
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausunto 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytänyt minulta oikeudellista asiantuntijalausuntoa, joka koskee 

maakuntien omaa tuotantoa ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavia palveluja maakuntien 

järjestämis- ja tuottamisvastuulle perustuvassa sote-mallissa. Lausuntoani on pyydetty erityisesti 

seuraavista kysymyksistä:  

 

1. Lakiin otettavat säännökset maakunnan omasta tuotannosta ja siihen 

varattavista voimavaroista 

2. Lakiin otettavat säännökset ostopalveluista ja palvelusetelistä  

3. Kokonaisulkoistusten tai merkittävää osaa maakunnan 

järjestämisvastuuseen kuuluvista sosiaali- ja terveyspalveluista koskevien 

ulkoistusten mahdollisuus 

4. Mahdollisuus hoidon tarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelman 

laatimiseen terveydenhuollon ostopalveluissa 

5. Hallinnon yleislakien soveltamisesta, virkavastuusta ja subdelegoinnista 

säätäminen ostopalveluissa ja palvelusetelipalveluissa 

6. Jo solmittujen kokonaisulkoistus- ja ostopalvelusopimusten sekä 

toistaiseksi voimassa olevien palvelusetelien pysyvyys  

 

 

Esitän lausuntonani seuraavaa. 
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Voimassa olevat säännökset kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuusta 

 

Säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta ovat hajaantuneet useaan eri lakiin. 

Sosiaalihuollon järjestämisvastuuseen sovelletaan vuoden 2014 sosiaalihuoltolain (1301/2014) 

voimaantulosäännöksen (61.2 §) nojalla edelleen vuoden 1982 (710/1982) sosiaalihuoltolain 5 §:ää. 

Sen  1 momentin mukaan ”kunnan on pidettävä huolta sosiaalihuollon suunnittelusta ja 

toteuttamisesta sen mukaan, kuin tässä laissa tai muutoin säädetään”. Sosiaalihuollon 

järjestämistavoista pykälän 2 momentti sisältää viittauksen sosiaali- ja terveydenhuollon 

suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain (736/1992) 4 §:ään.  

Suunnittelu- ja valtionavustuslain 4 §:n 1 momentin mukaan ”kunta voi järjestää «sosiaali- ja 

terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät: 

1) hoitamalla toiminnan itse; 

2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 

3) olemalla jäsenenä toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä; 

4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka 

yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka 

5) antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän 

kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä 

asetettuun setelin arvoon asti”. 

Lain 4 §:n 2 momentin mukaan 1 momentin ostopalveluja koskevaa 4) kohtaa sovelletaan myös 

kuntayhtymään.1 

                                                 
1 Sosiaalihuollossa kehitysvammaisten erityishuollon järjestämisvelvollisuudesta on säädetty erikseen laissa 

kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977; muut. 26/1984)). Erityishuollon järjestämistä varten maa jaetaan 

erityishuoltopiireihin, joiden alueet määrää valtioneuvosto. Erityishuoltopiiriin kuuluvat kunnat ovat jäseninä 

erityishuoltopiirin kuntayhtymässä, jonka tulee järjestää kuntien velvollisuudeksi säädetty erityishuolto. Jos kunnan 

väestöpohja tai muut erityiset syyt vaativat, voi kunta yksin muodostaa erityishuoltopiirin. Jos erityishuolto tai osa siitä 

sen vaativuuden, siinä tarvittavien erityisten edellytysten taikka muiden vastaavanlaisten syiden vuoksi on 

tarkoituksenmukaista järjestää suurempaa kuin yhden erityishuoltopiirin väestömäärää varten, valtioneuvosto voi 

piirijaosta riippumatta määrätä erityishuollon kokonaan tai osittain yhden tai useamman kuntainliiton järjestettäväksi. 

Kaksikieliset ja ruotsinkieliset kunnat ovat lisäksi jäseninä erityishuollon kuntayhtymässä, jonka tehtävänä on piirijaosta 

riippumatta jäsenkuntiensa ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Lain 9 §:n mukaan erityishuoltopiirin 

kuntayhtymällä tulee olla erityishuollon järjestämistä varten toiminnan kannalta tarpeellisia toimintayksiköitä. 

Kuntayhtymän lain 6 §:ään perustuvan järjestämisvelvollisuuden estämättä myös kunta voi lain 14 §:n nimenomaisen 

säännöksen nojalla järjestää erityishuoltoa. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920733?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=laki%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollon%20valtionosuudesta#highlight5


 3 

 

Perusterveydenhuollon järjestämisvastuusta on säädetty kansanterveyslain (66/1972) 5 §:ssä. Pykälän 

1 momentin mukaan kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan kuin tässä laissa 

tai muutoin säädetään tai määrätään. Pykälän 2 momentin (248/1997) mukaan kunnat voivat 

kuitenkin huolehtia kansanterveystyöstä yhdessä perustamalla sitä varten kuntayhtymän. Lisäksi 

kunta voi toisen kunnan kanssa sopia siitä, että tämä hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista. 

Erikoissairaanhoidossa kunnan on erikoissairaanhoitolain (1069/1989) 4 §:n mukaan huolehdittava 

siitä, että kunnan asukkaat saavat tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain (1326/2010) 

mukaisesti. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymään. Terveydenhuoltolain 33 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa 

alueellaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin 

perustein. Erikoissairaanhoitolaissa ei ole erikseen säädetty kunnan toimivallasta järjestää itse 

erikoissairaanhoidon palveluja. Käytännössä esimerkiksi Helsingin kaupunki on tällaisia palveluja 

järjestänyt. – Myös terveydenhuollossa sovellettavina ovat terveydenhuollon erityislainsäädäntöä 

täydentävät sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustuslain 4 §:n yleiset säännökset 

järjestämisvelvollisuuden täyttämisen vaihtoehdoista.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännön säännökset ovat suunnittelu- ja valtionavustuslain 

4§:ään nähden erityissäännöksiä, ja jälkimmäistä lakia sovelletaan näin ollen vain jos 

erityislainsäädännöstä ei muuta seuraa. Suunnittelu- ja valtionavustuslain säännökset ovat puolestaan 

erityissäännöksiä kuntalain järjestämisvelvollisuuden täyttämistä koskeviin säännöksiin nähden.  

