime hallituskauden valinnanvapausmal-
lista on luovuttu.  
 
Kuten olen edellä jo korostanut, viime vaalikaudella esillä ollut sote-malli olisi 
merkinnyt perustavanlaatuista muutosta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. 
Uudistuksen mittasuhteet heijastuivat nähdäkseni perustuslakivaliokunnan val-
tiosääntöoikeudelliseen arviointiin siten, että valiokunta pyrki takamaan sosi-
aali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä korostuneesti sääntelyn täsmällisyyttä ja 
tarkkuutta koskevin vaatimuksin. Oletettavaa onkin, että mitä vähäisempiä jär-
jestelmätason muutoksia nyt valmisteilla olevaan uudistukseen sisältyy, sitä 
enemmän valmisteluissa voidaan nojautua jo voimassa olevaan sääntelyyn ja 
siinä omaksuttuihin lainsäädäntöratkaisuihin.  
 
Lain valmistelussa on sääntelyn tarkkuuden ja täsmällisyyden osalta syytä pitää 
vertailukohtana voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä siis viime vaalikaudella 
esillä olleita valinnanvapausjärjestelmälle ja monituottajamallille perustuvia eh-
dotuksia. Perustuslain 19 §:n 3 momentti edellyttää tällöin, että julkinen valta 
turvaa jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä 
”sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään”. Säännöksessä ei määritellä sosi-
aali- ja terveyspalvelujen järjestämistapaa eikä se niin ollen edellytä, että tietyt 
julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottami-
sesta. Toisaalta säännöksestä kuitenkin seuraa, että lainsäädännöllä on huoleh-
dittava riittävien palvelujen turvaamisesta.  
 
Sitä, kuinka pitkälle sääntelyvelvollisuus ulottuu, on hankalaa arvioida yleisellä 
tasolla. Joitakin lähtökohtia voidaan hakea kuitenkin jo perusoikeusuudistuksen 
esitöistä. Perustuslain 19 §:n 3 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa viita-
taan nimenomaisesti voimassaolevaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädän-
töön osoituksena siitä, kuinka julkinen valta huolehti jo tuolloin sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen saatavuudesta (HE 309/1993 vp, s. 71). Tuolloista sääntelyä ei 
miltään osin pidetty sisällöltään uuden perusoikeussääntelyn kannalta 
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ongelmallisena, vaikka esitöissä toisaalta korostettiinkin, ettei kyseinen perus-
tuslainsäännös sitoisi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä myöskään ny-
kyiseen lainsäädäntöön. Riittävyyden takaamiseksi tarpeellisen sääntelyn alasta 
esityöt ovat varsin niukkasanaiset. Tavalliseen lainsäädäntöön tulisi perustuslain 
esitöiden valossa sisällyttää ainakin säännökset erilaisista etuuksista ja niiden 
saamisen edellytyksistä sekä menettelystä. Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa 
lähtökohdaksi tuli puolestaan ottaa sellainen palvelujen taso, ”joka luo jokaiselle 
ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä”. (HE 
309/1993 vp. s. 71/II). 
 
Oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin on perusoikeutena yksilöllinen 
oikeus ja vastaavasti sen tosiasiallinen sisältö jää väistämättä riippumaan yksi-
löllisistä olosuhteista. Tässä mielessä lainsäädännössä ei ole syytäkään säätää 
tyhjentävästi tuotannon määrästä ja sisällöstä, koska tällainen sääntely saattaisi 
kaavamaisuudessaan johtaa perusoikeuksien saatavuuden estymiseen. Perustus-
lakivaliokunta onkin hiljattain tarkentanut, että perustuslain 19 §:n 3 momentin 
viittaus jokaiseen terveyspalveluihin oikeutettuna "edellyttää valiokunnan mie-
lestä viime kädessä yksilökohtaista arviointia palvelujen riittävyydestä" (ks. 
PeVL 30/2013 vp, s. 3/I). Sääntelyn on toisin sanoen turvattava se, että saata-
vuutta perustuva harkinta perustuu yksilölliseen harkintaan.  
 
Myös ns. terveydenhuollon palveluvalikoimaa koskevat perustuslakivaliokun-
nan tulkintakannonotot osoittavat vähintäänkin välillisesti, että palvelujen saata-
vuudesta ja riittävyydestä ei ole tarpeen säätää tyhjentävästi laissa. Palveluvali-
koimaa koskevaa sääntelyä arvioidessaan valiokunta ei pitänyt perustuslainvas-
taisena sitä, että päätöksentekovalta suomalaiseen julkisesti rahoitettuun ja jär-
jestettyyn terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista annettiin sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteyteen perustettavalle toimielimelle, vaikka kyseinen toi-
mielin selvästikin määrittelee hyvin pitkälle sen, minkä sisältöisenä ja kuinka 
kattavana oikeus terveyspalveluihin käytännössä toteutuu. Ongelmalliseksi sitä 
vastoin muodostui, ettei palveluvalikoimaa — ja niin ollen julkisesti rahoitettuun 
ja järjestettyyn terveydenhuoltoon kuuluvia hoitoja — olisi ollut vielä lain voi-
maan tullessa lainkaan määritelty. Tämän vuoksi perustuslakivaliokunta edel-
lytti palveluvalukoimaa koskevan säännöksen voimaantuloa tai soveltamisen al-
kamisen lykkäämistä siihen ajankohtaan, jolloin toimielimen määrittelemän suo-
malaisen terveydenhuollon palveluvalikoiman voidaan katsoa olevan riittävän 
kattava. Tämä oli edellytyksenä tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämi-
selle (ks. PeVL 30/2013 vp, s. 3/II ja 4/I). Sen sijaan palveluvalikoimaan liittyvä 
päätöksentekomenettely ei itsessään ollut perustuslain kannalta ongelmallinen. 
Tämä nähdäkseni osoittaa, että palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä 
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voidaan vastaisuudessakin huolehtia tavalla, jossa palvelujen tarkempi sisältö 
jää viranomaisten päätöksenteon varaan. 
 
Vastauksena 1 kysymykseen totean, että perustuslaki ei edellytä, että sote-järjes-
tämislaissa säädetään tyhjentävästi maakunnan oman tuotannon määrästä tai si-
sällöstä, vaan palvelujen määrää ja sisältöä koskevaa sääntelyä voidaan jättää 
myös alemmanasteisen norminannon ja maakunnallisen päätöksenteon varaan 
lähtökohtaisesti samaan tapaan kuin asia on voimassa olevassa lainsäädännössä 
järjestetty.  
 
Kysymykset 2 a-d 
 
Kysymyksissä 2 a-d tarkastellaan maakunnan oman tuotannon määrää koske-
vaan sääntelyyn liittyviä tulkintaongelmia. Kysymykset koskevat maakunnan 
oman tuotannon määrän sääntelyä määrällisin tai tehtäväkohtaisin kriteerein sa-
moin kuin kysymyksiä tarpeesta säännellä maakunnan omaan tuotantoon liitty-
västä varautumisvelvollisuudesta ja velvollisuudesta ylläpitää ylikapasiteettia. 
 
