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Lausunto  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt valtiosääntöoikeudellista arviotani 
seitsemästä (7) pääkysymyksestä alakysymyksineen, joissa on yleisesti ottaen 
kyse maakunnan omasta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta sekä 
palvelujen hankkimisesta yksityisiltä palveluntuottajilta. Kysymykset 
siteerataan jäljempänä ennen arvion esittämistä niistä.  

Lausuntoani varten olen saanut muistion (2.12.2019, 17 sivua; jäljempänä 
muistio), jossa on arvioitavaksi esitettyjen kysymysten (s. 16-17) ohella 
selostettu voimassa olevaa lainsäädäntöä kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuusta sekä palvelujen tuottamisesta (s. 2-3); 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen nykytilannetta Suomessa (s. 3-4); 
sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuudistusta viime 
vaalikaudella, samoin kuin sitä koskeneita eduskunnan 
perustuslakivaliokunnan lausuntoja PeVL 26/2017 vp, PeVL 15/2018 vp ja 
PeVL 65/2018 vp (s. 4-12); ja maakunnan oman tuotannon ja ostopalvelujen 
lähtökohtia parhaillaan vireillä olevassa sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelu-
uudistuksessa (s. 12-16). 
 
Esitän lausuntonani seuraavan. 
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Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdat: 
perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamien lausuntojen 
sovellettavuus nyt valmisteilla olevan uudistuksen 
valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa? 
 
Muistiossa 2.12.2019 on selostettu sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelu-
uudistuksen (jäljempänä sote-uudistus) valmistelua ja siihen liittyneitä 
hallituksen esityksiä viime hallituskaudella erityisesti siltä osin kuin on 
kysymys maakunnan omasta tuotannosta ja julkisen hallintotehtävän 
antamisesta muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla. Näihin kysymyksiin liittyen on selostettu perustuslakivaliokunnan 
lausuntoja PeVL 26/2017 vp, PeVL 15/2018 vp ja PeVL 65/2018 vp 
(jäljempänä sote-lausunnot) viime vaalikaudella. 
 
Arvioivakseni esitettyjen kysymysten johdantona muistiossa on todettu 
muun ohella seuraavaa parhaillaan vireillä olevasta uudistuksesta:  
 

”…uudistuksessa on luovuttu viime hallituskaudella valmistellusta 
valinnanvapausmallista sekä maakunnan järjestämis- ja tuottamistehtävien 
erottamisesta hallinnollisesti ja taloudellisesti.” (s. 12). Valmistelun lähtökohtana olisi 
nyt nykyistä kuntien järjestämisvastuuta vastaten se, että maakunnalla olisi sote-
palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu lopputuloksella, että maakunta päättäisi, 
mitä palveluja ja missä määrin se hankkisi muilta palveluntuottajilta, eikä sen 
toimintaa säätelisi viime vaalikauden valinnanvapauslakiehdotuksen mukainen 
tuottamismalli (suoran valinnan palvelut, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti). 
Näin ollen maakunta pystyisi muistion mukaan valmisteilla olevassa mallissa 
hallitsemaan oman tuotantonsa määrää ilman, että se olisi juurikaan riippuvainen 
asiakkaiden tekemistä valinnoista. Maakunnalla olisi myös nykyisiä kuntia isompina 
toimijoina paremmat mahdollisuudet varautua erilaisiin palvelutuotannon 
häiriötilanteisiin, kuten palveluntuottajan konkurssiin, ja poikkeusoloihin.”  
 
Viittaan tarkemmin eroista yhtäältä viime vaalikauden ns. sote-uudistuksen ja 
erityisesti sen ns. valinnanvapausmallin sekä toisaalta valmisteilla olevan 
uudistuksen välillä muistiosta ilmenevään.  

 
Lisäksi arvioitavaksi esitettyjen kysymysten johdantona muistiossa todetaan:  
 

”Ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan viime hallituskaudella antamat 
lausunnot sote-uudistusta ja valinnanvapauslakia koskevista ehdotuksista ja 
lausunnoissa esitetyt kannanotot maakunnan omasta tuotannosta ja tehtävien 
antamisesta yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi, on maakunta- ja sote-
uudistuksen jatkovalmistelun kannalta välttämätöntä, että seuraaviin kysymyksiin 
löydetään konkreettiset ratkaisuehdotukset.” (s. 16) 

 
Tuon esiin arvioitavakseni esitettyjen kysymysten valtiosääntöoikeudellisen 
arvioinnin lähtökohtia kunkin kysymyksen yhteydessä jäljempänä.  Sitä 
ennen on kuitenkin otettava kantaa siihen, missä määrin 
perustuslakivaliokunnan viime hallituskauden sote-lausunnot tuolloin 
ehdotetusta sote-uudistuksesta ja varsinkin valinnanvapausmallista 
ylipäätään soveltuvat nyt valmisteilla olevan uudistuksen 
valtiosääntöoikeudellisen arvioinnissa siltä osin kuin kysymys on maakunnan 
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omasta tuotannosta ja sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelutehtävien antamisesta 
yksityisten palveluntuottajien hoidettavaksi.  

 
Alun perin perustuslakivaliokunnan arvioitavana oli viime vaalikaudella malli, jonka 
mukaan maakunnan oli erotettava omassa toiminnassaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen silloisen ns. sote-
järjestämislakiehdotuksen 22 §:n mukaisesti. Valinnanvapauslakiehdotuksen 52 §:n 
mukaan maakunnan liikelaitos ei myöskään olisi voinut itse tuottaa suoran valinnan 
palveluja, eikä asiakassetelillä tuotettavia palveluja, vaan maakunnalla olisi ollut 
näiden osalta yhtiöittämisvelvollisuus.  
 
Valinnanvapauslakiehdotuksen 43 §:n 1 momentin mukaan sote-palveluja olisivat  
saaneet tuottaa vain sellaiset yhtiöt ja yhteisöt, joihin maakunta ei olisi lukeutunut 
Sote-järjestämislakiehdotuksen 22 §:n 2 momentin mukaan myöskään kunnat, 
kuntayhtymät sekä niiden tytäryhteisöt ja määräysvallassa olevat säätiöt eivät olisi 
saaneet tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Viittaan tarkemmin viime vaalikauden sote-uudistuksen 
perusratkaisuista perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 26/2017 vp jaksossa 
”3.1 Ehdotuksen perusratkaisut” esille. On syytä kuitenkin korostaa sitä, että 
ehdotettu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamistehtävien siirto yksityisille tahoille 
olisi varsinkin alun perin ollut poikkeuksellisen mittava ja että ehdotetulla sääntelyllä 
ei nykyiseen – ja nyt valmistelun kohteena olevan mallin - tapaan olisi vain sallittu 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisen siirto muulle kuin 
viranomaiselle: viime vaalikauden mallissa julkisella vallalla olisi ollut velvollisuus 
palvelutehtävien mittavaan siirtoon yksityisille tahoille, mikä oli jo lähtökohtaisesti 
jännitteessä perustuslain 19 §:n 3 momentissa ja 22 §:ssä julkiselle vallalle osoitetun 
perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden kanssa. Myöskään perustuslain 124 §:ää ei 
ole lähtökohtaisesti tarkoitettu käytettäväksi laajojen tehtäväkokonaisuuksien 
antamiseen viranomaiskoneiston ulkopuolisille.  
 
Viime vaalikauden sote-uudistuksen perusratkaisut huomioiden 
perustuslakivaliokunta totesi ehdotetun mallin valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin 
” keskeisenä lähtökohtana” olevan sen, ”että perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan 
julkisella vallalla on velvollisuus turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja tosiasialliset mahdollisuudet saada perusoikeuksien toteutumisen 
kannalta välttämättömiä palveluja. Vaikka perustuslaissa ei säädetä palvelujen 
tuottamisen tavasta ja tuottajasta, lainsäädännössä on joka tapauksessa luotava 
perustuslaissa turvatut riittävät edellytykset julkisen vallan vastuun riittävän selvälle 
toteutumiselle.” Edelleen valiokunta korosti, että vaikka jo voimassa oleva 
lainsäädäntö sisältää sekä valinnanvapauden että monituottajamallin piirteitä, 
ehdotuksen myötä ” valinnanvapaudesta ja monituottajamallista tulisi kuitenkin 
palvelujen tuottamista määrittävä pääsääntö perustason sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluissa ja soveltuvin osin myös erikoistason palveluissa.” (PeVL 26/2017 vp).  
Viittaan tarkemmin perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 26/2017 vp 
erityisesti jaksoista 3.2 ja 3.3 ilmenevään. On syytä kuitenkin korostaa, että juuri 
ehdotetun uudistuksen perusratkaisujen takia valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin 
yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi muodostui kysymys maakunnan 
toimintamahdollisuuksista: ” Jotta ehdotus olisi perustuslain kannalta hyväksyttävä, 
maakunnan tulee kyetä varmistamaan se, että palveluihin pääsy, palvelutarpeen 
arviointi ja sote-keskusten vastuulla oleva yksilöitä koskeva päätöksenteko (mm. 
hallintopäätös sosiaalipalveluista, päätös asiakassetelin myöntämisestä) toteutuvat 
yhdenmukaisten kriteerien ja menettelyjen mukaisesti ja että yksilön käytettävissä 
olevat oikeusturvakeinot ovat tehokkaat siitä riippumatta, mikä taho palvelut 
tuottaa.” (PeVL 26/2017 vp). Samoin tuolloisen uudistuksen perusratkaisuista 
seurasi tarve arvioida ehdotuksia korostuneesti perustuslain 124 §:n näkökulmasta 
esimerkiksi siltä osin kuin kysymys oli palvelusetelijärjestelmästä, asiakassetelistä ja 
alihankinnasta (subdelegointi). 
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Kuten tiedetään, perustuslakivaliokunnan lausunnossa 26/2017 vp päädyttiin 
pitämään säätämisjärjestystasoisina perustuslakiongelmina muun muassa 
ehdotettuja säännöksiä yhtiöittämisvelvollisuudesta ja maakuntiin kohdistuvasta 
kiellosta tuottaa palveluita. Valiokunnan lausunnossa korostettiin, että maakunnan 
tulisi voida itse tuottaa sosiaali- ja terveys-palveluja kyetäkseen turvaamaan riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut perustuslain mukaisesti erityisesti tilanteessa, jossa 
palvelutuotantoa ei markkinaperusteisesti synny tai jossa palveluiden saatavuus 
muutoin vaarantuu. Lisäksi valiokunta katsoi, etteivät perustuslain 124 §:n 
vaatimukset julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle 
täyttyneet hallituksen esityksessä muun muassa siltä osin kuin siinä oli esitetty suuri 
määrä julkisia hallintotehtäviä annettavaksi yksityisille tahoille (PeVL 26/2017 vp).  