Kuntalain säännöksiä sovelletaan vain mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännöstä tai 

suunnittelu- ja valtionavustuslain 4 §:stä ei muuta seuraa. 

Kuntalain 8-9 §:ssä on pyritty selkeästi erottamaan palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. 

Järjestämisestä on säädetty 8 §:ssä. Pykälän 1 momentin mukaan kunta voi järjestää sille laissa 

säädetyt tehtävät itse tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. 

Lakisääteisessä yhteistoiminnassa järjestämisvastuu on kunnan puolesta toisella kunnalla tai 

kuntayhtymällä. Pykälän 2 momentin mukaan ”tehtävien järjestämisvastuussa oleva kunta tai 

kuntayhtymä vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden: 

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 

2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 
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3) tuottamistavasta; 

4) tuottamisen valvonnasta; 

5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä”. 

Pykälän 3 momentin mukaan kunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on 

siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. 

Kuntalain 9 §:ssä säännellään puolestaan palveluiden tuottamista järjestämisvastuun toteuttamiseksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan kunta tai kuntayhtymä voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat 

palvelut itse tai hankkia ne sopimukseen perustuen muulta palvelujen tuottajalta. Palvelusetelin 

käytöstä säädetään erikseen. Pykälän 3 momentin mukaan kunnalla tai kuntayhtymällä säilyy 8 §:n 2 

momentissa tarkoitettu järjestämisvastuu silloinkin, kun se hankkiii laissa säädettyjä palveluja muulta 

palvelujen tuottajalta. Palvelujen tuottajan vastuu palveluista määräytyy sen mukaan, mitä laissa on 

säädetty sekä kunnan tai kuntayhtymän ja palvelujen tuottajan välillä sovittu.  

Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole erikseen asetettu sisällöllisiä tai määrällisiä rajoituksia 

palveluille, joita sosiaali- tai terveydenhuollon järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä 

järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi hankkii muilta palvelun tuottajilta. Kuntalain ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustuslain yleissäännöksiin tai sosiaali- ja terveydenhuollon 

erityislainsäädännön säännöksiin järjestämisvastuusta ei myöskään sisälly kunnan tai kuntayhtymän 

omaa palvelutuotantoa koskevia vaatimuksia. Ainoa rajoitussäännös on kuntalain 9 §:n 2 

momentissa. Sen mukaan kunta voi antaa julkisen hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle vain, 

jos siitä erikseen lailla säädetään. Säännös toistaa jäljempänä tarkasteltavan lailla säätämisen 

vaatimuksen, joka sisältyy julkisen hallintotehtävän siirtämistä sääntelevään perustuslain 124 §:ään.  

On kuitenkin perusteltua katsoa, että sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäädännössä 

lähtökohtana on ollut järjestämisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän oma palvelutuotanto ja 

ostopalveluiden pelkästään täydentävä rooli. Tällaiseen johtopäätökseen oikeuttavat 

erityislainsäädännön säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköistä. Vuoden 1982 

sosiaalihuoltolain 11 §:n mukaan kunnalla tulee olla sosiaalihuollon toimintoja varten riittävät ja 

asianmukaiset toimitilat ja toimintavälineet. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 9 §:n 

mukaan erityishuoltopiirin kuntayhtymällä tulee olla erityishuollon järjestämistä varten toiminnan 

kannalta tarpeellisia toimintayksiköitä. Kansanterveyslain ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 

terveyskeskusta koskevat säännökset osoittavat, että lähtökohtana on perusterveydenhuollon 
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tarjoaminen järjestämisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksessa. 

Erikoissairaanhoitolain 12 § puolestaan edellyttää, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on 

erikoissairaanhoidon järjestämiseksi sairaaloita sekä tarpeen mukaan niistä erillään olevia 

sairaanhoidon toimintayksiköitä ja muita toimintayksiköitä.  

 

Perustuslakivaliokunta ei ole ennen viime vaalikaudella sote-uudistuksesta antamiaan lausunnoissa 

ottanut kantaa siihen, edellyttääkö perustuslaki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa 

olevan julkisen vallan yksikön keskeistä asemaa myös palveluiden tuottamisessa. Edellä 

tarkastelemani järjestämisvastuuta ja sen toteuttamistapoja koskevat säännökset eivät ole olleet 

perustuslakivaliokunnan arvioitavina. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja 

valtionavustuslain 4 §:n muutos, jolla palvelusetelit lisättiin järjestämisvastuun toteuttamistapoihin. 

Valiokunta totesi lausunnossaan 10/2009 vp, että palveluseteli on yksi tapa toteuttaa julkiselle vallalle 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettua velvollisuutta turvata, sen mukaan kuin lailla säädetään, 

jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Valiokunta ei asettanut kyseenalaiseksi hallituksen 

esityksen tavoitetta laajentaa ja selkeyttää palvelusetelijärjestelmän käyttöä yhtenä kunnan sosiaali- 

ja terveyspalvelujen järjestämismuotona. Valiokunta kohdisti päähuomionsa siihen, turvasivatko 

palvelusetelin arvon määräytymistä koskevat säännösehdotukset jokaiselle riittävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut siten kuin perustuslain 19 §:n 3 momentti edellyttää. Hallituksen 

säännösehdotuksessa tai sen perusteluissa ei lueteltu palveluita, joissa palvelusseteli voidaan ottaa 

käyttöön, eikä tällaista luetteloa edellytetty myöskään perustuslakivaliokunnan lausunnossa. 