Käsitykseni mukaan lausuntopyynnön kysymyksiin voidaan nytkin vastata voi-
massaolevaan lainsäädäntöön tukeutuen. Valmisteilla olevan järjestelmän perus-
teisiin ei sisälly sellaisia markkinahäiriöille altistavia piirteitä, joiden vuoksi pe-
rustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle osoitettu sote-palvelujen tur-
vaamisvelvoitteen voitiin katsoa edellyttävän huomattavan tarkkaa sääntelyä 
maakunnan palvelutuotannon määrästä ja sisällöstä. Nähdäkseni perustuslakiva-
liokunnan viime vaalikauden sote-lausunnoisssaan esittämät vaatimukset siitä, 
että valinnanvapauslaissa tuli säädösperusteisesti varmistaa, että maakuntien riit-
tävä oma palvelutuotanto toteutuu ja maakunnan liikelaitoksen toimintavalmius 
turvataan (PeVL 15/2018 vp, s. 18—19), liittyivät olennaisesti edellä mainittui-
hin valinnanvapausjärjestelmän riskeihin. Valiokunta totesi tämän yhteyden ai-
van yksiselitteisesti: 
 

”Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että aikaisem-
man valinnanvapausesityksen tavoin hallituksen esityksessä tuo-
daan nytkin avoimesti esiin myös uudistukseen liittyviä riskejä ja 
näillä riskeillä on ilmeinen yhteys perustuslain perusoikeussäänte-
lyyn. Kun perustuslain 6 §:n ja 19 §:n 3 momentin kokonaisuus 
edellyttää, että julkisen vallan on turvattava lailla yhdenvertaisella 
tavalla jokaiselle oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin, 
lainsäädännössä on varmistettava, että järjestämisvastuussa ole-
valla maakunnalla on sekä riittävät taloudelliset voimavarat että 
muutoinkin riittävä henkilöstöä, tiloja ja laitteistoja koskeva 
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kapasiteetti tuottaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (ks. mm. s. 
125—128). Näiden vaatimusten tulee toteutua paitsi kunkin maa-
kunnan sisällä myös koko valtakunnan tasolla.” (PeVL 15/2018 
vp, s. 17-18) 

 
Nyt valmisteilla olevan mallin sääntelylle on sen sijaan syytä hakea vertailukoh-
taa nykyisin voimassaolevasta ja suurelta osin perustuslakivaliokunnan myötä-
vaikutuksella säädetystä kuntakeskeisestä mallista. Lähtökohtaisesti riittävää on, 
että maakunnan oman tuotannon määrästä tai sisällöstä säädetään samalla tavoin 
kuin siitä nykyisin säädetään kuntien ja kuntayhtymien kohdalla.  
 
Katson vastaavalla perusteella, että niin maakunnan omaan tuotantoon liittyvästä 
varautumistarpeesta samoin kuin varautumisen toteuttamiseksi tarvittavasta yli-
kapasiteetista voidaan lähtökohtaisesti huolehtia voimassa olevaan lainsäädän-
töä vastaavalla tavalla. Tätä tukee myös se, että maakunnalla voidaan olettaa 
olevan pääsääntöisesti nykyisiä kuntia suurempina toimijoina paremmat mah-
dollisuudet varautua mahdollisiin palvelutuotannon häiriötilanteisiin kuten pal-
veluntuottajan konkurssiin ja esimerkiksi poikkeusoloihin. Selvää toisaalta on, 
että uudenkin järjestelmän puitteissa tavalliseen lainsäädäntöön on sisällytettävä 
perussäännökset viranomaisten varautumisvelvollisuudesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa.  Nähdäkseni tällaisesta varautumisvelvollisuudesta ja siihen liit-
tyvistä tehtävistä sekä valtion osallistumisesta valmiuden ylläpitämiseen sääde-
tään jo nykyisin mm. terveydenhuoltolaissa (ks. 38, 40 ja 46 §:t), sosiaalihuolto-
laissa (29 §), pelastuslaissa sekä valmiuslaissa. Sääntely muodostaa luontevan 
pohjan myös maakuntakeskeisen sote-järjestämislain valmistelulle. 
 
Lausuntopyynnössä tiedustellaan myös (kysymys 2 c), voidaanko maakunnan 
tuotannosta säätää ilman kategorisia tehtävälistoja tai prosenttiosuuksia. Katson 
edellä esitetyllä perusteella, ettei kategoristen listojen tai prosenttiosuuksien ta-
soiseen sääntelyyn ole vireillä olevan uudistuksen peruslähtökohtien valossa tar-
vetta. Sen sijaan riittää, että säädösperustaisesti varmistetaan, että maakunnilla 
on riittävät edellytykset ja velvollisuudet huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisesta, mukaanlukien poikkeukselliset tilanteet. Tämä voi tarkoittaa 
muun ohella velvollisuutta ylläpitää omaa tuotantoa siinä määrin, että se kyke-
nee vastaamaan järjestämisvastuuseen kuuluvasta tuotannon valvonnasta sekä 
varautumisvelvollisuudesta myös poikkeuksellisissa tilanteissa kuten esimer-
kiksi silloin, kun jokin tai jotkin yksityiset ostopalvelujen tuottajat menevät kon-
kurssiin tai lopettavat muusta syystä toimintansa. Keskeistä on, että maakunnalle 
osoitetaan velvollisuus varautua myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja että sillä 
on velvollisuus huolehtia riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 
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myös tällaisissa olosuhteissa, joissa palvelujen saatavuus voisi muutoin vaaran-
tua.    
 
Mitä tulee ylikapasiteetin ylläpitämisvelvollisuuteen (kysymys 2 b), jonkinlainen 
vähäinen ylikapasiteettin ylläpitäminen erilaisia kriisi- ja päivystystilanteita var-
ten lienee tosiasiallisesti välttämätöntä. Sen sijaan vähäistä suuremman ylikapa-
siteetin ylläpitämiseen esimerkiksi markkinahäiriöiden varalta ei nähdäkseni ole 
valtiosääntöoikeudellista tarvetta, jos maakunnille on riittävällä tavoin osoitettu 
velvollisuus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus myös 
niissä tilanteissa, joissa palveluja tuottava yksityinen taho menee esimerkiksi 
konkurssiin.  
 
Tässä suhteessa voimassa oleva sääntely vaikuttaa itse asiassa jossain määrin 
puutteelliselta. Voimassa oleva lainsäädäntö ei näytä sisältävän riittäviä sään-
nöksiä siitä, miten kunta tai kuntayhtymä turvaa palvelutuotannon tilanteissa, 
jossa yksityinen palveluntuottaja ajautuu esimerkiksi kokonaisulkoistustilan-
teessa konkurssiin. Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan viime vaalikau-
della esittämän ja suoraan perustuslain 19 §:n 3 momenttiin sidotun kannanoton 
siitä, että maakunnan tulee kyetä kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden ja tarvittaessa 
välittömästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon keinoin mahdollisiin pal-
veluiden saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin, tulee nähdäkseni valmisteilla ole-
vaankin lainsäädäntöön sisällyttää riittävät takeet sille, että maakunnalla on edel-
lytykset konkurssitilanteissakin turvata esimerkiksi konkurssiin haetun palvelu-
yrityksen tiloja ja kalustoa hyödyntäen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuu-
desta maakunnassa. 
 