Perustuslakivaliokunnan muissa viime vaalikauden lausunnoissa lausunnon PeVL 
26/2017 vp jälkeen oli taas keskeisesti kysymys sen valtiosääntöoikeudellisesta 
arvioinnista, oliko uudistuksen jatkovalmistelussa kyetty asianmukaisesti 
huomioimaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutostarpeet: Vaikka 
lausunnossaan PeVL 15/2018 vp perustuslakivaliokunta piti uutta 
valinnanvapausehdotusta (HE 16/2018 vp, ks. myös HE 15/2017 vp) aiempaan 
ehdotukseen (HE 47/2017 vp) verrattuna monelta osin parempana perustuslain 
näkökulmasta, valiokunta kuitenkin edelleen katsoi lakiehdotuksessa olevan 
ongelmia muun ohella siltä osin kuin kysymys oli tarpeesta turvata maakunnan 
oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa ottaen huomioon 
nopeasti muuttuvat markkinatilanteet. Samoin valinnanvapausjärjestelmän sellaisia 
osatekijöitä kuin asiakassuunnitelmaa, suoran valinnan palveluita, asiakasseteliä ja 
henkilökohtaista budjettia sekä alihankintaa koskevat sääntelyehdotukset eivät 
edelleenkään olleet kaikilta osin riittävän täsmällisiä ja oikeusturvaa takaavia. 
Erityisesti asiakassuunnitelmaa koskevaa sääntelyä oli valiokunnan mukaan edelleen 
selkeytettävä siten, että laista kävisivät ilmi suunnitelman oikeusvaikutukset ja niihin 
liittyvä mahdollisuus valittaa suunnitelmasta (ks. PeVL 15/2018 vp).  

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 15/2018 vp esille tuodut perustuslailliset 
muutostarpeet voitiin kuitenkin valiokunnan mielestä tehdä eduskunnassa. Näin 
ollen perustuslakivaliokunnan kolmannessa ja viimeisessä lausunnossa PeVL 
65/2018 vp viime vaalikaudella olivat arvioinnin kohteena sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan mietintöluonnokset. Vaikka valiokunnan yleisarviona oli, että 
mietintöluonnoksissa lakiehdotukset olivat kehittyneet perustuslain kannalta 
selkeämpään ja ongelmattomampaan suuntaan, valiokunta edelleen edellytti muun 
muassa maakunnan liikelaitoksen palveluvelvoitteen muuttamista. Valiokunnan 
mukaan maakunnan liikelaitoksen olisi ylläpidettävä sellaista palvelutuotannon 
tasoa ja valmiutta, jossa maakunnan liikelaitos kykenee kaikissa tilanteissa 
asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän 
saatavuuden ja tarvittaessa välittömästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon 
keinoin mahdollisiin palveluiden saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin. Valiokunnan 
mukaan lainsäädännössä on varmistettava, että järjestämisvastuussa olevalla 
maakunnalla on sekä riittävät taloudelliset voimavarat että muutoinkin riittävä 
henkilöstöä, tiloja ja laitteistoja koskeva kapasiteetti tuottaa riittävät sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Näiden vaatimusten tuli toteutua paitsi kunkin maakunnan sisällä 
myös koko valtakunnan tasolla.  Lisäksi esimerkiksi asiakassuunnitelman sääntelyä 
oli edelleen täsmennettävä ((PeVL 65/2018 vp).  

Nähdäkseni viime vaalikauden sote-uudistuksen ja etenkin silloin ehdotetun 
ns. valinnanvapausjärjestelmän perusratkaisut eroavat niin olennaisesti nyt 
valmisteilla olevan uudistuksen peruslähtökohdista, etteivät 
perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamat lausunnot PeVL 
26/2017 vp, PeVL 15/2018 vp ja PeVL 65/2018 vp sellaisenaan sovellu nyt 
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esitettyjen, maakunnan omaan tuotantoon ja ostopalveluihin liittyvien 
kysymysten valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa, vaikka valiokunnan 
lausuntoihin toki sisältyykin monia yleisiä ja valiokunnan aiempaa 
lausuntokäytäntöä kokoavia tulkintakannanottoja perustuslain 19 §:n 3 
momentin, 6 §:n 1 ja 2 momenttien sekä 22 §:n normikokonaisuudesta, samoin 
kuin perustuslain 124 §:stä.  
 
Tässä yhteydessä on syytä lisätä, etten myöskään pidä soveltamiskelpoisina 
maakunnan oman tuotannon tai sisällön arvioinnin kannalta 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä ns. rajoituslakiehdotuksista 
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa (ks. PeVL 30/2016 vp., PeVL 57/2017 ja PeVL 
5/2019 vp). Rajoituslaeissa on perusteiltaan ollut kysymys kuntien ja 
kuntayhtymien päätöksentekoon kohdistuvista määräaikaisista rajoituksista 
ja velvoitteista tarkoituksella turvata sote-uudistuksen valmistelu ja sen 
keskeisten tavoitteiden toteutuminen. Kuten muistiossakin todetaan, 
perustuslakivaliokunnan lausunnoissa rajoituslakiehdotuksista ei ole arvioitu 
sitä, kuinka kunta tai kuntayhtymä kantaa järjestämisvastuunsa puitteissa 
vastuunsa palvelutuotannon turvaamisesta kaikissa olosuhteissa, ml. 
palveluntuottajan konkurssitilanteet (muistio, s. 15). Sitä vastoin valiokunnan 
arvioinnin kohteena on ennen muuta ollut kysymys rajoituslakiehdotuksista 
perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnan asukkaiden itsehallinnon kannalta, 
samoin kuin eräiltä osin perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuudensuojaan 
liittyvät kysymykset. Sitä vastoin perustuslain 19 §:n 3 momentin ja 6 §:n 
näkökulmasta valiokunta on lähinnä painottanut rajoituslakien vaikutuksien 
seuraamista sekä tarvetta puuttua viipymättä havaittuihin perusoikeuksien 
toteutumisongelmiin (PeVL 30/2016 vp, PeVL 57/2017 ja PeVL 5/2019 vp).  
 
Kaiken kaikkiaan siis maakunnan omaan tuotantoon ja ostopalveluihin 
liittyvien kysymysten arvioinnissa on annettava merkitystä viime 
vaalikauden lausuntojen ohella ja sijastakin valiokunnan viime vaalikautta 
edeltäneelle lausuntokäytännölle perustuslain 19 §:n 3 momentista ja 124 
§:stä, etenkin kun perustuslakivaliokunta on painottanut tarvetta pyrkiä 
kiinnittämään perustuslain tulkintakannanotot mahdollisuuksien mukaan 
perustuslain ja sen esitöiden ohella perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntöön (ks. esim. PeVL 26/2017 vp).  
 

Toissa vaalikauden sote-uudistusehdotuksia koskevien perustuslakivaliokunnan 
lausuntojen PeVL 65/2014 vp ja PeVL 75/2014 vp ohella muun muassa 
kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien 
täydentäminen säännöksillä terveyspalvelujen järjestämisestä, hoidon saatavuudesta 
ja hoidon tarpeen arviointiperusteista vuonna 2004 (PeVL 20/2004 vp), samoin kuin 
terveydenhuoltolain, kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksulain muutokset vuonna 2010 on säädetty 
perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (ks. PeVL 41/2010 vp).  
 
Lausunnossaan PeVL 30/2013 vp perustuslakivaliokunta puolestaan arvioi tuolloin 
ehdotettua sääntelyä terveydenhuollon palveluvalikoimasta ja palveluvalikoimaa 
määrittelevästä toimielimestä sekä terveydenhuollon velvollisuudesta vastaanottaa 
ulkomailta tulevia potilaita perustuslain kunnallista itsehallintoa koskevan 121 §:n, 
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julkisen vallan velvoitetta turvata jokaiselle riittävät terveyspalvelut koskevan 
perustuslain 19 §:n 3 momentin sekä valtionhallinnosta säätävän perustuslain 119 §:n 
2 momentin kannalta. 

 
Lopuksi on huomautettava esitettyjen kysymysten valtiosääntöoikeudellisen 
arvioinnin yhtenä lähtökohtana siitä, että perustuslakivaliokunta ei 
nähdäkseni ole nimenomaisesti lausunut monestakaan nykyiseen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamismalliin liittyvästä kysymyksestä. 
Esimerkiksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionavustuksesta (733/1992) on säädetty ilman perustuslakivaliokunnan 
myötävaikutusta. Laki on ylipäätään alun perin säädetty ennen vuoden 1995 
perusoikeusuudistusta ja 1.3.2000 voimaan tullutta perustuslakia. Vaikka 
lakia on sittemmin useaan otteeseen muutettu 2000-luvulla, esimerkiksi 
muistiossa esille tuodun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan 
4 §:n muutos vuonna 2003 (1309/2003) on säädetty ilman 
perustuslakivaliokunnan myötävaikutusta.  
 
Kysymys on kaiken kaikkiaan muun ohella siitä, että nyt arvioitavaksi esitetyt 
kysymykset tuovat osaksi esiin sellaisia uusia perustuslain 
tulkintakysymyksiä, joista ei ole nimenomaista perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntöä, varsinkin kun perustuslakivaliokunnan viime 
vaalikauden sote-lausuntoja ei voida pitää sellaisenaan sovellettavina edellä 
selostetuista syistä. 
  
Arvio esitetyistä kysymyksistä 
 
Maakunnan oma tuotanto  
 
Kysymykset 1 ja 2 koskevat molemmat sillä tavoin maakunnan omaa 
tuotantoa, että arvioin näitä kahta kysymystä yhdessä. Lisäksi kysymyksillä 1 
ja 2 on läheinen liityntä ulkoistamista koskevaan kysymykseen 4.  
 