 

 

Ulkoistamiskäytäntö 

 

Kunnat ja valvontaviranomaiset  ovat minulle osoitetun lausuntopyynnön perustana olevan, sosiaali- 

ja terveysministeriössä 2.12.2019 laaditun muistion mukaan tulkinneet suunnittelu- ja 

valtionavustuslain 4 §:ää laajasti siten, että se mahdollistaa muiden kuin julkisen vallan käyttöä 

sisältäviä sote-palvelujen hankkimisen ostopalveluna ja palvelusetelillä. Niin sanotun tosiasiallisen 

hallintotoiminnan ulkoistaminen on katsottu mahdolliseksi suunnittelu- ja valtionavustuslain 4 §:n 

ostopalveluja ja palveluseteliä koskevien säännösten nojalla. Tosiasiallisena hallintotoimintana on 

muistion mukaan pidetty muun muassa kotipalveluja ja kotihoitoa, asumis- ja laitospalveluja, 

lastensuojelun perhehoitoa ja laitoshoitoa, lääkärin vastaanottokäyntejä, suunhoidon palveluja sekä 

kirurgisia toimenpiteitä.  
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Kunnat ovat sosiaali- ja terveysministeriön muistion mukaan sopineet suunnittelu- ja 

valtionavustuslain 4 §:n nojalla myös kokonaisulkoistuksista, joissa esimerkiksi koko terveysaseman 

toiminta, kunnan koko sosiaali- ja terveydenhuolto tai jopa sairaanhoitopiirin toiminta on annettu 

yksityisen palveluntuottajan hoidettavaksi. Ulkoistuksen ulkopuolelle on jätetty ainoastaan tehtävät, 

jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä ja joista huolehtivat kuntaan tai kuntayhtymään virkasuhteessa 

olevat lääkärit ja sosiaalihuollon viranhaltijat. Raja tosiasiallisen hallintotoiminnan ja julkisen vallan 

käytön välillä on muistion mukaan ollut joissain tapauksissa häilyvä ja vaikeasti määriteltävissä. 

Käytännössä yksityiset palvelujen tuottajat ovat esimerkiksi arvioineet hoidon tarvetta ja laatineet 

hoitosuunnitelmia, minkä on myös katsottu olevan potilaan hoitoon kuuluvaa tosiasiallista 

hallintotoimintaa. Keväällä 2019 yhteensä 13 kuntaa oli sopinut sosiaali- ja terveydenhuoltonsa 

kokonaisulkoistuksesta. Näistä kolmen kunnan sopimus oli siirtynyt kuntayhtymälle. Meri-Lapissa 

oli neljän kunnan perusterveydenhuolto ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin järjestämä 

erikoissairaanhoito ulkoistettu kuntien ja yksityisen palveluntuottajan yhteisyritykselle. 

 

Kuntien toimivaltaa ulkoistaa sosiaali- ja terveydenhuoltoaan on sote-uudistuksen valmistelun aikana 

rajoitettu lailla kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta 

sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016; muut. 1057/2017, 1326/2018 ja 1298/2019). 

Perustuslakivaliokunta on antanut rajoituslaista kolme lausuntoa  (PeVL 30/2016 vp, 57/2017 vp ja 

5/2019 vp). Lain 3 §:ssä säädetään siitä, milloin ulkoistamisssopimuksiin tulee sisällyttää 

irtisanomisehto. Ehto kytkeytyy tilanteisiin, joissa ulkoistuksen laajuus ylittää tietyn 

prosenttiosuuden kunnan tai kuntayhtymän vuosittaisista käyttötalousmenoista. Prosenttiosuus oli 

alkuperäisen vuonna 2016 annetun lain mukaan 50 prosenttia. Osuus muutettiin 1.1.2018 voimaan 

tulleella lain muutoksella 30 prosentiksi. Syksyllä 2019 osuus laskettiin 15 prosenttiin.  

 

Hallituksen esitykset rajoituslaiksi ja sen muutoksiksi ovat vuoden 2018 muutosta lukuun ottamatta 

olleet perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä. Rajoituslakia ja sen muutoksia perusteltiin maakuntien 

toimintamahdollisuuksien suojaamisella laajoja ja pitkäkestoisia ulkoistamissopimuksia vastaan. 

Hallituksen esityksissä ja perustuslakivaliokunnan lausunnoissa (PeVL 30/2016 vp., PeVL 57/2017 

ja PeVL 5/2019 vp.) valtiosäännön kannalta olennaisena  pidettiin irtisanomisehdon arviointia 

yhtäältä perustuslain 121 §:n takaaman kunnallisen itsehallinnon ja toisaalta perustuslain 15 §:n 

mukaiseen omaisuudensuojaan kuuluvan sopimusvapauden kannalta. Itsehallinnon ja 

omaisuudensuojan rajoittamiseen oikeuttavana valtiosääntöoikeudellisena argumenttina käytettiin 

perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitettujen sosiaalisten oikeuksien turvaamista. Hallituksen 

esityksissä tai perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ei sen sijaan tarkasteltu erikseen perustuslain 6, 
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19.3 ja 22 §:n muodostaman sääntelykokonaisuuden tai perustuslain 124 §:n ulkoistamiselle 

mahdollisesti asettamia rajoituksia taikka perustuslain mahdollisesti edellyttämää 

järjestämisvastuussa olevan julkisen vallan yksikön omaa palvelutuotantoa. Tämä näkökulma on sen 

sijaan tullut esille perustuslakivaliokunnan sote-uudistuksesta antamissa lausunnoissa 26/2017 vp, 

15/2018 vp ja 65/2018 vp. Nämä perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella antamat lausunnot 

ovat keskeinen perusta hahmoteltaessa vastauksia minulle lausuntopyynnössä esitettyihin 

kysymyksiin.  