 
Kysymykset 3 ja 4 – ostopalveluista, palvelusetelistä ja kokonaisulkoistuk-
sista säätäminen 
 
Lausuntopyynnön kysymyksissä 3 ja 4 käsitellään ostopalveluista, palvelusete-
listä ja kokonaisulkoistuksista säätämistä. Minulta on pyydetty kantaa ensinnä-
kin siihen, miten ja millä tarkkuudella ostopalveluista ja palvelusetelistä on sää-
dettävä. Tältä osin kyse on erityisesti siitä, riittävätkö nykyistä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ää vastaa-
vat säännökset; vai b) onko lueteltava yksityiskohtaisesti laissa, mitä palveluja 
voidaan hankkia ostopalveluna ja palvelusetelillä ja perusteltava tehtävien siir-
ron tarkoituksenmukaisuus (vrt. valinnanvapauslain valmistelu). Tähän samaan 
asiaryhmään ainakin valtiosääntöoikeudellisessa mielessä myös kysymys 4: 
ovatko ns. kokonaisulkoistukset enää jatkossa mahdollisia ja miten niistä on sää-
dettävä? Tältä osin lausuntopyynnössä tarkennetaan erilaisia 
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toteuttamisvaihtoehtoja seuraavasti: voidaanko maakunnan sosiaali- ja terveys-
palvelujen ulkoistaminen tehdä jatkossa siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ulkoistetaan a) kokonaan, merkittäviltä osin tai siten että ulkoistetaan koko sosi-
aali- tai terveydenhuollon tehtäväala tai sen merkittävän osa.  
 
Kysymysten kytkeytyvät merkittäviltä osin toisiinsa ja niissä on valtiosääntöoi-
keudellisessa mielessä kysymys yhtäältä perustuslain 19 §:n 3 momentin asetta-
mista rajoituksista sosiaali- ja terveyspalelujen antamista muiden kuin julkisen 
vallan tehtäväksi ja toisaalta perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisen hallin-
totehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle.  
 
Käsitykseni mukaan valiokunnan viime vaalikauden kannanottoja tulee myös 
ostopalveluista, palveluseteleistä ja ulkoistuksista säädettäessä lukea ottaen eri-
tyisesti huomioon nyt valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyden huollon palvelu-
järjestelmän erot valinnanvapaus- ja monituottajamalliin ja toisaalta yhtymäkoh-
dat nykyiseen kuntakeskeiseen järjestelmään. Olennainen ero on nähdäkseni 
siinä, että siinä missä nykyinen samoin kuin valmisteillakin oleva sote-palvelu-
järjestelmä perustuu ensisijaisesti julkisen vallan järjestämis- ja tuottamisvas-
tuulle, viime vaalikaudella käsitellyssä valinnanvapaus- ja monituottajamallissa 
julkisen vallan vastuu olisi ollut korostuneemmin viimesijaista.  
 
Tämä lähtökohtainen ero tulee selvästi esille jo perustuslakivaliokunnan valin-
nanvapauslakiesityksestä antamasta lausunnosta PeVL 15/2018 vp. Siinä perus-
tuslakivaliokunta ensin toteaa että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen 
on julkisen vallan vastuulla ja että terveydenhuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja 
erikoissairaanhoitolaissa on nykyisin lähtökohtana, että kunnan ja kuntayhtymän 
tulee keskeisiltä osin itse tuottaa terveydenhuollon palvelut. Ehdotettu sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä perustui perustuslakivaliokunnan mu-
kaan ”sitä vastoin asiakkaan valintaan perustuvan monituottajamallin va-
raan”.(PeVL 15/2018 vp, s. 16.) Tässä mallissa asiakkaalla oli oikeus valita pal-
veluntuottaja samalla kun julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyskeskusten 
palveluvalikoima olisi lähtökohtaisesti sama, ja ne olisivat toimineet samojen 
maakunnan asettamien edellytysten mukaisesti. Tai kuten perustuslakivalio-
kunta myös totesi, ehdotetulla valinnanvapaussääntelyllä ”ei siten nykyiseen ta-
paan vain mahdollisteta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisen 
siirtoa muulle kuin viranomaiselle vaan velvoitetaan julkista valtaa tekemään 
niin”. (PeVL 26/2017 vp, s. 51).  
 
Kuten niin perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä samoin kuin tätä lau-
suntoasiaa koskevassa STM:n taustamuistiossa todetaan, järjestämisvastuuseen 
kuuluu nykyisinkin myös oikeus päättää tuotantotavoista, joten kunta tai kunta-
yhtymä voi palvelujen järjestäjänä tuottaa palvelut itse tai hankkia palveluja 
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muun muassa yksityisiltä tuottajilta (ks. PeVL 15/2018 vp). Tätä järjestelmää ei 
ole sellaisenaan pidetty valtiosääntöoikeudellisesti missään vaiheessa ongelmal-
lisena. Sen voidaan katsoa olevan perustuslain 19.3 §:n kannalta ongelmaton si-
kälikin, ettei kyseinen perustuslainsäännös turvaa mitään nimenomaista tapaa 
tarjota palveluja. Esimerkiksi asiakasseteliä muistuttava palveluseteli on perus-
tuslakivaliokunnan aiemman kannan mukaan yksi tapa toteuttaa julkiselle val-
lalle perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua velvollisuutta turvata jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (ks. PeVL 26/2017 vp, s. 32 ja 54 ja PeVL 
10/2009 vp). 
 
Kuten perustuslakivaliokunta on toistuvasti todennut, perustuslain 19 §:n 3 mo-
mentti edellyttää ainoastaan, että palveluja on riittävästi (ks. PeVL 26/2017 vp 
ja siinä mainitut PeVL 12/2015 vp, s. 3 ja PeVL 11/1995 vp, s. 2) ja että nimen-
omaan julkinen valta velvoitetaan turvaamaan palvelujen saatavuus (PeVL 
54/2014 vp, s. 2/I). Siltä osin kuin palveluja hankitaan yksityisiltä tahoilta ja 
näiden tehtävien hoitamiseen liittyy julkisen hallintotehtävien hoitoa, tulee sään-
telyn täyttää myös perustuslain 124 §:n vaatimukset.  
 
Tarkastelen seuraavaksi lausuntopyyntöön sisältyviä kysymyksiä ensin perus-
tuslain 19 §:n 3 momentin ja sitten perustuslain 124 §:n valossa. 
 
 
Ostopalveluja, palvelusetelejä ja kokonaisulkoistuksia koskevan sääntelyn 
suhde perustuslain 19 §:n 3 momentin vaatimuksiin 
 
Nykyisessä sote-palvelujärjestelmässä kunnat ovat hankkineet palveluja yksityi-
siltä tahoilta ostopalveluina tai palveluseteleillä sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (733/1992) 4 §:n nojalla. Ky-
seinen säännös on varsin yleinen ja se on säädetty ilman perustuslakivaliokunnan 
myötävaikutusta. Sen mukaan kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon 
alaan kuuluvat tehtävät muun ohella hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta 
kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen 
tuottajalta; taikka antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitou-
tuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen 
tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti. 
Saman lain 4 §:n 2 momentin mukaan kuntaan sovellettavia säännöksiä sovelle-
taan myös kuntayhtymään.   
 