Kysymykset 1 ja 2 kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:  
 

”1) Onko sote-järjestämislaissa säädettävä maakunnan oman tuotannon määrästä tai 
sisällöstä, kun järjestämis- ja tuottamismalli vastaa pitkälti nykytilaa ja viime hallituskauden 
valinnanvapausmallista on luovuttu? 
 
2) Jos tulee säätää maakunnan omasta tuotannosta, niin miten ja millä tarkkuudella siitä on 
säädettävä:  

a) onko maakunnan tuotettava omana tuotantonaan riittävä vai suurin osa/merkittävä 
osa palvelutuotannosta  

b) onko maakunnan ylläpidettävä jatkuvasti ”ylikapasiteettia”, että sen katsotaan 
täyttävän PeVin vaatimukset siitä, että maakunnalla on kaikissa tilanteissa sellainen 
palvelutuotannon taso ja valmius, että se kykenee näillä keinoin kaikissa tilanteissa 
asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän 
saatavuuden ja tarvittaessa välittömästi puuttumaan korvaavan palvelutuotannon 
keinoin mahdollisiin palveluiden saatavuutta vaarantaviin tilanteisiin 

c) vai voidaanko riittävästä omasta tuotannosta säätää ilman kategorisia tehtävälistoja 
tai prosenttiosuuksia sen kaltaisilla säännöksillä, että maakunnalla tulee olla omaa 
tuotantoa siinä määrin, että se kykenee vastaamaan järjestämisvastuuseen 
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kuuluvasta tuotannon valvonnasta sekä varautumisvelvollisuudesta tilanteessa, 
jossa jokin tai jotkin yksityiset ostopalvelujen tuottajat menevät konkurssiin tai 
lopettavat muusta syystä toimintansa 

d) onko säädettävä tehtävistä, jotka ainakin on tuotettava maakunnan omana 
tuotantona” 

 
Muistion mukaan tarkoitus on, että ”maakuntalaissa säädettäisiin 
sisällöllisesti nykyistä kuntalain 8 §:ää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ää vastaavasti, että  
maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, 
yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen 
perustuen muilta palvelujen tuottajilta perustuslain 124 §:ssä säädetyin 
rajoituksin).” (Muistio, s. 13) Näin ollen nyt vireillä olevan uudistuksen 
perusratkaisut poikkeavat olennaisella tavalla viime vaalikaudella esillä 
olleen sote-uudistuksen perusratkaisuista, joita on selostettu jo edellä sekä 
muistiossa jaksossa 3. 
 
Muistiossa on edelleen tuotu esiin sivulla 13, että maakunnalla olisi ”nykyisiä 
kuntia isompina toimijoina paremmat mahdollisuudet varautua erilaisiin 
palvelutuotannon häiriötilanteisiin, kuten palveluntuottajan konkurssiin, ja 
poikkeusoloihin” ja että kunnissa “ylläpidetään jossain määrin ns. 
ylikapasiteettia erilaisia kriisi- ja päivystystilanteita varten”. Muistiossa 
kuitenkin myös todetaan, että ”vähäistä suuremman ylikapasiteetin 
ylläpitäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa olisi järjestelmän 
taloudellisen kantokyvyn näkökulmasta käytännössä mahdotonta” ja että 
“tällainen varautuminen edellyttäisi merkittävää lisäpanostusta myös 
henkilöstöön, jota ei kuitenkaan todennäköisesti olisi saatavissa, ottaen 
huomioon sekä nykyisen että tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön tarpeen.” (Muistio, s. 13). 
 
Nähdäkseni juuri maakunnan omaan tuotantoon liittyvien kysymysten 
suhteen on oltava erityisen pidättyväinen soveltamaan 
perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamia lausuntoja PeVL 
26/2017 vp, PeVL 15/2018 vp ja PeVL 65/2018 vp edellä selostetuista syistä. 
Sitä vastoin on syytä korostaa kysymysten 1 ja 2 valtiosääntöoikeudellisen 
arvioinnin lähtökohtina seuraavia perusoikeusuudistuksen esitöistä ja 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöstä ilmeneviä seikkoja, samoin 
kuin sitä edellä todettua lähtökohtaa, ettei ns. omasta tuotannosta ole 
perustuslakivaliokunnan nimenomaista lausuntokäytäntöä siltä osin kuin 
kyse on nykyisestä sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelujärjestelmästä. 
 

• Perustuslain 19 §:n 3 momentin säännös ” (j)ulkisen vallan on 
turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut” sisältää yhtäältä julkiseen valtaan 
kohdistuvan yleisen toimeksiannon julkisen vallan velvollisuudesta 
taata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja toisaalta 
lainsäätäjää velvoittavan erityisen toimeksiannon säätää tarkemmin 
velvollisuuden toteuttamisesta. Yhtä hyvin perusoikeusuudistuksen 
esitöissä kuin perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on 
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korostettu, että perustuslain 19 §:n 3 momentin säännös riittävistä 
sosiaali- ja terveyspalveluista ”vain” edellyttää, että julkinen valta 
turvaa jokaiselle näiden palvelujen riittävän saatavuuden. Sitä vastoin 
perustuslain 19 §:n 3 momentin säännöksessä ei määritellä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämistapaa, eikä siten edellytä, että 
julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottamisesta (ks. kootusti PeVL 26/2017 vp). 

• Jo perusoikeusuudistuksen esitöissä lähdettiin siitä, ettei 19 §:n 3 
momentin säännös riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluista sido 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä silloiseen lainsäädäntöön 
(ks. HE 309/1993 vp, s. 71), mikä kanta on sittemmin toistettu 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä jo ennen (PeVL 63/2016 
vp, PeVL 67/2014 vp ja PeVL 41/2010 vp) viime vaalikauden sote-
lausuntoja (ks. erit. PeVL 26/2017 vp ja PeVL 15/2018 vp).  Muun 
muassa hoitoon pääsyn määräajoista (PeVL 41/2010 vp, PeVL 20/2004 
vp) tai asiakasseteliä muistuttavasta palvelusetelistä (PeVL 15/2018 vp 
ja PeVL 10/2009 vp) säätävä lainsäädäntö voidaan ymmärtää 
sääntelynä, joka toteuttaa lainsäätäjään kohdistuvaa velvoitetta turvata 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut perustuslain 19 §:n 3 momentin 
mukaisesti.  

• Perustuslain 19 §:n 3 momentissa ei säädetä julkisen 
”palvelutuotannon” osuudesta tai sen keskinäissuhteesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Kuten edellä on todettu, tarve alkaa linjata 
perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden lausunnoissa maakunnan 
oman palvelutuotannon osuutta ja suhdetta yksityisten tuottamiin 
palveluihin etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden 
vaarantavissa markkinapuute- tms. tilanteissa johtui tuolloisen sote-
uudistuksen edellä selostetuista perusratkaisuista, jotka siis 
olennaisesti poikkeavat nykymallin, samoin kuin nyt valmisteltavana 
olevan uudistuksen, perusratkaisuista. 

• Perustuslain 19 §:n 3 momentin säännös sosiaali- ja terveyspalveluista 
ei turvaa mitään tiettyä tapaa tarjota näitä palveluja, eikä myöskään 
anna ”institutionaalista suojaa” jollekin voimassa olevaan 
lainsäädäntöön perustuvalle järjestelmälle, kuten lasten kotihoidon 
tukijärjestelmälle (PeVL 39/1996 vp ja siinä mainittu 
lausuntokäytäntö).  

• Perustuslain 19 §:n 3 momentin lainsäätäjään kohdistama toimeksianto 
säätää ”tarkemmin” sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä jättää 
lainsäätäjälle liikkumavaraa oikeuksien sääntelyssä ja viittaa siihen, 
että perusoikeuden täsmällinen sisältö määräytyy 
perusoikeussäännöksen ja tavallisen lainsäädännön muodostaman 
kokonaisuuden pohjalta (PeVM 25/1994 vp, s. 5-6, ks. myös esim. 
PeVL 20/2004 vp). Perusoikeusuudistuksen esitöistä myös ilmenee, 
että palvelujen järjestämistapaan ja saatavuuteen ”vaikuttavat 
välillisesti myös muut perusoikeussäännökset, kuten yhdenvertaisuus 
ja syrjinnän kielto, oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen 
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, yksityiselämän suoja sekä 
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uskonnon ja omantunnon vapaus”. Esitöissä on todettu, että 
”riittävyyttä arvioitaessa voidaan lähtökohtana pitää sellaista 
palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia 
yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä” (HE 309/1993 vp, s. 71). Lisäksi 
"riittävät palvelut" eivät perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla voi samastua 19 §:n 1 momentin mukaiseen viimesijaiseen 
turvaan (PeVL 10/2009 vp, vrt. PeVM 25/1994 vp, s. 10/II). 

• Perustuslakivaliokunta totesi jo viime vaalikauden ensimmäisessä 
lausunnossaan silloisista sote-ehdotuksista, että ”oikeudelle ... riittäviin 
sosiaali- ja terveyspalveluihin on vakiintunut tietty oikeudellinen 
sisältö ja arviointiperusteet.” (PeVL 26/2017 vp). Vaikka perustuslain 
19 §:n 3 momentin säännöksen ensimmäinen virke ei turvaa mitään 
nimenomaista tapaa tarjota palveluja, perustuslain mukainen edellytys 
on, että palveluja on riittävästi (PeVL 15/2018 vp, PeVL 26/2017 vp, 
PeVL 12/2015 vp ja PeVL 11/1995 vp). Valiokunta on myös 
painottanut, että säännöksellä velvoitetaan julkinen valta turvaamaan 
palvelujen saatavuus (PeVL 15/2018 vp, PeVL 26/2017 vp, erit. s. 44—
45 ja PeVL 54/2014 vp, s. 2/I). Säännös merkitsee siten vaatimusta 
palvelujen riittävästä tarjonnasta maan eri osissa asuville (PeVL 
26/2017 vp, PeVL 15/2018 vp, ks. myös PeVM 25/1994 vp, s, 
32/II). Edelleen viittaus jokaiseen terveyspalveluihin oikeutettuna 
edellyttää "viime kädessä yksilökohtaista arviointia palvelujen 
riittävyydestä" (PeVL 26/2017 vp, PeVL 15/2018 vp ja PeVL 30/2013 
vp). Oikeus riittäviin terveyspalveluihin myös turvaa vakavimmissa 
tilanteissa perustuslain 7 §:ssä perusoikeutena turvattua oikeutta 
elämään (ks. PeVL 15/2018 vp ja PeVL 65/2014 vp).  