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen yksityisen palvelun tuottajan häiriötilanteissa 

 

Perustuslakivaliokunnan sote-uudistuksesta viime vaalikaudella antamista lausunnoista ilmenee, että 

perustuslaki saattaa rajoittaa julkisten sote-palvelujen ulkoistamista ja edellyttää järjestämisvastuussa 

olevan julkisen vallan yksikön omaa palvelutuotantoa kahdella eri perusteella. Ensinnäkin perusteena 

voi olla julkisen vallan velvollisuus turvata perustuslain 19.3 ja 6 §:n edellyttämällä tavalla jokaiselle 

riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa, mukaan luettuina yksityisen palvelun 

tuottajan toimnnan häiriötilanteet. Toiseksi rajoituksia voi seurata perustuslain 124 §:n säännöksistä, 

jotka koskevat julkisen hallintotehtävän siirtämistä yksityiselle.  

 

Hallituksen esityksessä 15/2017 vp ehdotettiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun 

siirtämistä maakunnille. Lisäksi hallitus ehdotti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden laajaa 

valinnanvapautta erityisesti perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa, yksityisten palvelun 

tuottajien mahdollisuutta perustaa lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavia sote-

keskuksia, maakuntien velvollisuutta yhtiöittää valinnavapauden piiriin kuuluvien suoran valinnan 

palvelujen tuotantonsa sekä maakunnille säädettävää kieltoa tuottaa itse suoran valinnan palveluja tai 

asiakassetelipalveluja.  

 

Perustuslakivaliokunta arvioi lausunnossaan 26/2017 vp ehdotuksia sekä perustuslain 6 §:n, 19.3 §:n 

ja 22 §:n muodostaman sääntelykokonaisuuden että 124 §:n kannalta. Valiokunnan mukaan se, että 

velvollisuus turvata jokaiselle riittävät  sosiaali- ja terveyspalvelut asetetaan perustuslain 19 §:n 3 

momentissa julkiselle vallalle, ei estä sitä, että näitä palveluja tuottavat myös muut tahot. Valiokunta 

tukeutui perusoikeusuudistuksen esitöihin, joissa korostettiin, että perustuslain 19 §:n 3 momentissa 

ei määritellä tapaa, jolla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, eikä säännös siten edellytä, että 

julkisyhteisöt huolehtisivat itse kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Hallituksen 
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esityksessä perusoikeusuudistukseksi (HE 309/1993 vp) todettiin myös erikseen, että perustuslain 

19.3 §:ssä nykyisin olevalla säännöksellä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ei sidottu 

silloiseen lainsäädäntöön. Perustuslakivaliokunta oli toistanut tämän kannan myöhemmissä 

lausunnoissaan (esim. PeVL 63/2016 vp, PeVL 67/2014 vp ja PeVL 41/2010 vp). Valiokunta viittasi 

erikseen lausuntoonsa 10/2009 vp, jossa se oli pitänyt palveluseteliä yhtenä tapana yksi tapa toteuttaa 

julkiselle vallalle perustuslain 19 §:n 3 momentissa asetettu velvollisuus. Valiokunta kiinnitti 

kuitenkin huomiota siihen, että hallituksen ehdottama palvelujärjestelmän rakenne, jossa 

maakunnista erilliset yhtiö- tai yhteisömuotoiset sosiaali- ja terveyskeskukset (sote-keskukset) 

olisivat tuottaneet perustason terveydenhuollon ja eräät sosiaalihuollon palvelut, olisi jättänyt 

palvelujen saatavuuden riippumaan markkinatoimijoista. Perustuslakivaliokunta piti erityisesti 

silmällä niin sanottuja markkinapuutetilanteita eli tilanteita, joissa markkinoiden kautta johonkin 

osaan maata ei syntyisi riittävää palvelutuotantoa. Valiokunta katsoi, että säännökset, joita hallitus 

oli ehdottanut tällaisten tilanteiden varalta, eivät turvanneet markkinapuutetilanteessa palveluja 

perustuslain kannalta riittävällä tavalla. Valiokunnan mielestä ongelmana oli erityisesti maakunnan 

velvollisuus yhtiöittää palvelutuotantonsa ja maakunnalle asetettava kielto tuottaa palveluita itse. 

Valinnanvapauslakiehdotuksen käsitteleminen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä edellytti 

valiokunnan mukaan, että ehdotuksesta poistettiin säännökset yhtiöittämisvelvollisuudesta ja 

palveluiden tuottamiskiellosta.   

 

Lausunnossaan 15/2018 vp perustuslakivaliokunta tarkasteli hallituksen uutta esitystä (HE 16/2018 

vp),  jossa ehdotuksesta valinnanvapauslaiksi oli poistettu maakunnan velvollisuus yhtiöittää suoran 

valinnan palvelujen tuotantonsa ja kielto tuottaa palveluja itse.  Valiokunnan mukaan  ehdotuksessa 

oli otettu huomioon valiokunnan lausunnossaan 26/2017 vp esittämät säätämisjärjestyshuomautukset 

maakunnan omasta palvelutuotannosta ja yhtiöittämisvelvoitteesta ja että se näiltä osin loi paremmat 

edellytykset kuin aikaisempi ehdotus toteuttaa uudistus siten, että perustuslain 19 §:n 3 momentissa 

turvatut oikeudet eivät vaarannu. Valiokunta kuitenkin katsoi, että myös uuden esityksen mukaisessa 