Koska sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annet-
tua lakia ei ole säädetty perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella, ei perus-
tuslakivaliokunta ole kattavasti arvioinut kyseisen lain valtiosääntöoikeudellista 
asianmukaisuutta. Toisaalta se on kiinnittänyt kyseiseen lain 4 §:n säännökseen 
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huomiota osoituksena siitä, että voimassa oleva lainsäädäntö sisältää sekä valin-
nanvapauden että monituottajamallin piirteitä. (Ks. PeVL 26/2017 vp, s. 36) Sa-
moin perustuslakivaliokunta on kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 
sekä eräiden muiden lakien muuttamista koskeneessa lausunnossaan erikseen 
huomauttanut, että kunta ”voi hoitaa myös erikoissairaanhoidon alaan kuuluvat 
tehtävänsä kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta annetun lain 4 
§:ssä mainituilla vaihtoehtoisilla tavoilla, vaikka sen onkin erikoissairaanhoito-
lain 3 §:n takia kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.”(Ks. 
PeVL 20/2004 vp, s. 3-4). Kun otetaan huomioon, että perustuslakivaliokunta on 
näin selkeästi viitannut mainittuun 4 §:n säännökseen kyseenalaistamatta sen pe-
rustuslainmukaisuutta oikeastaan miltään osin, voidaan sitä vastaavaa sääntelyä 
pitää ainakin lähtökohtaisesti perustuslain 19 §:n 3 momentin kannalta asianmu-
kaisena oikeudellisena perustana maakuntien hankkiessa palveluja yksityisiltä 
tahoilta ostopalveluina tai palveluseteleille.  
 
Perustuslain 19 §:n 3 momentin kannalta tärkeää myös olisi, että laissa erikseen 
varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus myös mahdollisissa palve-
luntarjoajan konkurssitilanteissa tai muissa vastaavissa tilanteissa, jotka voivat 
vaarantaa palvelujen saatavuuden. Sitä vastoin sama perustuslain säännös ei näh-
däkseni edellytä, että ostopalveluna ja palvelusetelillä hankittavissa oleva palve-
lut luoteltaisiin erikseen laissa. Ainakaan perustuslakivaliokunnan nykyisin voi-
massa olevaa vastaavaa lainsäädäntöä koskevasta lausuntokäytännöstä ei voida 
vetää tällaista johtopäätöstä. 
 
Lausuntopyyntöön sisältyvän muistion mukaan kunnat ovat tehneet edellä viita-
tun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta anne-tun 
lain 4 §:n säännöksen nojalla myös kokonaisulkoistuksia, joissa esimerkiksi 
koko terveysaseman toiminta, koko kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto tai jopa 
sairaanhoitopiirin toiminta on annettu yksityisen palveluntuottajan hoidetta-
vaksi. 
 
Kysymys kokonaisulkoistusten suhteesta perustuslain 19 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaiselle oikeus riittäviin so-
siaali- ja terveyspalveluihin ei ole sellaisenaan ollut perustuslakivaliokunnan ar-
vioitavana. Viime vaalikaudella perustuslakivaliokunta antoi kuitenkin kaksi 
lausuntoa (ks. PeVL 30/2016 vp ja PeVL 57 ns. sote-rajoituslakiehdotuksista 
(laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittami-
sesta sosiaali- ja terveydenhuollossa). Lisäksi perustuslakivaliokunta on kulu-
valla vaalikaudella antanut asiassa yhden lausunnon (PeVL 5/2019 vp).  
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Sote-rajoituslainsäädännön tarkoituksena on ollut turvata sote-uudistuksen val-
misteluvaiheessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen yhdenvertaisesti ja 
taloudellisesti rajoittamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän 
kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaisia kuntien ja kuntayhtymien oi-
keustoimia. Kuten perustuslakivaliokuntakin lausunnossaan toteaa, yhä useam-
mat kunnat ja yhteistoiminta-alueet olivat hankkineet yksityiseltä palvelun tuot-
tajalta lähes kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät palvelut 
jättäen itselleen julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä. Tällaisia niin sanot-
tuja kokonaisulkoistuksia oli myös parhaillaan vireillä, mihin myös perustusla-
kivaliokunnan lausunnossa viitataan PeVL 30/2016 vp, s. 2).  
 
Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ottanut rajoituslakiehdotuksista antamis-
saan lausunnoissa kantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja perustus-
lain 19 §:n 3 momentin väliseen suhteeseen. Sen sijaan perustuslakivaliokunta 
arvio asiaa 121 §:ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon sekä sopimuskumppa-
neiden osalta perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaan perustuvan sopimusva-
pauden ja perusteltujen odotusten suojan kannalta.  
 
Vaikka perustuslakivaliokunnan sote-rajoituslain yhteydessä omaksumaa tar-
kastelukulmaa tuskin voidaan lukea ilmauksena siitä, ettei perustuslain 19 §:n 3 
momentin sääntely aseta mitään rajoituksia sote-palvelujen ulkoistuksille, olisi 
perustuslakivaliokunnan toisaalta ollut mahdollista rajoituslakien yhteydessä 
yksinkertaisesti todeta, ettei perustuslaki muutenkaan mahdollista esimerkiksi 
kokonaisulkoistusten kaltaisia järjestelyjä. Kun se ei tällaista kantaa kuitenkaan 
esitä, voidaan ainakin sanoa, etteivät kokonaisulkoistuksetkaan ole ainakaan il-
meisellä tavalla perustuslainvastaisia. Jos kokonaisulkoistukset eivät johda pe-
rusoikeuksien vaarantumiseen tai estä julkista valtaa toteuttamasta sille kuuluvaa 
perusoikeuksien turvaamisvelvoitetta, voidaan niitä pitää perustuslain kannalta 
sinänsä sallittuna tapana huolehtia perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaisten 
oikeuksien toteutumisesta. Asiasta olisi kuitenkin syytä säätää nykyistä tarkem-
min laissa, jossa samalla säädettäisiin paitsi ulkoistettaville sosiaali- ja terveys-
palveluille asetettavista tasovaatimuksista (ks. esim. sosiaali- ja terveydenhuol-
lon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:n 3 momentti) myös 
julkisen vallan vastuusta turvata oikeuksien toteutuminen myös tilanteissa, 
joissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen tehtäväkseen saanut yksityinen 
toimija ei konkurssista tai muusta syystä johtuen kykene suoriutumaan velvoit-
teistaan.  
 
Katsoisin siten, ettei perustuslain voi katsoa kieltävän kokonaisulkoistuksia sel-
laisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jossa näiden palve-
lujen järjestämis- ja tuottamisvelvollisuus on säädetty maakunnalle tai näiden 
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yhteistoimintaelimelle. Mitä merkittävämmästä ulkoistuksesta on kuitenkin ky-
symys ja mitä olennaisemmin osin järjestely siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut yksityisen palveluntarjoajana hoidettavaksi, sitä täsmällisemmin on sää-
dettävä julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia palvelujen saatavuuden tur-
vaamisesta myös palveluntarjoajan konkurssin kaltaisissa ja vastaavissa poik-
keuksellisissa olosuhteissa.  
 