• Edelleen valiokunta on perusoikeusuudistuksen esitöihin viitaten 
korostanut julkisen vallan velvollisuutta turvata perusoikeuksien ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen perustuslain 22 §:n mukaisesti siten, 
että keskeisiin turvaamiskeinoihin kuuluu perusoikeuden käyttöä 
turvaavan ja täsmentävän lainsäädännön säätäminen (PeVL 26/2017 
vp, ks. HE 309/1993 vp, s. 75/II).  
  

Päädyn edellä selostettujen valtiosääntöoikeudellisten linjausten perusteella 
vastaamaan kysymyksiin 1 ja 2 seuraavasti:  
 

• Muistiossa s. 13 esille tuodusta ”tarkoituksesta” säätää “sisällöllisesti 
nykyistä kuntalain 8 §:ää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ää vastaavasti, 
että maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut 
itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne 
sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta perustuslain 124 
§:ssä säädetyin rajoituksin)”(s. 13), ei ole lähtökohtaisesti 
valtiosääntöoikeudellista huomauttamista perustuslain 19 §:n 3 
momentin, 6 §:n 1 ja 2 momentin ja 22 §:n normikokonaisuuden 
kannalta. 
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• Jos järjestämis- ja tuottamismalli vastaavat olennaisessa määrin 
perusratkaisuiltaan nykytilaa ja viime vaalikauden 
valinnanvapausmallista olisi luovuttu, lainsäädännössä ei olisi tarvetta 
yksityiskohtaiseen sääntelyyn maakunnan oman tuotannon määrästä 
tai sisällöstä (ks. kuitenkin jäljempänä tiettyjen 
väestöryhmistä/palveluista esitetty). 

• Muistiossa on esitetty sivuilla 15-16 perusteluja sille, miksi esimerkiksi 
tietyn prosenttiosuuden tai vastaavan kategorisen rajan asettaminen 
ostopalveluille siten, sen kautta voitaisiin saman aikaisesti yhtäältä 
turvata maakunnan riittävä oma tuotanto ja toisaalta mahdollistaa 
järjestämisvastuuseen kuuluva tarkoituksenmukainen 
tuotantorakenne, olisi ”väistämättä keinotekoista”. Nähdäkseni 
muistiossa esitetyt näkökohdat ovat valtiosääntöoikeudellisesti 
perusteltuja lopputuloksella, ettei maakunnan oman tuotannon 
määrästä ole perustuslaista johtuvista syistä tarpeellista säätää 
asettamalla omalle tuotannolle jokin prosenttiosuus tai mu vastaava 
kvantitatiivinen (lukumääräinen) raja. 

• Maakunnan omasta tuotannosta voidaan säätää ilman kategorisia 
tehtävälistoja tai prosenttiosuuksia sen kaltaisilla säännöksillä, että 
maakunnalla tulee olla omaa tuotantoa siinä määrin, että se kykenee 
vastaamaan järjestämisvastuuseen kuuluvasta tuotannon valvonnasta 
sekä varautumisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa jokin tai jotkin 
yksityiset ostopalvelujen tuottajat menevät konkurssiin tai lopettavat 
muusta syystä toimintansa (vrt. kysymys 2 c). Perustuslain kannalta on 
nähdäkseni ylipäätään keskeisintä varmistaa lainsäädännössä ”vain” 
se, että järjestämisvastuussa oleva maakunta (tai muu taho) voi 
kaikissa tilanteissa turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävän 
saatavuuden jokaiselle sekä välittömästi puutumaan korvaavin keinoin 
kaikkiin palvelujen saatavuuden vaarantaviin tilanteisiin. Näiden 
vaatimusten tulee toteutua sekä kunkin maakunnan sisällä että 
valtakunnan tasolla. Käytännössä näistä lähtökohdista seuraa 
esimerkiksi tarve säätää lailla maakunnan varautumisvelvollisuudesta 
tilanteeseen, jossa riittäviä palveluja ei ole muutoin saatavissa. 
(Jonkinmoinen – mutta toisaalta vain jonkinmoinen - esimerkki 
tällaisesta säännöksestä voisi soveltuvin osin olla viime vaalikauden 
valinnanvapauslakiehdotuksen 81 §:n säännös maakunnan 
varautumisvelvollisuudesta markkinapuutetilanteeseen, ks. HE 
47/2017 vp.) 

• Muistiosta ilmenee sivulta 13, että jo nykyisin kunnissa on varauduttu 
etukäteen siihen, miten asiakkaiden palvelut turvataan, jos yksityinen 
palveluntuottaja menee esimerkiksi konkurssiin ja lopettaa 
toimintansa. Etukäteen on muistion mukaan sovittu esimerkiksi 
erilaisista järjestelyistä, miten asiakkaita voidaan sijoittaa muiden 
palveluntuottajien palveluihin tai kunnan itse tuottamiin palveluihin. 
Nähdäkseni perustuslain 19 §:n 3 momentista lainsäätäjään 
kohdistuvasta toimeksiantovelvoitteesta säätää ”tarkemmin” 
säännöksessä turvatusta perusoikeudesta kuitenkin seuraa, että 
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lainsäädännössä olisi syytä määritellä peruspuitteet (esimerkiksi 
sopimusperusteisille) järjestelyille siitä, miten asiakkaita voidaan 
sijoittaa muiden palveluntuottajien palveluihin tai maakunnan itse 
tuottamiin palveluihin, jos yksityinen palveluntuottaja menee 
konkurssiin tai lopettaa toimintansa.  

• Lainsäädännön selkeyden vuoksi saattaa olla tarve sellaiseen 
sääntelyyn, joka pidättää sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät tietyt 
tehtävät maakunnalla. Tällainen sääntelytarve voi ensinnäkin seurata 
perustuslain 124 §:stä, vaikka tämä säännös jo sinänsä estää antamasta 
merkittävää julkista vallankäyttöä sisältäviä tehtäviä muulle kuin 
viranomaisille. Tällaisia maakunnalle ja yleisemmin julkiselle vallalle 
pidätettäviä tehtäviä sisältyy varsinkin sosiaalihuoltoon, kuten 
muistiosta tulee esiin sivuilta 13 ja 14. Erityisesti saattaa olla tarve 
pidättää säännösperusteisesti maakunnalla tiettyihin haavoittuvassa 
tai muutoin erityisessä asemassa (esimerkiksi lapset, varsinkin 
lapsensuojelutoimien piirissä olevat lapset, ja vammaiset henkilöt sekä 
vanhukset) oleviin ihmisryhmiin liittyviä sosiaali- ja/tai 
terveyspalvelutehtäviä. Tässä yhteydessä on syytä korostaa 
sääntelytarvearviointia ottaen huomioon esimerkiksi Vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimus ja sen valinnainen 
lisäpöytäkirja (SopS 27/2016, vammaisyleissopimus, kansainvälinen 
lyhenne: CRPD), sellaisena kuin sopimuksen sisältö täsmentyy 
vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommenteissa 
(General Comments) ja muissa tulkintakannanotoissa. Muistio ei 
kuitenkaan anna edellytyksiä tarkemmin arvioida esimerkiksi 
vammaisten henkilöiden oikeuksien edellyttämiä erityisiä 
sääntelytarpeita. 

 
Ostopalvelu ja palveluseteli 
 
Kysymys 3 ostopalveluista ja palvelusetelistä kuuluu seuraavasti:  
 

”miten ja millä tarkkuudella ostopalveluista ja palvelusetelistä on säädettävä:  
a. riittävätkö nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ää vastaavat säännökset  
b. vai onko lueteltava yksityiskohtaisesti laissa, mitä palveluja voidaan hankkia 

ostopalveluna ja palvelusetelillä ja perusteltava tehtävien siirron 
tarkoituksenmukaisuus (vrt. valinnanvapauslain valmistelu)”? 

 
Perustuslain 124 §:n esitöiden mukaan lähtökohtana on, julkisen 
hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle säädetään lailla. 
Koska etenkin julkisten palvelutehtävien hoitaminen on kuitenkin voitava 
järjestää joustavasti eikä tällaisten tehtävien antamisesta ole sääntelyn 
tavoitteiden kannalta tarpeen edellyttää säädettäväksi yksityiskohtaisesti 
lailla, voidaan hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle 
säätää tai päättää myös lain nojalla. Tehtävän antamiseen oikeuttavan 
toimivallan on tällöinkin perustuttava lakiin (HE 1/1998 vp, s. 179/I). 
Perustuslakivaliokunta on todennut, että julkinen hallintotehtävä voidaan 



	 12	

antaa muulle kuin viranomaiselle myös lain nojalla tehtävällä sopimuksella 
(PeVL 11/2004 vp, s. 2/I, PeVL 11/2002 vp, s. 5/I).  
 
Perustuslain 124 §:n mukaisen tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen 
arvioinnissa tulee taas ”hallinnon tehokkuuden ja muiden hallinnon sisäisiksi 
luonnehdittavien tarpeiden lisäksi kiinnittää erityistä huomiota yksityisten 
henkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin”, samoin kuin tehtävän luonteeseen (ks. 
kootusti PeVL 26/2017 vp). Siten tarkoituksenmukaisuusvaatimus voi 
palveluiden tuottamiseen liittyvien tehtävien kohdalla täyttyä helpommin 
kuin esimerkiksi yksilön tai yhteisön keskeisiä oikeuksia koskevan 
päätöksenteon kohdalla (HE 1/1998 vp, s. 179/II, ks. myös PeVL 8/2014 vp, s. 
4/I).  
 