järjestelmässä voi syntyä yksityiselle palvelun tuotannolle ominaisia vaikeasti ennakoitavia 

liiketaloudellisia riskejä, jotka voivat aiheuttaa myös perusoikeusnäkökulmasta vaikeasti hallittavia 

asetelmia. Palvelujen saatavuus voi monituottajajärjestelmässä vaarantua häiriö- ja poikkeusolojen 

ohella esimerkiksi silloin, kun markkinatoimintaa ei ole riittävästi maakunnan järjestämisvastuun 

toteutumiseksi tai se ei enää vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, 

että ehdotus valinnanvapauslaiksi ei sisältänyt ”muodollista estettä sille, että valinnanvapausmallista 

johtuva kilpailuasetelma voi käytännössä johtaa perusoikeuksien turvaamisvelvollisuuden kannalta 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+63/2016
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+67/2014
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+41/2010
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markkinoiden keskittyessä tilanteeseen, jossa maakunnan oman tuotannon mahdollisuudet eivät ole 

riittäviä”. 

 

Valiokunta katsoikin, että perustuslain 19.3 §:stä seuraa maakunnan velvollisuus ylläpitää riittävästi 

omaa palvelutuotantoa sen varmistamiseksi, että se pystyy kaikissa tilanteissa turvaamaan jokaiselle 

riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tarvittaessa välittömästi vastaamaan 

korvaavalla palvelutuotannolla palveluiden saatavuuden vaarantumiseen. Valinnanvapauslaissa tuli 

valiokunnan mukaan ”säädösperusteisesti” taata maakuntien riittävä oma palvelutuotanto ja 

maakunnan liikelaitoksen toimintavalmius. Lainsäädännössä oli varmistettava, että 

järjestämisvastuussa olevalla maakunnalla on riittävät taloudelliset voimavarat sekä tarvittavat tilat, 

laitteisto ja henkilöstö tuottaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.  

 

Perustuslakivaliokunta palasi maakunnan perustuslain 19.3 §:ään perustuvaan velvollisuuteen 

ylläpitää omaa tuotantoa ja tuotantokapasiteettia vielä lausunnossaan 65/2018 vp. Valiokunta arvioi 

tässä lausunnossa muutosehdotuksia, joihin sosiaali- ja terveysvaliokunta oli mietintöluonnoksessaan 

katsonut perustuslakivaliokunnan aikaisempien huomautusten antavan aihetta. 

 

Sote-järjestämislakiehdotuksen 22 §:ään sisältyi säännös, jonka mukaan maakunnan liikelaitoksen 

tehtävänä oli tuottaa palvelut, jos niitä ei ollut saatavilla lainsäädännön, palvelustrategian tai 

maakunnan palvelulupauksen mukaisesti.  Perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan 65/2018 vp tätä 

säännöstä sinänsä valtiosääntöisesti asianmukaisena. Perustuslakivaliokunta kiinnitti kuitenkin 

huomiota siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta oli ehdottanut valinnanvapauslain 85 §:n 1 

momenttiin säädettäväksi, että maakunta voi asettaa maakunnan liikelaitokselle velvoitteen tuottaa 

suoran valinnan palveluja maakunnan asukkaille, jos suoran valinnan palvelujen tarjonta maakunnan 

alueella ei riittänyt takaamaan palvelujen saatavuutta siten kuin perustuslain 19 §:n 3 momentti 

edellyttää. Sosiaali- ja terveysvaliokunta oli perustellut ehdotusta  EU-oikeudellisen SGEI-

tarkastelun ohella sillä, että velvoitteella taattaisiin maakunnan mahdollisuus toteuttaa järjestämislain 

22 §:ssä säädetty maakunnan liikelaitoksen tehtävä tuottaa palvelut, jos niitä ei ole saatavilla 

lainsäädännön, palvelustrategian tai maakunnan palvelulupauksen 

mukaisesti. Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapauslain 85 § olisi ollut järjestämislain 

22 §:ään nähden erityissäännös, joka olisi täsmentänyt suoran valinnan palvelujen 

toteuttamisedellytyksiä. Valiokunnan mielestä ei kuitenkaan ollut ymmärrettävää, miksi maakunnan 

tulisi erikseen asettaa liikelaitokselle palveluvelvoite, jos jo muut säännösehdotukset asettaisivat 

tällaisen perustuslakivaliokunnan edellyttämän velvoitteen. 
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Perustuslakivaliokunta totesi, että valinnanvapauslain 85 § olisi jättänyt maakunnan liikelaitoksen 

palvelutuotantoa koskevan velvoitteen asettamisen maakunnan harkinnan ja edellyttänyt erillistä 

päätöksentekomenettelyä ja päätöksen toimeenpanoa liikelaitoksessa. Säännös ei sen vuoksi 

turvannut perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 15/2018 vp edellyttämällä tavalla palvelutuotantoa 

ja liikelaitoksen toimintavalmiutta siten, että maakunta voi kaikissa tilanteissa turvata jokaiselle 

riittävät ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Perustuslakivaliokunta viittasi sosiaali- ja 

terveysministeriön valiokunnalle antamaan selvitykseen, jonka mukaan valinnanvapauslain 85 § 

mahdollistaisi niiden lisäkustannusten korvaamisen, joita maakunnan liikelaitokselle aiheutuisi 

suoran valinnan palvelutoiminnan toiminnan sopeuttamisesta markkinapuutetilanteeseen. 