Ostopalveluja, palvelusetelejä ja kokonaisulkoistuksia koskevan sääntelyn 
suhde perustuslain 124 §:n sääntelyyn 
 
Käsittelin äsken ostopalveluja, palvelusetelejä ja kokonaisulkoistuksia koskevan 
sääntelyn suhdetta perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädet-
tyyn velvollisuuteen turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tä-
hän nähden oman problematiikkansa muodostaa kuitenkin kysymys siitä, millai-
sia rajoituksia julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle 
koskeva perustuslain 124 §:n säännös asettaa vastaavalle sääntelylle.  
 
Perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla julkisella hallintotehtävällä viitataan verraten 
laajaan hallinnollisten tehtävien kokonaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi la-
kien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, vel-
vollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä.  
 
Valinnanvapaudelle ja monituottajamallille perustunutta viime vaalikauden 
sote-esitystä arvioidessaan perustuslakivaliokunta kiinnitti erityistä huomiota 
siihen, että ehdotetussa monituottajamalliin perustuvassa valinnanvapausjärjes-
telmässä oli kysymys uudentyyppisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen organisointiratkaisusta, jolla keskeinen osa julkisen vallan järjestämis-
vastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta olisi siirretty 
viranomaiskoneiston ulkopuolisten toimijoiden vastuulle. Palveluiden tuottami-
sen lisäksi yksityisille osoitettaisiin myös päätösvaltaa sosiaali- ja terveyspalve-
luiden saamisesta. 
 
Perustuslakivaliokunta katsoikin, että ehdotetun kaltainen perustuslain 19 §:n 3 
momenttiin palautuvan julkisen vallan järjestämisvastuun piiriin kuuluvien va-
linnanvapauspalveluiden ja niiden tuottamiseen välittömästi liittyvien hallinnol-
listen tehtävien laajamittaista organisointia viranomaiskoneiston ulkopuolisille 
palveluntuottajille tuli kokonaisuutena arvioiden tarkastella perustuslain 124 
§:ssä julkisen hallintotehtävän siirtämiselle asetettujen vaatimusten kannalta. 
(Ks. PeVL 26/2017 vp, s. 46-47) Valinnannanvapausehdotus poikkesi siten tässä 
suhteessa laadullisesti tavanomaisista julkisen hallintotehtävän siirtämistä 
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koskevista järjestelyistä, jotka tyypillisesti koskivat huomattavasti suppeampia 
tehtäväkokonaisuuksia. (Vrt. PeVL 24/2001 vp, s. 4/I ja PeVL 58/2010 vp, s. 
4/II).  
 
Katson siten – samoin kuin muutenkin edellä – että perustuslakivaliokunnan 
viime vaalikauden sote-esityksessä esittämät tulkinnat myös perustuslain 124 
§:n merkityksestä perustuivat pitkälti edellisessä kappaleessa esitettyyn kantaan 
valinnanvapauslakiehdotuksen poikkeuksellisesta luonteesta. Samasta syystä 
valinnanvapauslakiehdotukseen perustuvia perustuslain 124 §:n merkityksestä 
ei voi sellaisenaan soveltaa julkisen vallan järjestämis- ja tuottamisvelvollisuu-
delle perustuvaan sote-palvelujärjestelmään. Sen sijaan valtiosääntöoikeudelli-
nen arvio on syytä perustaa perustuslakivaliokunnan vakiintuneeseen, suppeam-
pia hallintotehtävien siirtämisiä koskevaan tulkintakäytäntöön. 
 
 
Kysymys 5 – Hoidon tarpeen arviointi ja hoitosuunnitelmia koskeva sään-
tely ostopalveluissa  
 
Hoidon tarpeen arviointia julkisessa terveydenhuollossa voidaan pitää tosiasial-
lisena hallintotoimintana, jossa on kysymys lääketieteellisen arvioinnin ohella 
myös sellaisesta päätöksenteosta, jossa asiallisesti päätetään potilaan oikeudesta 
hoitoon.  
 
Tällaista hoidon tarpeen arviointia ei kuitenkaan ole pidetty merkittävänä julki-
sen vallan käyttönä edes silloin, kun se liittyy sinänsä merkittävää julkisenvallan 
käyttöä merkitsevään päätöksentekoprosessiin. Perustuslakivaliokunta on katso-
nut, että vaikka esimerkiksi mielenterveyslaissa tarkoitettu tarkkailulähete on 
osa edellä mainitun kaltaista ja tahdon vastaiseen hoitoon mahdollisesti johtavaa 
kokonaisprosessia, ei sen laatimisella ole sellaisia oikeusvaikutuksia, että muulle 
kuin virkasuhteiselle lääkärille annettavaa toimivaltaa voitaisiin pitää merkittä-
vän julkisen vallan käyttönä. (PeVL 5/2014 vp, s. 2). Lausuntopyynnön muisti-
ossa tarkoitettua hoidon tarpeen arviointia samoin kuin hoitosuunnitelman teke-
mistä voidaan nähdäkseni arvioida sellaisena tosiasiallisena hallintotoimintana, 
johon ei tyypillisesti liity merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä 
ja joka liittyy olennaiselta osin myös varsinaisen hoidon antamiseen.  
 
 
Kysymys 6 – hallinnon yleislakien ja virkavastuun soveltamista sekä subde-
legointia koskeva sääntely 
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Perustuslain 124 §:n edellyttämästä perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hal-
linnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tosiasiallisessa toiminnassa huolehtia 
sääntelyn yleisen tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä asianomaisten 
henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla (ks. PeVL 72/2018 vp, PeVL 
24/2001 vp, s. 4/II). Asianmukaisen ja riittävän koulutuksen vaatimus korostuu 
erityisesti silloin, kun tosiasiallisella hallintotoiminnalla on vaikutusta perusoi-
keuksien toteutumiseen tai kun kyseisessä toiminnassa käytetään julkista valtaa 
(esim. PeVL 27/2014 vp, s. 4/I). Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota 
myös siihen, että hallinnon yleislait voivat tulla sovellettaviksi myös yksityisen 
toteuttamassa tosiasiallisessakin hallintotoiminnassa yleislakien sisältämien so-
veltamisalaa, viranomaisten määritelmää tai liikelaitosten kielellisiä palveluja ja 
yksityisen kielellistä palveluvelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti, 
jollei niiden soveltamista ole perustellusta syystä nimenomaisesti suljettu pois 
(PeVL 16/2016 vp, s. 2, PeVL 27/2014 vp, s. 3/I).   
 
Mitä tulee perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuun oikeusturvan vaatimukseen, tosi-
asialliset hallintotoimet ovat sellaisia viranomaisen suoritettaviksi luonnehditta-
via toimenpiteitä, joista ei tehdä valituskelpoista hallintopäätöstä ja joihin ei si-
ten ole mahdollista hakea muutosta. Tosiasiallisia hallintotoimia koskevista 
muutoksenhakukielloista ei ole tarpeen eikä syytä ottaa säännöksiä lakiin. Tosi-
asialliset hallintotoimet rajautuvat muutoksenhaun ulkopuolelle ilman nimen-
omaista lain säännöstäkin (ks. esim. PeVL 32/2012 vp, s. 5/I, PeVL 51/2006 vp, 
s. 6 ja PeVL 52/2005 vp, s. 2/II). 
 