Seikkaperäinen katsaus perustuslain 124 §:ään ja sitä koskevaan 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön sisältyy 
perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 26/2017 vp. Viittaan siitä 
ilmenevään toistamatta kaikkea tässä. 
 
Muistiossa on sivulla 14 todettu, että laillisuusvalvojat ”eivät ole toistaiseksi 
arvioineet ratkaisuissaan ostopalvelu- tai ulkoistustilanteiden 
lainmukaisuutta tai palvelussetelin käyttöä voimassa olevan lainsäädännön 
valossa ” ja ettei perustuslakivaliokunta ole aiemmissa lausunnoissaan 
”nostanut esille, että nykyisin ostopalveluna hankittavien tosiasiallisena 
hallintotoimintana pidettävien palvelujen hankkimisesta yksityiseltä 
palveluntuottajalta tulisi säätää tarkemmin, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ssä on säädetty.” 
Esimerkkinä muistiossa on viitattu perustuslakivaliokunnan lausuntoon 
PeVL 5/2006 lastensuojelulain muuttamisesta. Siinä valiokunta muun ohella 
arvioi lastensuojelulain 6 luvun säännöksiä rajoitustoimivallasta perustuslain 
124 §:n kannalta, koska säännöksiä sovelletaan myös yksityisissä 
lastensuojelulaitoksissa.  
 
Muistiossa on edelleen tuotu esiin perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 
15/2015 vp kehitysvammahuollossa käytettävistä rajoitustoimenpiteistä, jossa 
valiokunta ei lausunnon PeVL 5/2006 vp tapaan sinänsä kyseenalaistanut 
kehitysvammaisten henkilöiden asumis- tai laitospalvelujen hankkimista 
yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna. (Lausunnossa valiokunta 
sinänsä piti ehdotettua sääntelyä merkityksellisenä perustuslain 124 §:n 
säännöksen kannalta siltä osin kuin toimivaltaa puuttua erityishuollossa 
olevan henkilön perusoikeuksiin ehdotettiin annettavaksi muulle kuin 
viranomaiselle. Tältä osin valiokunta muun muassa katsoi, ettei ehdotettu 
sääntely perusoikeuksia rajoittavien välineiden ja asusteiden käytöstä ollut 
riittävän täsmällistä ja tarkkarajaista.) 
 
Muistiossa on tuotu esiin sivulla 15, mitä ”merkittäviä haasteita käytännön 
toiminnan näkökulmasta” liittyisi siihen, jos ”laissa tulisi säätää 
yksityiskohtaisesti luetteloimalla, mitä palveluja ostopalveluna voidaan 
hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta”.  Nähdäkseni muistiossa selostettuja 
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”haasteita käytännön toiminnan näkökulmasta” voidaan pitää 
valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävinä ja siten sellaisina, että ne osaltaan 
puoltavat yhdessä edellä mainittujen perustuslakivaliokunnan lausuntojen 
kanssa kantaa siitä, ettei perustuslaki edellytä luettelemasta 
yksityiskohtaisesti laissa, ”mitä palveluja voidaan hankkia ostopalveluna ja 
palvelusetelillä ja perusteltava tehtävien siirron tarkoituksenmukaisuus (vrt. 
valinnanvapauslain valmistelu) (vrt. kysymys 3 b). 
 
Päädyn edellä selostetuilla perusteilla kantaan, jonka mukaan perustuslaki ei 
edellytä sen luettelemista yksityiskohtaisesti laissa, mitä palveluja voidaan 
hankkia ostopalveluna ja palvelusetelillä ja perusteltava tehtävien siirron 
tarkoituksenmukaisuus (vrt. kysymys 3 b). Tässä yhteydessä on syytä 
huomauttaa erikseen siitä, että lastensuojelu- ja kehitysvammahuoltoasioissa 
on kysymys erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
perusoikeuksien rajoittamisesta huomattavan syvällekäyvälläkin tavalla. 
Koska perustuslakivaliokunta ei edes tällaisissä asiayhteyksissä pitänyt 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena sitä, että tällaisessa asemassa 
olevien ihmisten perusoikeuksia rajoittavia tehtäviä voidaan antaa muulle 
kuin viranomaiselle luettelematta yksityiskohtaisesti laissa sitä, mitä palveluja 
voidaan hankkia ostopalveluina ja palvelusetelillä, sitä suuremmalla syyllä 
voidaan lähteä siitä, että näin voidaan toimia muissa, vähemmän 
perusoikeusherkissä sääntely-yhteyksissä.  
 
Kuten edellä todettu, voimassa oleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta, mukaan lukien lain 4 §, ei ole säädetty 
perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Laki (733/1992) on ylipäätään 
ajalta ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta sekä perustuslain 
voimaantuloa 1.3.2000. Tästä syystä on sinänsä tarve arvioida lain 
muuttamista (”päivittämistä”) vastamaan paremmin voimassa olevan 
perustuslain vaatimuksia, mikä ei kuitenkaan tarkoita edellä esitetyistä syistä 
tarvetta luetella yksityiskohtaisesti laissa, mitä palveluja voidaan hankkia 
ostopalveluna ja palvelusetelillä. 
 
Ulkoistukset 
 
Kysymys 4 ulkoistuksista kuuluu seuraavasti:  
 

”ovatko ns. kokonaisulkoistukset enää jatkossa mahdollisia ja miten niistä on 
säädettävä: 

- voidaanko maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen 
tehdä jatkossa seuraavasti (vrt. nykyisin kunnissa tehdyt 
kokonaisulkoistukset):  

i. sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistus kokonaan  
ii. sosiaali- tai terveyspalvelujen ulkoistus merkittäviltä osin 

iii. koko sosiaali- tai terveydenhuollon tehtäväalan tai sen merkittävän 
osan ulkoistus” 

 
Perustuslakivaliokunnan aiemmassa lausuntokäytännössä ei ole toistaiseksi 
otettu nimenomaista kantaa kunnissa tehtyihin ns. kokonaisulkoistuksiin. 
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Edellä on kuitenkin jo tuotu esiin perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytäntöä, jossa ei ole kyseenalaistettu sitä, että lastensuojelun tai 
kehitysvammahuollon ”palveluja” voidaan hankkia ostopalveluina. Ns. 
rajoituslakiehdotuksissa on sinänsä rajoitettu prosenttimääräisin rajoituksin 
ulkoistuksia, mutta edellä selostetuista syistä rajoituslakiehdotuksia koskeva 
perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö ei nähdäkseni ole sellaisenaan 
sovellettavissa nyt käsillä oleviin kysymyksiin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ulkoistuksista. 
 
Nähdäkseni perustuslaki ei lähtökohtaisesti estä maakuntaa, joka olisi 
järjestämis- ja tuottamisvastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista ja joka olisi 
perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettu kuntaa suurempi 
itsehallintoalue, ulkoistamasta sosiaali- ja terveyspalveluja ainakaan 
merkittäviltä osin perustuslain 124 §:ssä säädetyin rajoituksin, jos maakunta 
arvioi ulkoistuksen olevan tarkoituksenmukainen järjestely turvata 
perustuslain 19 §:n 3 momentin ja 6 §:n normikokonaisuuden toteutuminen 
(vrt. kysymys 4 alakohdat ii ja iii). Nähdäkseni on syytä kuitenkin korostaa 
seuraavia seikkoja:  
 

• Ulkoistus edellyttää, että säännösperusteisesti varmistetaan 
maakunnan riittävä ohjaus- ja valvontavalta ulkoistettuihin sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajaan/tuottajiin nähden, samoin kuin 
varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, jotta varmistetaan 
palvelujen saatavuus ja jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Viittaan myös 
edellä kysymyksistä 1 ja 2 esitettyyn. 

• Kokonaisulkoistukset synnyttävät osittaisulkoistuksiin verrattuna 
merkittävästi enemmän riskejä perustuslain 19 §:n 3 momentin, 6 §:n ja 
22 §:n normikokonaisuuden toteutumisen kannalta, etenkin siltä osin 
kuin kysymys on ikänsä, vammaisten ja terveydentilansa vuoksi 
heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Samoin 
kokonaisulkoistukset synnyttänevät enemmän riskejä mahdollisissa 
häiriötilanteissa osittaisulkoistuksiin verrattuna. Tässä yhteydessä on 
merkitystä lisäksi sillä, että kokonaisulkoistus tarkoittaisi huomattavan 
laajaa perustuslain 19 §:n 3 momentissa turvattujen perusoikeuksien 
toteutumiseen liittyvien hallinnollisten tehtävien kokonaisuuden 
ulkoistamista yksityisten hoidettaviksi, mikä ei lähtökohtaisesti sovi 
yhteen niiden perustuslakiuudistuksen yhteydessä lausuttujen 
tavoitteiden kanssa, joiden mukaan julkisten hallintotehtävien 
hoitamisen tulee pääsääntöisesti kuulua viranomaisille ja joiden 
mukaan tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille 
vain rajoitetusti (HE 1/1998 vp, s. 179/I, ks. myös PeVL 26/2017 vp).  

• Nämä seikat nähdäkseni puoltavat lähtökohtaisesti ainakin 
huomattavasti pidättyvämpää suhtautumista kokonaisulkoistuksiin 
osittaisulkoistuksiin verrattuna lopputuloksella, että uudistuksen 
jatkovalmistelussa olisi nähdäkseni syytä tarkemmin arvioida ja 
selvittää ulkoistuksiin liittyviä kysymyksiä asiallisella 
(palvelukohtaisella) ja henkilöllisellä ulottuvuudella varsinkin siltä osin 
kuin kysymys on heikommassa asemassa olevista ihmisistä. Samoin 
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olisi syytä selvittää tarvetta/mahdollisuuksia asettaa 
säännösperusteisesti kokonaisulkoistuksille osaulkoistuksiin 
verrattuna tiukempia edellytyksiä sekä ohjaus- ja valvontakeinoja, 
samoin kuin arvioida tarvetta säännösperusteisesti asettaa erityisiä 
rajoituksia kokonaisulkoistussopimusten voimassaololle (kestolle) 
ajallisella ulottuvuudella ja/tai varmistaa se, että varsinkin 
kokonaisulkoistussopimusten voimassaolon jatkamisen edellytyksiä 
arvioitaisiin aina tietyin määräajoin.  