Valiokunnan mielestä sääntelyn tarkoituksena oli saattaa maakunnan liikelaitoksen palvelutuotanto 

ja voimavarat perustuslakivaliokunnan edellyttämälle toimintavalmiuden turvaavalle tasolle vasta 

sen jälkeen, kun markkinapuutetilanne oli hallinnollisesti todettu. Valinnanvapauslakiehdotuksen 

käsittelemiseksi tavallisen lain säätämisjärjestyksessä sääntelyä oli täsmennettävä siten, että 

valiokunnan aikaisemmin edellyttämällä tavalla säädösperustaisesti määritellään maakunnan 

liikelaitoksen velvollisuus ylläpitää sellaista palvelutuotannon tasoa ja valmiutta, että liikelaitos 

kykenee kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 

riittävän saatavuuden ja vastaamaan korvaavalla palvelutuotannolla välittömästi palveluiden 

saatavuutta vaarantumiseen.  

 

 

Perustuslain 124 §:n ulkoistamiselle asettamat rajoitukset  

 

Perustuslakivaliokunnan sote-lausuntojen mukaan perustuslain 6, 19.3 ja 22 §:n muodostaman 

sääntelykokonaisuuden ohella myös 124 §:n säännös julkisten hallintotehtävien siirtämisestä muulle 

kuin viranomaiselle asettaa rajoituksia lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamiselle.  

 

Hallituksen alkuperäistä sote-esitystä koskevassa lausunnossaan 26/2017 perustuslakivaliokunta 

totesi,  että  esitys olisi siirtänyt julkiselta vallalta yhtiö- tai muussa yksityisoikeudellisessa 

yhteisömuodossa toimiville sote-keskuksille laajan tehtäväkokonaisuuden, valinnanvapauslain 

15 §:ssä määriteltyjen suoran valinnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon. Valiokunta viittasi 

vuoden 2000 perustuslain esitöihin (HE 1/1998 vp; PeVM 10/1998 vp), joiden mukaan perustuslain 

124 §:n sanamuodolla oli korostettu, että julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsäännön 

mukaan kuulua viranomaisille ja että niitä voidaan antaa muille vain rajoitetusti. Säännöstä ei näin 
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ollen ollut ”lähtökohtaisesti” tarkoitettu käytettäväksi laajojen hallinnollisten 

tehtäväkokonaisuuksien antamiseen viranomaiskoneiston ulkopuolisille. Valiokunnan mukaan myös 

sen oma tulkintakäytäntö oli koskenut verraten rajattujen yksittäisten hallintotehtävien siirtoa. Näiltä 

osin valiokunta viittasi erityisesti lausuntoonsa 48/2005 vp.  

 

Valiokunta toisti perustuslain esitöiden luonnehdinnan, jonka mukaan perustuslain 124 §:ssä 

julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan ”verraten laajaa hallinnollisten tehtävien kokonaisuutta, 

johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, 

velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon liittyviä tehtäviä”. Valinnanvapauspalvelut 

kuuluivat perustuslain 19.3 §:n mukaiseen julkisen vallan järjestämisvastuuseen. Hallituksen 

ehdottama valinnanvapausmalli olisi siirtänyt yksityisille palvelujen tuottajille merkittävän osan 

sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluihin sisältyvistä julkisista hallintotehtävistä. 

Valinnanvapauspalveluiden ja niiden tuottamiseen välittömästi liittyvien hallinnollisten tehtävien 

laajamittaista uskomista viranomaiskoneiston ulkopuolisille palvelun tuottajille oli valiokunnan 

mukaan ”kokonaisuutena arvioiden” tarkasteltava niiden vaatimusten kannalta, joita perustuslain 

124 §:ssä asetettiin julkisen hallintotehtävän siirtämiselle.  

 

Valiokunta toisti perusoikeusuudistuksen esitöiden lähtökohdan, jonka mukaan perustuslaki ei 

edellytetä, että julkinen valta tuottaisi itse kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Valiokunta totesi jo 

voimassa olevassa lainsäädännössä monituottajamallin sisältäviä säännöksiä ja viittasi erityisesti 

suunnittelu- ja valtionavustuslain 4 §:n säännöksiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavoista. 

Samalla se kiinnitti huomiota siihen, että nämä säännökset eivät kokonaisuutena olleet olleet 

perustuslakivaliokunnan arvioitavana ja että valiokunta ei myöskään lausunnossaan. palvelusetelistä 

annetusta laista (PeVL 10/2009 vp) ollut tarkastellut palvelusetelijärjestelmää perustuslain 124 §:n 

kannalta.   

 

Valiokunta korosti, että hallitus ehdottaman tehtävien siirron poikkeuksellisen laajuuden merkitystä 

vielä lisäsi se, että maakunnan liikelaitos ei olisi pääsäännön mukaan voinut tuottaa itse suoran 

valinnan palveluita tai asiakassetelillä tuotettavia palveluita. Sääntelyllä ei siten olisi  nykyiseen 

tapaan vain mahdollistettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisen siirtämistä muulle 

kuin viranomaiselle vaan velvoitettu julkinen valta tähän. Valiokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, 

että yksityiselle siirrettäviin tehtäviin kuului myös yksilön oikeuksia ja etuja koskevaa 

päätöksentekoa, samoin kuin hoidon tarpeen arviointia, jossa ”tosiasiallisesti ratkaistaan, miten 
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ihmiset saavat perustuslain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetut riittävät palvelut ja tapahtuuko tämä 

yhdenvertaisin perustein”.  