Mikä tahansa terveydenhuollon piirissä tuotettu palvelu ei kuitenkaan nähdäk-
seni oli luonteeltaan edes tosiasiallista hallintotoimintaa. Esimerkiksi useat koti-
palvelujen tukipalvelut  (esim. siivous-, ateria- ja vaatehuollon palvelut) eivät 
liity sen paremmin lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhtei-
söjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon eivätkä ne 
nähdäkseni niin ollen ole julkisia hallintotehtäviä, eikä niihin niin ollen ole tar-
peen soveltaa hallintolakia tai virkavastuuta koskevia säännöksiä. Sitä vastoin 
lääkäripalveluyritysten ”kuoriorganisaatioden” tai henkilöstövuokrauksen toi-
minta liittyy tyypillisesti tehtäviin, joita voidaan pitää tosiasiallisena hallintotoi-
mintana siten, että toimintaan tulee soveltaa perustuslain 124 §:n vaatimuksia. 
Ottaen huomioon, että yksityiselle siirretyn julkisen hallintotehtävän edelleen 
siirtämiseen on perustuslakivaliokunnan käytännössä suhtauduttu lähtökohtai-
sesti kielteisesti ja että kiellosta on voitu poiketa lähinnä tilanteissa, joissa on 
kyse teknisluonteisesta tehtävästä, vaikuttaisi perustuslain 124 § estävän lausun-
topyyntöön liittyvässä muistiossa mainittujen kuoriorganisaatioiden ja henkilös-
tövuokrausyhtiöiden käytön tavalla, joka asiallisesti merkitsee subdelegointia. 
Asian valtiosääntöoikeudellinen arviointi on kuitenkin sikäli epävarmaa, ettei 
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perustuslakivaliokunta ole nimenomaisesti arvioinut subdelegoinnin sallitta-
vuutta tällaisessa tilanteessa, joka kuitenkin perustuu alalla jo varsin laajaksi 
muodostuneeseen käytäntöön. 
 
 
Kysymys 7 – Kokonaisulkoistussopimusten, ostopalvelusopimusten ja pal-
veluseteleiden siirtyminen maakunnille 
 
Lausuntopyynnössä pyydetään vielä erikseen arvioimaan, mitä tapahtuu nykyi-
sille ns. kokonaisulkoistussopimuksille, ostopalvelusopimuksille ja palvelusete-
leille, jotka siirtyvät maakunnille. Tältä osin erikseen vielä tulisi tarkastella ky-
symyksiä siitä, a) voidaanko toistaiseksi voimassa olevan palvelusetelin voimas-
saoloa rajoittaa siirtymäsäännöksillä; b) jäävätkö kokonaisulkoistus- tai ostopal-
velusopimukset voimaan, vaikka ne eivät olisikaan uuden voimaantulevan lain-
säädännön mukaisia; vai c) voidaanko sopimusten voimassaoloa rajoittaa siten, 
että sopimukset purkautuvat siirtymäajan kuluessa määräajassa, jos esim. koko-
naisulkoistukset olisivat uuden voimaan tulevan lainsäädännön vastaisia. toistais 
 
Nähdäkseni näihin kysymyksiin on löydettävissä kohtuullisen yksiselitteiset 
vastaukset perustuslakivaliokunnan aiemmasta tulkintakäytännöstä. Katson, että 
toistaiseksi voimassa olevan palvelusetelin voimassaoloa rajoittaa siirtymäsään-
nöksillä, ja että myös kokonaisulkoistus- tai ostopalvelusopimusten voimassa 
oloa voidaan rajoittaa vastaavilla siirtymäsäännöksillä. Siirtymäaikojen on kui-
tenkin oltava niin pitkiä, että ne antavat sopimuskumppanin asemassa oleville 
palveluntarjoajille mahdollisuuden sopeuttaa toimintansa palvelusetelijärjestel-
mässä tapahtuviin muutoksiin. Vastaavasti on huolehdittava siitä, että tois-
taiseksi voimassaolevan palvelusetelin voimassaolon rajoittaminen ei johda pe-
rustuslain 19 §:ssä turvattujen oikeuksien vaarantumiseen. Tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi lausuntopyynnön muistiossa kuvattujen asumispalveluihin tarkoitet-
tujen palveluseteleiden osalta sitä, että perustuslain 19 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetun julkisen vallan edistämisvelvollisuuden toteuttamiseksi palveluseteleiden 
voimassaoloa koskeva siirtymäsääntelyssä otetaan huomioon asumisen järjestä-
miseen kuluva kohtuullinen aika. 
 
Edellä mainitut kannat perustuvat seuraaviin näkökohtiin. Perustuslakivalio-
kunta on aiemmassa käytännössään arvioinut julkisen vallan ja yksityisten vä-
lillä oleviin sopimuksiin puuttuvaa sääntelyä varsinkin omaisuudensuojan näkö-
kulmasta. Se on vakiintuneesti todennut, että omaisuuden perustuslainsuoja tur-
vaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä. Kielto puuttua taannehtivasti sopimus-
suhteiden koskemattomuuteen ei ole valiokunnan käytännössä muodostunut eh-
dottomaksi (ks. PeVL 41/2010 vp, PeVL 36/2010 vp, s. 2). Sote-rajoituslainsää-
däntöä koskevissa lausunnoissaan se on viitannut varsinkin sote-uudistuksen 
taustalla oleviin tavoitteisiin, jotka ovat sen mukaan perusoikeusjärjestelmänkin 
kannalta painavia. Kun rajoitussääntely oli tarkoitettu määräaikaiseksi, eikä sillä 
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ollut taannehtivia vaikutuksia, piti perustuslakivaliokunta siihen sisältyneitä so-
pimusvapauden rajoituksia perustuslain 15 §:n omaisuudensuojasääntelyn kan-
nalta ongelmattomana (ks. mm. PeVL 30/2016 vp). 
 
Muutoinkin vaikuttaa siltä, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät 
tarpeet muodostuvat herkästi painavuudeltaan sellaisiksi, että ne oikeuttavat 
omaisuuden suojaan kohdistuvat rajoitukset kunhan järjestelyyn liittyy riittävä 
pitkä siirtymäaika. Asia on noussut esille muun muassa perustuslakivaliokunnan 
käsitellessä sairaankuljetusta koskevien sopimusten päättymistä koskevaa ter-
veydenhuoltolain muutosta (ks. PeVL 41/2010 vp). Lakiehdotuksen mukaan 
kunnan kansanterveyslain nojalla tekemät sairaankuljetusta koskevat sopimuk-
set olisivat päättyneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012. 
 
Koska sopimusten päättyminen olisi voinut kohdistua myös sellaisiin sopimuk-
siin, joiden osapuolena oli yksityinen palveluntuottaja, valiokunta arvioi asiaa 
vakiintuneen sopimussuhteiden pysyvyyttä ja perusteltujen odotusten suojaa 
koskevan tulkintakäytännön valossa.  Perusteltujen odotusten suojaan on valio-
kunnan käytännössä katsottu kuuluvan oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta 
olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen 
niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti hei-
kentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa. Kyse ei kuitenkaan ole ehdottomasta 
kiellosta puuttua taannehtivastikaan yksityisoikeudellisiin sopimuksiin vaan täl-
laistakin omaisuudensuojaan puuttuvaa sääntelyä tulee arvioida perusoikeuksien 
yleisten rajoitusedellytysten kannalta (ks. PeVL 41/2010 vp, s. 4).  
 