• Kuten muidenkin kysymykseen suhteen, tässä yhteydessä on syytä 
korostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoiden arvioiden 
valtiosääntöoikeudellista merkitystä ulkoistuksien, varsinkin 
kokonaisulkoistuksien, vaikutuksista ja niiden mahdollisesti 
sisältämistä riskeistä perustuslain 19 §:n 3 momentin ja 6 §:n 
normikokonaisuuden toteutumisen kannalta. 

 
Hoidon tarpeen arviointi ostopalveluissa 
  
Kysymys 5 hoidon tarpeen arvioinnista ostopalveluissa kuuluu seuraavasti:  
 

”voidaanko terveydenhuollon ostopalveluissa jatkossa suorittaa hoidon tarpeen arviointia ja 
laatia hoitosuunnitelmia ja mitä reunaehtoja säätämisen tulisi sisältää?”?  

Muistion mukaan yksityiset ostopalvelujen tuottajat ovat ”tosiasiassa tehneet 
esimerkiksi ylläpitämällään terveysasemalla hoidon tarpeen arviointia ja 
laatineet hoitosuunnitelmia, sillä tämän on katsottu sisältyvän tosiasiallisena 
hallintotoimintana pidettävään potilaan hoitoon.” Edelleen muistion mukaan 
terveydenhuolto ”eroaa sosiaalihuollosta muun muassa siinä, että 
sosiaalihuollossa asiakkaalle on annettava valituskelpoinen hallintopäätös 
palvelun antamisesta päätettäessä, kun taas terveydenhuollossa lääkärin 
tekemät hoitoon liittyvät hoitopäätökset eivät ole valituskelpoisia 
hallintopäätöksiä. Hoidon tarpeen arviointia ja hoitopäätöstä ei ole myöskään 
käytännössä useinkaan tarkoituksenmukaista erottaa varsinaisesta hoidon 
antamisesta, kun nämä tapahtuvat samalla vastaanottokäynnillä (esim. 
korvatulehdusdiagnoosin tekeminen ja siihen liittyen hoito-ohjeiden 
antaminen ja lääkereseptin laatiminen).” (Muistio, s. 13-14). 

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan PeVL 20/2004 vp hallituksen 
esitystä HE 77/2004 vp laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 
sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, jolla täydennettiin 
kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoitolakia sekä muun muassa potilaslakia 
säännöksillä terveyspalvelujen järjestämisestä, hoidon saatavuudesta ja 
hoidon tarpeen arviointiperusteista. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei 
tuolloin kyseenalaistettu sitä, että esimerkiksi esityksen mukaisesti säädetyssä 
laissa kansanterveyslain muuttamisesta (855/2004) 15 b §:ssä 3 momentissa 
säädetään muun ohella, että ”(j)os terveyskeskus ei voi itse antaa hoitoa 1 ja 2 
momentin mukaisissa enimmäisajoissa, on sen järjestettävä hoito hankkimalla 
se muilta palveluntuottajilta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 
valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 4 §:n mukaisesti.” Mainitun lain 4 
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§:ssä säädetään taas muun ohella siitä, että kunta ”voi järjestää sosiaali- ja 
terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät … 4) hankkimalla palveluja 
valtiolta, toiselta kunnalta, kuntainliitolta tai muulta julkiselta taikka 
yksityiseltä palvelujen tuottajalta” (kursivointi – TO). Lisäksi 4 §:n 3 ja 4 
momentissa on säädetty siitä, että hankittaessa palveluja 1 momentin 4 
kohdassa tarkoitetulta yksityiseltä palvelujen ”tuottajalta kunnan ja 
kuntainliiton on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä 
tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta” ja että kunta ja 
kuntainliitto ”ovat velvollisia suorittamaan 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitetulle yksityiselle palvelun tuottajalle korvausta vain osoittamiensa 
henkilöiden käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.” 
Kansanterveyslakia vastaavaa sääntelyä, joka on siis säädetty 
perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella, sisältyy myös vuonna 2004 
säädettyyn lakiin erikoissairaanhoitolain muuttamisesta (856/2004, ks. 31 §:n 
4 mom.). 
 
Ottaen huomioon muistiossa sivuilla 13 ja 14 esiin tuodun sekä 
perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 20/2004 vp) säädetyt lait 
855-858/2004 päädyn kantaan, jonka mukaan terveydenhuollon 
ostopalveluissa voidaan jatkossa suorittaa hoidon tarpeen arviointia ja laatia 
hoitosuunnitelmia. On syytä kuitenkin lisätä, että lausunnossaan PeVL 
20/2004 perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että arvioinnin 
kohteena olleella sääntelyllä ei ”perustelujen mukaan luoda potilaalle 
subjektiivista oikeutta päästä hoitoon”. Tämän vuoksi valiokunta korosti, 
”ettei sääntely koske lainkaan tilanteita, joissa henkilöllä on esimerkiksi 
oikeutta elämään tai oikeutta välttämättömään huolenpitoon turvaavien 
perustuslainsäännösten nojalla yksilöllinen ja oikeudellisesti 
täytäntöönpantavissa oleva oikeus saada hoitoa.”  Selvää valiokunnan 
mukaan lisäksi oli, että ”esimerkiksi säännökset hoidon tarpeen arvioinnin ja 
hoidon järjestämisen enimmäisajoista ovat terveyskeskuksia ja 
sairaanhoitopiirin toimintayksikköjä oikeudellisesti velvoittavia.” (PeVL 
20/2004 vp). 
 

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että viime vaalikaudella esillä olleet ns. 
asiakassuunnitelman valtiosääntöoikeudelliset ongelmat, jotka liittyivät muun ohella 
asiakassuunnitelmien mahdollisiin muutoksiin, juontuivat siitä, että tuolloin 
ehdotetussa valinnanvapausjärjestelmässä asiakassuunnitelma olisi samaan aikaan 
ollut eri toimijoiden keskinäisen informaatio-ohjauksen, maakunnan liikelaitoksen 
järjestämisvastuutehtävien tosiasiallisen hoidon, asiakkaan ja palveluntuottajan 
välisen vuorovaikutuksen sekä oikeudellisten velvoitteiden jakamisen väline, jonka 
avulla julkinen valta olisi toteuttanut sille perustuslain 19 §:n 3 momentissa 
osoitettua tehtävää turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (ks. kootusti 
PeVL 65/2018 vp). 
 
Asiakassuunnitelman velvoittavuus jäi kuitenkin valinnanvapauslakiehdotuksessa 
epäselväksi ja jäsentymättömäksi, mistä syystä perustuslakivaliokunta piti 
välttämättömänä täsmentää säätelyä olennaisesti. Perustuslakivaliokunta katsoi, että 
asiakassuunnitelman muuttamisesta tuli säätää ehdotettua tarkemmin ja merkittävät, 
palvelutarpeen arviointiin kytkeytyvät muutokset asiakassuunnitelmaan oli tehtävä 
palveluista viime kädessä vastuussa olevan maakunnan liikelaitoksen toimesta (ks. 
kootusti PeVL 65/2018 vp).  
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Lisäksi perustuslakivaliokunta nimenomaisesti huomautti, että 
”valinnanvapauslakiin ehdotettua sääntelyä asiakassuunnitelmasta ei ole 
perustuslaillisessa arvioinnissa mielekästä verrata nykyisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnitelmia koskeviin säännöksiin, koska ehdotetussa uudessa monituottajamalliin 
perustuvassa palvelujärjestelmässä asiakassuunnitelma saa hallituksen esityksen 
perustelut huomioon ottaen palvelutuotannon ohjauksessa selvästi suuremman 
merkityksen” (PeVL 65/2018 vp, kursivointi - TO). Valiokunnan mukaan tuolloin 
ehdotettu asiakassuunnitelmaa koskeva sääntely olisi tosiasiallisesti siirtänyt 
palveluntarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan liittyvää päätöksentekovaltaa 
muille kuin viranomaisille lopputuloksella, että sääntelyn ”seurauksena julkisella 
vallalla ei vaikuttaisi olevan riittäviä keinoja varmistaa palvelujen saatavuutta sekä 
yhdenvertaisuutta”. (PeVL 65/2018 vp). 
 

Hallinnon yleislakien ja virkavastuun soveltaminen sekä ns. subdelegointi 
 
Kysymys 6 yleislakien ja virkavastuun soveltamisesta sekä ns. 
subdelegoinnista kuuluu seuraavasti:  
 

”tuleeko ostopalvelujen ja palvelusetelipalvelujen osalta säätää laissa hallinnon yleislakien ja 
virkavastuun soveltamisesta sekä subdelegoinnista (vrt. valinnanvapauslain valmistelu) 

a) tarkoittaisiko esim. sitä, että kotipalvelujen tukipalvelujen antajan (esim. 
siivous-, ateria- ja vaatehuollon palvelut) tulisi noudattaa mm. hallintolakia ja 
hän olisi virkavastuussa 

b) olisivatko lääkäripalveluyritysten ”kuoriorganisaatiot” tai henkilöstövuokraus 
enää mahdollista, jos subdelegaatio olisi mahdollista vain 
teknisluonteisissa/täydentävissä palveluissa”?  

 
Kotipalvelujen tukipalvelut. Muistion mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ää on tulkittu ja 
sovellettu yleisesti kunnissa ja valvontaviranomaisissa siten, että ”se on 
mahdollistanut laajasti sote-palvelujen hankkimisen ostopalveluna ja 
palvelusetelillä lukuun ottamatta julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä.” 
Säännöksen nojalla on muistion mukaan ”katsottu voitavan hankkia 
huomattaviakin määriä tosiasiallisena hallintotoimintana pidettäviä palveluja 
kuten kotipalveluja ja kotihoitoa, asumis- ja laitospalveluja, lastensuojelun 
perhehoitoa ja laitoshoitoa, lääkärin vastaanottokäyntejä, suunhoidon 
palveluja, kirurgisia toimenpiteitä jne., vaikkei näitä tehtäviä ole 
yksityiskohtaisesti luetteloitu laissa tai vaikkei lain perusteluissa ole 
perusteltu tehtävän siirron tarkoituksenmukaisuutta kunkin siirrettävän 
tehtävän osalta.” Muistiossa edelleen todetaan, että ”säädettäessä 
palvelusetelilakia perustuslakivaliokunta ei edellyttänyt lakiin 
yksityiskohtaista luettelointia palveluista, joissa kunta voi ottaa palvelusetelin 
käyttöön. Näin ollen myös palveluseteli on otettu käyttöön ostopalvelujen 
tapaan tosiasiallisena hallintotoimintana pidettävissä edellä kuvatuissa 
palveluissa” (Muistio, s. 13).  
 