 

Ehdotettu sääntely ei valiokunnan mukaan sopinut tehtävien laadun ja laajuuden vuoksi 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”. Valiokunnan mukaan 

perustuslain perustelut eivät tue käsitystä niin laajan tehtävien siirron perustuslainmukaisuudesta kuin 

hallitus oli ehdottanut. Valiokunta ei kuitenkaan yksiselitteisesti todennut, että hallituksen ehdottama 

monituottaja- ja valinnanvapausmalli olisi ollut perustuslain 124 §:n kanssa ristiriidassa jo 

siirrettävien tehtävien laadun ja laajuuden vuoksi. Sen sijaan valiokunta totesi, että  tehtäväsiirron 

laajuus oli otettava huomioon muun muassa arvioitaessa, oliko siirto sillä tavalla tarpeen tehtävien 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi kuin perustuslain 124 §:ssä edellytetään. Suoran valinnan 

palveluiden ja asiakassetelipalveluiden osoittaminen yksinomaan muille kuin viranomaisille olisi 

valiokunnan mielestä vaatinut poikkeuksellisen vahvoja perusteita, jotta olisi voitu osoittaa 

järjestelyn tarpeellisuus siirrettävien tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kun hallituksen 

ehdottama tehtäväsiirto perustuslakivaliokunnan lausunnossaan omaksuman kannan mukaan 

vaaransi perustuslain 19 §:n 3 momentissa turvattu sosiaalisten perusoikeuksien yhdenvertaisen 

toteutumisen, se ei voinut valiokunnan päättelyn myöskään olla perustuslain 124 §:n vaatimalla  

tavalla tarkoituksenmukaista. Perustuslakivaliokunnan mielestä tarkoituksenmukaisuuden 

vaatimuksen kannalta valtiosääntöinen ongelma oli ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhtiöittämisvelvollisuus. 

 

Perustuslain 6, 19.3 ja 22 §:n muodostamaan sääntelykokonaisuuteen ja 124 §:än nojautuvat arviot 

kiertyvät perustuslakivaliokunnan lausunnossa 2672017 vp yhteen. Perustuslakivaliokunta piti 

hallituksen ehdotusta sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamisesta perustuslain vastaisena 

molemmilla perusteilla. Vastaavasti valiokunta nojasi säätämisjärjestystä koskevan vaatimuksensa 

yhtiöittämisvelvollisuuden ja maakunnan omaa palvelutuotantoa koskevan kiellon poistamisesta 

kumpaankin näistä perusteista. Samalla valiokunta alisti perustuslain 124 §:n edellyttämän 

tarkoituksenmukaisuusarvion perusoikeuksien toteutumisarviolle: sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtäväsiirtojen tarkoituksenmukaisuutta oli arvioitava sen perusteella, edistävätkö ne perustuslain 

19.3 §:n turvaaman perusoikeuden yhdenvertaista toteutumista.  
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Perustuslakivaliokunta johti perustuslain 19.3 ja 22 §:ään perustuvasta järjestämisvelvollisuudesta 

vaatimuksen, että järjestämisvastuussa olevalla julkisen vallan yksiköllä on oltava sellaista omaa 

palvelutuotantoa ja sellaiset palvelutuotannon voimavarat, joita tarvitaan 19.3 §:n tarkoittamien 

riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistamiseksi kaikissa tilanteissa. Perustuslakivaliokunnan 

tulkinta estää niin sanotun kokonaisulkoistuksen paitsi suoraan lailla myös järjestämisvastuussa 

olevan yksikön, kuten maakunnan, päätöksellä. Kielto ulottuu laajemmalle kuin vain niin sanottuihin 

viranomaistehtäviin, joissa tehdään valituskelpoisia hallintopäätöksiä tai muutoin käytetään 

yksityiseen kohdistuvaa julkista valtaa. Valiokunnan lausuntoa 26/2017 vp voidaan sen sijaan 

perustuslain 124 §:ää koskevilta osiltaan tulkita niin, että tämä pykälä sallisi kokonaisulkoistuskin, 

mikäli siinä erikseen säädetyt edellytykset, mukaan luettuna tarkoituksenmukaisuuden vaatimus, 

täyttyisivät. Kun kokonaisulkoistus perustuslakivaliokunnan mukaan vaarantaisi perustuslain 19.3 ja 

6 §:ssä turvattujen perusoikeuksien toteutumisen, sitä ei kuitenkaan voitaisi pitää 124 §:n 

edellyttämällä tavalla tarpeellisena tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Lisäksi 

kokonaisulkoistus olisi perusoikeuksien toteutumisen vaarantumisen vuoksi ristiriidassa myös 

perustuslain 124 §:n niin ikään sisältämän perusoikeuksien turvaamista koskevan edellytyksen 

kanssa.  Kokonaisulkoistuksen kielto voidaan näin ollen tukea sekä perustuslain 19.3 §:n, 6 §:n ja 22 

§:n muodostamaan kokonaisuuteen että niihin edellytyksiin, joita perustuslain 124 § säätää 

hallintotehtävien siirtämiselle muulle kuin viranomaiselle.  

 

Perustuslakivaliokunta päätti lausunnossaan 26/2017 vp arvionsa hallituksen ehdottaman 

valinnanvapausmallin suhteesta perustuslain 124 §:ään toteamukseen, että jatkovalmistelussa voitiin 

valmistella säännökset mahdollisuudesta siirtää sosiaali- ja terveyspalveluja muun kuin viranomaisen 

hoidettaviksi. Kuitenkin valtiosääntöisenä edellytyksenä oli, että hallituksen esityksessä osoitetaan 

kustakin tehtäväkokonaisuudesta erikseen, että  perustuslain 124 §:ssä säännellyt edellytykset, 

mukaan luettuna tarkoituksenmukaisuuden vaatimus, täyttyvät. Valiokunta kiinnitti erityisesti 

huomiota sosiaalihuoltoon, jossa tehdään terveydenhuoltoa yleisemmin yksilöiden asemaan 

vaikuttavia hallintopäätöksiä. Tällöin tarkoituksenmukaisuusvaatimus on vaikeammin täytettävissä 

kuin palveluiden tuottamisessa.  