Sairaanhoitokuljetusten päättymisen osalta valiokunta huomautti yhtäältä, että 
esityksen tavoitteena oli mahdollistaa kattavan ja tasapuolisen ensihoitopalvelun 
järjestäminen siten, että palvelu muodostaa alueellisesti toiminnallisen kokonai-
suuden ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden ja päivystystoiminnan kanssa 
(HE 90/2010 vp, s. 130/I). Keskeisimpänä muutoksena oli ensihoitopalvelun jär-
jestämisvastuun siirtyminen kunnilta sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alusta 
lähtien, mikä puolestaan merkitsi käytännössä sitä, että kunnat eivät enää sen 
jälkeen voisi olla osapuolena sairaankuljetussopimuksissa. Perustuslakivalio-
kunta myös katsoi, että sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelujen järjestämisvas-
tuun toteuttamisen kannalta olisi puolestaan ongelmallista, jos sairaanhoitopiiri 
olisi sidottu mahdollisesti useankin kunnan tekemiin sairaankuljetusta koskeviin 
sopimuksiin vielä pitkään järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen. 
 
Tällaisessa sääntelyasetelmassa elinkeinonharjoittajat eivät valiokunnan mie-
lestä voineet perustellusti odottaa lainsäädännön pysyvän kaikissa oloissa muut-
tumattomana (vrt. PeVL 31/2006 vp, s. 4/II, PeVL 56/2005 vp, s. 2/II). Koska 
sopimusten päättyminen saattoi kuitenkin ehdotetusta kahden vuoden 
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siirtymäajasta huolimatta yksittäisissä tapauksissa johtaa yksityisten sairaankul-
jetuspalveluita tuottavien yritysten kannalta ongelmallisiin tilanteisiin, valio-
kunta katsoi, että perustuslain 15 §:ään palautuvan perusteltujen odotusten suo-
jan näkökulmasta oli sen vuoksi syytä joko poistaa sopimusten päättymistä kos-
keva säännös lakiehdotuksen 79 §:n 1 momentista tai edelleen pidentää siirty-
mäaikaa siten, että sairaankuljetusyrityksille jää enemmän aikaa sopeuttaa toi-
mintansa muuttuviin olosuhteisiin. Huomautukseen ei kuitenkaan liittynyt sää-
tämisjärjestyspontta. 
 
Edellä viitattu perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö osoittaa, että sosiaali- 
ja terveydenhuollon sopimusten voimassaoloa voidaan rajoittaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämiseen liittyvien järjestelmätason uudistusten yhtey-
dessä. Tällaiseen sääntelyyn on kuitenkin syytä kytkeä riittävän pitkä siirtymä-
aika. Siirtymäajan tulee toisinaan olla kahta vuotta pidempi. 
 
Vastaavat lähtökohdat soveltuvat sinänsä myös palveluseteleihin, vaikka niiden 
perustuslainmukaisuutta tulee ensisijaisesti arvioida perustuslain 19 §:n kan-
nalta. Tältä osin on kuitenkin samalla syytä huomata, ettei perustuslakivalio-
kunta ole nähnyt valtiosääntöoikeudellista estettä sille, että palvelusetelijärjes-
telmään sisältyy varsin laajaa harkintavallan käyttöä. Estettä ei ole ollut sille, 
että palvelusetelijärjestelmän käyttöön ottaminen on ollut kunnan harkinnassa. 
Perustuslaki ei myöskään asettanut estettä sille, että kunnalle annetaan vapaa 
päätöksentekovalta myös sen suhteen, myöntääkö se palvelusetelit tulosidonnai-
sina vai tasasuuruisina. Olennaista valiokunnan mukaan oli, että palve lusetelin 
arvo määräytyy sellaiseksi, ettei sen tuottama oikeus palveluihin jää perustuslain 
19 §:n 1 momentissa tarkoitetun viimesijaisen turvan tasolle (PeVL 10/2009 vp, 
s. 3-4). 
 
 
Yhteenveto 
 
Tiivistän lausuntoni olennaisen sisällön seuraavasti. 
 
1. Perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden vaatimuksia maakunnan oman 
tuotannon hyvinkin tarkasta sääntelystä on syytä lukea suhteessa valinnanva-
pauslakiesityksessä omaksuttuihin ratkaisuihin ja kyseiseen järjestelmään liitty-
viin riskeihin perustuvana: Koska valinnanvapausjärjestelmään ja sen käyttöön-
ottoon liittyi merkittäviä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen liittyviä ris-
kejä, perustuslakivaliokunta edellytti, että nuo riskit otetaan lainsäädännössä eri-
tyisin järjestelyin huomioon. 
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2. Koska valmisteilla oleva järjestämis- ja tuottamismalli vastaa pitkälti nykyti-
laa ja viime vaalikaudella perustuslakivaliokunnan valinnanvapaus- ja monituot-
tajamallista on luovuttu, nyt valmisteilla olevan mallin sääntelylle on sen sijaan 
syytä hakea vertailukohtaa nykyisin voimassaolevasta ja suurelta osin perustus-
lakivaliokunnan myötävaikutuksella säädetystä kuntakeskeisestä mallista. Läh-
tökohtaisesti riittävää on, että maakunnan oman tuotannon määrästä tai sisällöstä 
säädetään samalla tavoin kuin siitä nykyisin säädetään kuntien ja kuntayhtymien 
kohdalla.  
 
3. Perustuslaki ei edellytä, että sote-järjestämislainsäädännössä säädetään tyh-
jentävästi maakunnan oman tuotannon määrästä tai sisällöstä, vaan palvelujen 
määrää ja sisältöä koskevaa sääntelyä voidaan jättää myös alemmanasteisen nor-
minannon ja maakunnallisen päätöksenteon varaan lähtökohtaisesti samaan ta-
paan kuin asia on voimassa olevassa lainsäädännössä järjestetty.  
 
4. Maakunnan omaan tuotantoon liittyvästä varautumistarpeesta samoin kuin va-
rautumisen toteuttamiseksi tarvittavasta ylikapasiteetista voidaan lähtökohtai-
sesti huolehtia voimassa olevaan lainsäädäntöä vastaavalla tavalla. Jonkinlainen 
vähäinen ylikapasiteettin ylläpitäminen erilaisia kriisi- ja päivystystilanteita var-
ten lienee tosiasiallisesti välttämätöntä. Sen sijaan vähäistä suuremman ylikapa-
siteetin ylläpitämiseen esimerkiksi markkinahäiriöiden varalta ei nähdäkseni ole 
valtiosääntöoikeudellista tarvetta, jos maakunnille on riittävällä tavoin osoitettu 
velvollisuus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus myös 
niissä tilanteissa, joissa palveluja tuottava yksityinen taho menee esimerkiksi 
konkurssiin.  
 