Perustuslakivaliokunnan muussa lausuntokäytännössä sellaisista tehtävistä, 
joita voidaan pitää ”tosiasiallisena hallintotoimintana”, on linjattu 
seuraavasti:  
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”(h)allinnon yleislait voivat tulla sovellettaviksi myös yksityisen tai valtion 
liikelaitoksen toteuttamassa tosiasiallisessa hallintotoiminnassa yleislakien 
sisältämien soveltamisalaa, viranomaisten määritelmää tai liikelaitosten kielellisiä 
palveluja ja yksityisen kielellistä palveluvelvollisuutta koskevien säännösten 
mukaisesti, jollei niiden soveltamista ole perustellusta syystä nimenomaisesti suljettu 
pois. Eri asia on, että esimerkiksi hallintolain hallintoasian käsittelyä ja 
hallintopäätösten tekemistä koskevat säännökset eivät tule näissä tapauksissa 
sovellettaviksi, vaan käytännössä hallintolain merkitys rajoittuu tosiasiallisen 
hallintotoiminnan yhteydessä hallintolain 2 luvussa tarkoitettujen hyvän hallinnon 
perusteiden noudattamiseen.” (ks. esim. PeVL 27/2014 vp) 
 
Valiokunta on edelleen todennut, että "…erityislaatuisen sääntelyn yhteydessä ei 
valiokunnan mielestä voida esimerkiksi vaatia, että hyvän hallinnon vaatimusten 
täyttämiseksi ulkoisiin palveluntarjoajiin sovelletaan hallinnon yleislakeja niiden 
hoitaessa julkisia hallintotehtäviä". Valiokunnan mukaan "sen sijaan on muilla tavoin 
varmistuttava siitä, että tehtävien siirtäminen ei niiden luonne huomioon ottaen 
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia" (Ks, 
kootusti PeVL 27/2014 vp, ks. myös PeVL 55/2010 vp). Valiokunta kuitenkin korosti 
jälkimmäisessä tapauksessa sitä, että jos tällainen poikkeus katsotaan tarpeelliseksi 
tehdä, on tästä säädettävä erikseen (PeVL 17/2012 vp, ks. myös PeVL 27/2014 vp). 

 
Kuten edellä on todettu, seikkaperäinen katsaus perustuslain 124 §:ään ja sitä 
koskevaan perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön ennen viime vaalikauden 
sote-uudistusehdotuksia sisältyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon PeVL 26/2017 
vp. Lausunnossa muun muassa tuodaan esiin, että perusoikeuksien, oikeusturvan ja 
hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tosiasiallisessa toiminnassa 
huolehtia sääntelyn yleisen tarkkuuden ja muun asianmukaisuuden sekä 
asianomaisten henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla (PeVL 24/2001 vp, s. 
4/II). Asianmukaisen ja riittävän koulutuksen vaatimus korostuu erityisesti silloin, 
kun tosiasiallisella hallintotoiminnalla on vaikutusta perusoikeuksien 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 soveltamisalaa, 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).  

 
Siltä osin kuin kotipalvelujen tukipalveluissa olisi kysymys sellaisesta 
tosiasiallisesta hallintotoiminnasta, johon ei liity julkisen vallan käyttöä, 
perustuslain 124 §:n sisältämien perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän 
hallinnon vaatimukset nähdäkseni täyttäisivät, jos kotipalvelujen 
tukipalvelujen antajat esimerkiksi hyväksyttäisiin tietyssä menettelyssä, jossa 
hyväksymisen edellytyksenä olisi tukipalvelutehtävän kannalta 
asianmukainen ja riittävä koulutus tai vastaava pätevyys. Sitä vastoin 
perustuslaki ei edellyttäisi sitä, että sellaisissa kotihoidon tukipalveluissa kuin 
siivous-, ateria- ja vaatehuollon palvelut tulisi noudattaa hallintolakia ja että 
tällaisia tukipalveluita antaviin henkilöihin tulisi olla virkavastuussa.  
 
On kuitenkin huomautettava, että kysymys on epäselvä 
perustuslakivaliokunnan tähänastisen lausuntokäytännön valossa. 
Perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden ns. sote-lausunnot vaikuttaisivat 
edellyttävän virkavastuun ja hallinnon yleislakien soveltamisen ulottamista 
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alihankintaan siltäkin osin kuin siinä olisi kysymys sellaisesta tosiasiallisesta 
hallintotoiminnasta, jolla olisi vaikutusta perustuslain 19 §:n 3 momentissa 
turvatun perusoikeuden toteutumiseen. Kuten muistiossa myös todetaan 
sivulla 14, toisaalta voimassa olevassa lainsäädännössä ”ei ole ollut kattavia 
säännöksiä hallinnon yleislakien soveltamisesta, virkavastuusta tai 
subdelegoinnista hankittaessa palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun 
lain 4 §:n perusteella”. Laillisuusvalvojat eivät myöskään ”ole toistaiseksi 
arvioineet ratkaisuissaan ostopalvelu- tai ulkoistustilanteiden 
lainmukaisuutta tai palvelussetelin käyttöä voimassa olevan lainsäädännön 
valossa”. Myöskään perustuslakivaliokunta ei ole aiemmissa lausunnoissaan 
”nostanut esille, että nykyisin ostopalveluna hankittavien tosiasiallisena 
hallintotoimintana pidettävien palvelujen hankkimisesta yksityiseltä 
palveluntuottajalta tulisi säätää tarkemmin, kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 
suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain 4 §:ssä on säädetty” 
(Muistio, s. 14).  
 
Subdelegointi (alihankinta). Nähdäkseni julkisen hallintotehtävän edelleen 
siirtoon (subdelegointi/alihankinta) voidaan soveltaa 
perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden sote-lausunnoissa tekemiä 
linjauksia.  
 
Valiokunnan lausuntojen valossa alihankintaan tulee ensinnäkin suhtautua 
pidättyvästi. Valiokunta piti alihankintaa hyväksyttävänä vain rajoitetusti. 
Laadullisesti alihankinnassa olisi oltava kysymys teknisistä, palvelua 
tuottavan palvelutuottajan omaa palveluntuotantoa täydentävistä tehtävistä 
(ks. kootusti PeVL 65/2018 vp). Jo aiemmin valiokunta on pitänyt tehtävän 
edelleen siirtämisen mahdollisuutta arvioidessaan merkityksellisenä 
siirrettävän tehtävän teknisluonteisuutta, viranomaisvalvonnan ulottuvuutta 
ja alihankkijaan kohdistuvia laatu- ja muita vaatimuksia (PeVL 6/2013 vp). 
 
Alihankinta ei näin ollen olisi perustuslain kannalta ongelmallista siltä osin 
kuin se rajautuisi teknisluonteisiin/täydentäviin palveluihin. 
 
Jos taas kyse ei olisi vain teknisluonteisten ja täydentävien tehtävien 
siirtämisestä, vaan perustuslain 19 §:n 3 momentissa turvattujen oikeuksien 
toteutumiseen liittyvistä tehtävistä, alihankintaa koskevassa sääntelyssä tulisi 
täyttyä perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden sote-lausunnoissa esiin 
tuomat vaatimukset (ks. kootusti PeVL 65/2018 vp, jakso alihankinta), jotta 
alihankinta ei muodostuisi ongelmalliseksi perustuslain kannalta. 
 
Lääkäripalveluyritysten ”kuoriorganisaatioiden” tai henkilöstövuokrauksen 
sallittavuutta perustuslain kannalta olisi arvioitava edellä selostettujen 
linjausten perusteella. On huomautettava, ettei perustuslakivaliokunnan 
lausunnoissa viime vaalikaudella ehdottomasti kielletty alihankintaa 
muissakin kuin teknisluontoisissa ja täydentävissä palveluissa, kunhan vain 
asiasta säädettäessä huomioidaan perustuslakivaliokunnan lausunnoista (ks. 
kootusti PeVL 65/2018 vp) ilmenevät sääntelytarpeet. 
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Voimassaolevien kokonaisulkoistus- ja ostopalvelusopimusten sekä palvelusetelien 
asema  
 
Kysymys 7 voimassaolevien kokonaisulkoistus- ja ostopalvelusopimusten 
sekä palvelusetelien asemasta kuuluu seuraavasti:   
 

2) ” mitä tapahtuu nykyisille ns. kokonaisulkoistussopimuksille, ostopalvelusopimuksille ja 
palveluseteleille, jotka siirtyvät maakunnille  
a) voidaanko toistaiseksi voimassa olevan palvelusetelin voimassaoloa rajoittaa 

siirtymäsäännöksillä  
b) jäävätkö kokonaisulkoistus- tai ostopalvelusopimukset voimaan, vaikka ne eivät olisikaan 

uuden voimaantulevan lainsäädännön mukaisia 
vai voidaanko sopimusten voimassaoloa rajoittaa siten, että sopimukset purkautuvat siirtymäajan 
kuluessa määräajassa, jos esim. kokonaisulkoistukset olisivat uuden voimaan tulevan 
lainsäädännön vastaisia”?  
 

Muistion mukaan tarkoituksena on, että ”maakunnille siirtyvät kunnilta 
voimassa olevat ostopalvelu- ja ulkoistussopimukset, jotka voivat olla 
voimassa vielä useita vuosia (jopa 10-15 vuotta). Jatkossa tulee pohtia, miten 
sopimusten oikeudellinen asema ratkaistaan, jos sopimukset eivät olisi enää 
tulevan lainsäädännön mukaisia. Kunnat ovat antaneet asiakkaille myös 
palveluseteleitä, jotka voivat olla voimassa toistaiseksi (esim. asumispalvelut), 
jolloin on ratkaistava siirtymäsäännökset myös näiden osalta.” (s. 16). 
 
Palvelusetelit. Palvelusetelien keskeisenä tarkoituksena on lisätä ns. 
valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa, mikä on sinänsä 
hyväksyttävä ja ihmisten perusoikeuksia edistävä tavoite perustuslain 
kannalta perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamista 
lausunnoista ilmenevistä syistä.  
 
Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan PeVL 10/2009 vp sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta muun ohella sen, että ” 
(v)aikka kunta käyttäisikin palvelusetelijärjestelmää, sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaalla ei sinänsä ole ehdotonta oikeutta saada 
palveluseteliä, vaan kunnalla on aina mahdollisuus tarjota asiakkaalle myös 
toisella tavalla järjestetty palvelu. Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelin 
vastaanottamisesta hänelle ei toisaalta myöskään synny parempaa oikeutta 
saada kunnan itse tuottamia tai ostopalveluna hankkimia palveluja kuin 
hänellä lain mukaan muutoin olisi.”  
 
Kuten edellä on todettu, perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on 
perusoikeusuudistuksesta alkaen vakiintuneesti korostettu, ettei perustuslain 
19 §:n 3 momentin säännöksen ensimmäinen virke turvaa mitään 
nimenomaista tapaa tarjota palveluja, vaan tältä osin perustuslain mukainen 
edellytys ”vain” on, että palveluja on riittävästi (PeVL 15/2018 vp, PeVL 
26/2017 vp, PeVL 12/2015 vp ja PeVL 11/1995 vp). Valiokunta on 
painottanut nimenomaisesti, että säännöksellä velvoitetaan julkinen valta 
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turvaamaan palvelujen riittävä saatavuus (PeVL 15/2018 vp, PeVL 26/2017 
vp, erit. s. 44—45 ja PeVL 54/2014 vp, s. 2/I), mikä tarkoittaa vaatimusta 
palvelujen riittävästä tarjonnasta maan eri osissa asuville (PeVL 26/2017 vp, 
PeVL 15/2018 vp, ks. myös PeVM 25/1994 vp, s, 32/II).  
 
Päädyn edellä esitetyn perusteella kantaan, jonka mukaan perustuslaista ei 
seuraa estettä toistaiseksi voimassa olevan palvelusetelin voimassaolon 
rajoittamiselle siirtymäsäännöksillä, kunhan vain palvelusetelin piiriin 
kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävä saatavuus muutoin turvataan 
jokaiselle perustuslain 19 §:n 3 momentin, 6 §:n ja 22 §:n normikokonaisuuden 
edellyttämällä tavalla. 
 
Kokonaisulkoistus- ja ostopalvelusopimukset. Perustuslakivaliokunta on aiemmin 
arvioinut muun muassa kysymystä sairaankuljetusta koskevien sopimusten 
päättymisestä (PeVL 41/2010 vp) perustuslain 15 §:ssä turvattuun 
omaisuudensuojaan sisältyvän sopimussuhteiden pysyvyyden kannalta. 
Lisäksi perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on useaan otteeseen 
muutoinkin arvioitu lainsäännöllä toteutettavaa taannehtivaa puuttumista 
sopimussuhteisiin muissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä 
sopimussuhteissa (ks. kootusti esim. PeVL 36/2010 vp) seuraavasti: 

 
”Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, 
joskaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen 
ei ole valiokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi. 
Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on 
ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa 
asioissa. Perusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä 
katsottu kuuluvan oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia 
oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin, 
että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti 
heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa. Valiokunta on arvioinut 
tällaistakin omaisuudensuojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien 
yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden 
ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden, kannalta.”  
 

Kuten muun muassa perustuslakivaliokunnan lausunnosta PeVL 41/2010 vp 
tulee esiin, perustuslakivaliokunta on lisäksi ottanut huomioon tietyn 
elinkeinoalan lainsäädännöllisissä uudelleenjärjestelyissä sen, että 
”(t)ällaisessa sääntelyasetelmassa elinkeinonharjoittajat eivät valiokunnan 
mielestä voi perustellusti odottaa lainsäädännön pysyvän kaikissa oloissa 
muuttumattomana” (PeVL 41/2010 vp, ks. myös esim. PeVL 22/2013 vp, 
PeVL 31/2006 vp ja PeVL 56/2005 vp).  

 
Näistä lähtökohdista perustuslakivaliokunta linjasi sairaankuljetusta 
koskevien sopimusten päättymistä seuraavasti: 
 

”Sairaankuljetussopimukset päättyvät ehdotetun siirtymäajan vuoksi yli 
kahden vuoden päästä nykyhetkestä sekä vuoden ja kahdeksan kuukauden 
päästä lain voimaantulosta, mikä osaltaan pehmentää muutoksen 
vaikutuksia. Sääntely saattaa tästä huolimatta ainakin yksittäisissä 
tapauksissa johtaa yksityisten sairaankuljetuspalveluita tuottavien yritysten 
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kannalta ongelmallisiin tilanteisiin. Perustuslain 15 §:ään palautuvan 
perusteltujen odotusten suojan näkökulmasta on sen vuoksi syytä joko 
poistaa sopimusten päättymistä koskeva säännös lakiehdotuksen 79 §:n 1 
momentista tai edelleen pidentää siirtymäaikaa siten, että 
sairaankuljetusyrityksille jää enemmän aikaa sopeuttaa toimintansa 
muuttuviin olosuhteisiin.” (PeVL 41/2010 vp) 

 
Nähdäkseni b-kohdan kysymyksiä kokonaisulkoistus- ja 
ostopalvelusopimuksista on arvioitava edellä selostetuista 
valtiosääntöoikeudellisista lähtökohdista. Niiden lisäksi on syytä kuitenkin 
korostaa seuraavia seikkoja, kun arvioidaan perustuslain kannalta 
kokonaisulkoistus- ja ostopalvelusopimusten voimassaolon mahdollista 
rajoittamista:  
 

• Perustuslakivaliokunta on sekä viime vaalikauden että sitä edeltäneen 
vaalikauden lausunnoissaan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 
uudistusehdotuksista puoltanut perustuslain kannalta 
kokonaisuudistusta. Selvää myös on, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuudistus olisi olennaisesti laaja-
alaisempi ja perusteellisempi ”kokonaisen toimintalohkon 
uudelleenjärjestely” kuin oli esimerkiksi lausunnossa PeVL 41/2010 vp 
arvioitavana olleiden lakiehdotusten vaikutus sairaankuljetusta 
koskevien sopimusten päättymiseen. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen perustuvassa 
elinkeinotoiminnassa on kysymys verraten erityislaatuisesta 
liiketoiminnasta, jolla on perustuslain 19 §:n 3 momentin turvatun 
perusoikeuden ohella kiinteä yhteys moniin muihin perustuslain 
perusoikeussäännöksiin, kuten perustuslain 19 §:n 1 momentissa 
turvattuun välttämättömään huolenpitoon, 7 §:ssä turvattuun 
oikeuteen elämään sekä 6 §:ssä turvattuun yhdenvertaisuuteen ja 
syrjinnän kieltoon. Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät 
perusoikeusnäkökohdat korostuvat siltä osin kuin kysymys on lapsista 
ja nuorista, iäkkäistä ihmisistä, vammaisista henkilöistä sekä 
terveydentilansa vuoksi heikommassa asemassa olevista ihmisistä. 

• Sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuudistus on 
ollut vireillä koko 2010-luvun. Perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännössä on jo toissa vaalikaudella todettu, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistamiselle on olemassa sellaisia 
perusoikeusjärjestelmään pohjautuvia painavia perusteita, jotka 
puoltavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuun 
siirtämistä yksittäisiä kuntia suurempien toimijoiden hoidettavaksi 
(PeVL 67/2014 vp ja PeVL 75/2014 vp). Näin ollen sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavilta elinkeinonharjoittajilta on jo pidempään 
voitu – ja edelleen voidaan - korostetusti edellyttää varautumista 
sosiaalipalvelu- ja terveyspalvelulainsäädännön 
perustavanlaatuisiinkin muutoksiin tilanteessa, jossa ns. sote-uudistus 
on ollut jo vuosikymmenen vireillä sekä vahvasti esillä julkisuudessa 
(vrt. edellä todettu lausunnosta PeVL 41/2010 vp, ks. myös esim. PeVL 
31/2006 vp ja PeVL 56/2005 vp). 
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Edellä esitetyillä perusteilla päädyn kantaan, jonka mukaan perustuslaki ei 
estä rajoittamasta varsinkaan sellaisten uuden voimaan tulevan 
lainsäädännön kanssa ristiriidassa olevien kokonaisulkoistus- ja 
ostopalvelusopimusten voimassaoloa, jotka vaarantaisivat perustuslain 19 §:n 
3 momentin, 6 §:n ja 22 §:n normikokonaisuuden toteutumisen. Samalla on 
syytä kuitenkin korostaa tarvetta arvioida, onko syytä pehmentää 
sopimuksiin puuttumisen vaikutuksia elinkeinonharjoittajille sellaisilla 
siirtymäaikajärjestelyillä, jotka antavat elinkeinonharjoittajille riittävästi aikaa 
sopeuttaa toimintansa muuttuviin olosuhteisiin. Lisäksi on syytä huomauttaa 
siitä, että yhtäältä perustuslain 15 §:ään palautuvan perusteltujen odotusten 
suojan ja toisaalta perustuslain 19 §:n 3 momentin, 6 §:n ja 22 §:n 
normikokonaisuuden näkökulmasta ostopalvelusopimukset ja 
kokonaisulkoistussopimukset eivät välttämättä ole toisiinsa nähden 
yhteismitallisia ja että voimassaoleviin sopimuksiin puuttumisen vaikutukset 
saattavat olla myös eri elinkeinonharjoittajien kannalta erilaisia. Näin ollen 
saattaa olla tarve erilaisiin siirtymäaikajärjestelyihin riippuen esimerkiksi 
siitä, millaisista sopimuksista on loppujen lopuksi kysymys.  
 
Helsingissä päivänä 27. päivänä joulukuuta 2019 
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