5. Maakunnan tuotannosta voidaan säätää ilman kategorisia tehtävälistoja tai 
prosenttiosuuksia. Sen sijaan riittää, että säädösperustaisesti varmistetaan, että 
maakunnilla on riittävät edellytykset ja velvollisuudet huolehtia sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuottamisesta, mukaanlukien poikkeukselliset tilanteet. Tämä voi 
tarkoittaa muun ohella velvollisuutta ylläpitää omaa tuotantoa siinä määrin, että 
maakunta kykenee vastaamaan järjestämisvastuuseen kuuluvasta tuotannon val-
vonnasta sekä varautumisvelvollisuudesta myös poikkeuksellisissa tilanteissa 
kuten esimerkiksi silloin, kun jokin tai jotkin yksityiset ostopalvelujen tuottajat 
menevät konkurssiin tai lopettavat muusta syystä toimintansa.  
 
6. Pewrustuslakivaliokunnan viime vaalikauden kannanottoja tulee myös osto-
palveluista, palveluseteleistä ja ulkoistuksista säädettäessä lukea ottaen erityi-
sesti huomioon nyt valmisteilla olevan sosiaali- ja terveyden huollon palvelujär-
jestelmän erot valinnanvapaus- ja monituottajamalliin ja toisaalta yhtymäkohdat 
nykyiseen kuntakeskeiseen järjestelmään. Olennainen ero on siinä, että siinä 
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missä nykyinen samoin kuin valmisteillakin oleva sote-palvelujärjestelmä perus-
tuu ensisijaisesti julkisen vallan järjestämis- ja tuottamisvastuulle, viime vaali-
kaudella käsitellyssä valinnanvapaus- ja monituottajamallissa julkisen vallan 
vastuu olisi ollut korostuneemmin viimesijaista.  
 
7. Perustuslain 19 §:n 3 momentin ei voi katsoa kieltävän kokonaisulkoistuksia 
sellaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, jossa näiden pal-
velujen järjestämis- ja tuottamisvelvollisuus on säädetty maakunnalle tai näiden 
yhteistoimintaelimelle. Mitä merkittävämmästä ulkoistuksesta on kuitenkin ky-
symys ja mitä olennaisemmin osin järjestely siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut yksityisen palveluntarjoajana hoidettavaksi, sitä täsmällisemmin on sää-
dettävä julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia palvelujen saatavuuden tur-
vaamisesta myös palveluntarjoajan konkurssin kaltaisissa ja vastaavissa poik-
keuksellisissa olosuhteissa. 
 
8. Perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden sote-esityksessä esittämät tulkin-
nat myös perustuslain 124 §:n merkityksestä perustuivat pitkälti edellisessä kap-
paleessa esitettyyn kantaan valinnanvapauslakiehdotuksen poikkeuksellisesta 
luonteesta. Samasta syystä valinnanvapauslakiehdotukseen perustuvia perustus-
lain 124 §:n merkityksestä ei voi sellaisenaan soveltaa julkisen vallan järjestä-
mis- ja tuottamisvelvollisuudelle perustuvaan sote-palvelujärjestelmään. Sen si-
jaan valtiosääntöoikeudellinen arvio on syytä perustaa perustuslakivaliokunnan 
vakiintuneeseen, suppeampia hallintotehtävien siirtämisiä koskevaan tulkinta-
käytäntöön. 
 
9. Lausuntopyynnön muistiossa tarkoitettua hoidon tarpeen arviointia samoin 
kuin hoitosuunnitelman tekemistä voidaan nähdäkseni arvioida sellaisena tosi-
asiallisena hallintotoimintana, johon ei tyypillisesti liity merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ja joka liittyy olennaiselta osin myös varsinai-
sen hoidon antamiseen.  
 
10. Perustuslain 124 §:n edellyttämästä perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän 
hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tosiasiallisessa toiminnassa huo-
lehtia sääntelyn yleisen tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä asianomais-
ten henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla (ks. PeVL 72/2018 vp, PeVL 
24/2001 vp, s. 4/II). Asianmukaisen ja riittävän koulutuksen vaatimus korostuu 
erityisesti silloin, kun tosiasiallisella hallintotoiminnalla on vaikutusta perusoi-
keuksien toteutumiseen tai kun kyseisessä toiminnassa käytetään julkista valtaa 
(esim. PeVL 27/2014 vp, s. 4/I). 
 



 22 

11. Kotipalvelujen tukipalvelut  (esim. siivous-, ateria- ja vaatehuollon palvelut) 
eivät liity sen paremmin lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon ei-
vätkä ne nähdäkseni niin ollen ole julkisia hallintotehtäviä, eikä niihin niin ollen 
ole tarpeen soveltaa hallintolakia tai virkavastuuta koskevia säännöksiä. 
 
12. Lääkäripalveluyritysten ”kuoriorganisaatioden” ja henkilöstövuokrauksen 
toiminta liittyy tyypillisesti tehtäviin, joita voidaan pitää tosiasiallisena hallinto-
toimintana siten, että toimintaan tulee soveltaa perustuslain 124 §:n vaatimuksia. 
Ottaen huomioon, että yksityiselle siirretyn julkisen hallintotehtävän edelleen 
siirtämiseen on perustuslakivaliokunnan käytännössä suhtauduttu lähtökohtai-
sesti kielteisesti ja että kiellosta on voitu poiketa lähinnä tilanteissa, joissa on 
kyse teknisluonteisesta tehtävästä, vaikuttaisi perustuslain 124 § estävän lausun-
topyyntöön liittyvässä muistiossa mainittujen kuoriorganisaatioiden ja henkilös-
tövuokrausyhtiöiden käytön tavalla, joka asiallisesti merkitsee subdelegointia. 
Asian valtiosääntöoikeudellinen arviointi on kuitenkin sikäli epävarmaa, ettei 
perustuslakivaliokunta ole nimenomaisesti arvioinut subdelegoinnin sallitta-
vuutta tällaisessa tilanteessa, joka kuitenkin perustuu alalla jo varsin laajaksi 
muodostuneeseen käytäntöön. 
 
13. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusetelin voimassaoloa rajoittaa siirtymä-
säännöksillä. Myös kokonaisulkoistus- tai ostopalvelusopimusten voimassa oloa 
voidaan rajoittaa vastaavilla siirtymäsäännöksillä. Siirtymäaikojen on kuitenkin 
oltava niin pitkiä, että ne antavat sopimuskumppanin asemassa oleville palve-
luntarjoajille mahdollisuuden sopeuttaa toimintansa palvelusetelijärjestelmässä 
tapahtuviin muutoksiin. Vastaavasti on huolehdittava siitä, että toistaiseksi voi-
massaolevan palvelusetelin voimassaolon rajoittaminen ei johda perustuslain 19 
§:ssä turvattujen oikeuksien vaarantumiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
lausuntopyynnön muistiossa kuvattujen asumispalveluihin tarkoitettujen palve-
luseteleiden osalta sitä, että perustuslain 19 §:n 4 momentissa tarkoitetun julki-
sen vallan edistämisvelvollisuuden toteuttamiseksi palveluseteleiden voimassa-
oloa koskeva siirtymäsääntelyssä otetaan huomioon asumisen järjestämiseen ku-
luva kohtuullinen aika. 
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