 

 

Lailla säätämisen vaatimus 

 

Sote-uudistuksesta antamissaan lausunnoissa perustuslakivaliokunta tarkasteli hallituksen 

ehdottamaa monituottaja- ja valinnanvapausmallia tarkoituksenmukaisuuden ohella myös muiden 
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perustuslain 124 §:n tehtävien siirrolle asettamien vaatimusten kannalta. Perustuslain 124 § edellyttää 

muun ohella, että julkisten hallintotehtävien siirto toteutetaan lailla tai lain nojalla. 

Perustuslakivaliokunta arvioi tämän vaatimuksen kannalta säännösehdotuksia sote-keskusten 

tuotettaviksi annettavista suoran valinnan palveluista, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin 

käyttöalasta sekä alihankintamahdollisuuden piiriin kuuluvista palveluista.  

 

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan 15/2018 vp hallituksen uudesta ehdotuksesta 

valinnanvapauslaiksi huomiota säännökseen, jonka mukaan maakunnan olisi ollut  sisällytettävä 

suoran valinnan palveluihin muiden kuin yleislääketieteen alaan kuuluvien terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden konsultaatio- ja vastaanottopalveluja siten, että jokaisessa sosiaali- ja 

terveyskeskuksessa olisi ollut näitä palveluja väestön palvelutarvetta vastaavasti vähintään kahdelta 

lääketieteen erikoisalalta. Valiokunnan mielestä säännös oli rakenteeltaan epäselvä ja 

sanamuodoltaan avoin.  Valiokunta totesi, että perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä 

voidaan antaa säännöksessä mainituin edellytyksin muulle kuin viranomaiselle paitsi lailla myös lain 

nojalla ja että perustuslain esitöissä julkiset palvelutehtävät oli mainittu esimerkkinä lain nojalla 

toteutettavasta siirrosta. Kun kuitenkin perustuslain 19.3 §;n mukaan julkisen vallan velvollisuudesta 

turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut säädetään tarkemmin lailla, suoran valinnan 

palvelujen alaa ei perustuslakivaliokunnan mielestä voitu jättää kokonaan riippumaan lain nojalla 

tehtävästä maakunnan päätöksestä. Lakiehdotuksen käsitteleminen tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä edellytti, että säännöksen sisältämää harkintavaltaa selvennettiin ja 

täsmennettiin.  

 

Lausunnossaan 26/2017 vp valiokunta puolestaan totesi, että alkuperäisen 

valinnanvapauslakiehdotuksen säännökset asiakassetelistä ja henkilökohtaisesta budjetista olivat niin 

avoimia, että niiden perusteella ei voitu ”aukottomasti” päätellä, kuuluiko asiakassetelillä tai 

henkilökohtaisella budjetilla annettaviin palveluihin julkisia hallintotehtäviä. Valiokunta katsoi, että 

”näin rajoittamattomana …  sääntely näyttäisi kuitenkin kuuluvan perustuslain 124 §:n 

soveltamisalaan ja muodostuvan ongelmalliseksi 124 §:ään sisältyvän tehtävän siirtämistä lailla tai 

lain nojalla koskevan vaatimuksen kannalta”. Valiokunnan mukaan sääntelyä oli olennaisesti 

täsmennettävä, jotta lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. Lausunnossaan 15/2018 vp valiokunta totesi, että hallituksen uudessa  

esityksessä valinnanvapauslaiksi asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin käyttöalaa oli 

täsmennetty siten kuin valiokunta oli lausunnossaan 26/2017 vp edellyttänyt.  
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Valiokunta arvioi asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin lisäksi myös sosiaali- ja 

terveyspalvelujen alihankinnasta ehdotettua sääntelyä perustuslain 124 §:n tulkintadoktriinin 

kannalta. Hallituksen alkuperäisen ehdotuksessa mukaan suoran valinnan palvelun tuottaja olisi 

voinut  hankkia muutoin kuin asiakassetelillä tuottamistaan suoran valinnan palveluista enintään 

kaksi viidesosaa alihankintana. Alihankinnan mahdollisuuden ulkopuolelle oli suljettu ainoastaan 

sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan palvelut, sosiaaliohjaus sekä asiakkaan sosiaalihuollon 

palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä päätöksenteko. Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelyä 

oli sen laajuus ja avoimuus huomioon ottaen tarkasteltava valiokunnan julkisen hallintotehtävän 

edelleen siirtämistä eli subdelegointia koskevan tulkintakäytännön kannalta. Valiokunta viittasi 

erityisesti lausuntoonsa 6/2013 vp, jossa subdelegoinnin sallittavuuden arvioinnissa merkityksellisinä 

oli pidetty tehtävän teknisluonteisuutta, viranomaisvalvonnan ulottuvuutta ja alihankkijalle asetettuja 

laatu- ja muita vaatimuksia. Alihankinnan mahdollisuus ei rehdotetussa sääntelyssä rajoittunut vain 

teknisluonteisiin tehtäviin, vaan kyse oli  perustuslain 19.3 §:ssä 3 momentissa turvattujen oikeuksien 

toteuttamisesta. Valiokunta kiinnitti niin ikään huomiota siihen, että alihankkijoihin ei ehdotetun lain 

mukaan olisi sovellettu säännöksiä hallintomenettelystä, julkisuudesta ja virkavastuusta.  

 

Valiokunta katsoikin lausunnossaan 26/2017 vp, että hallituksen ehdottama sääntely ei siirrettävän 

tehtävän laatu ja laajuus, alihankkijalle lainsäädännöllisesti asetettavat vaatimukset ja 

viranomaisvalvonnan mahdollisuus huomioon ottaen täyttänyt hallintotehtävän edelleen siirtämisen 

edellytyksiä. Jotta lakiehdotus olisi voitu käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 

subdelegoinnin ala oli rajoitettava tosiasialliseen, täydentävään palvelutoimintaan. 

Lainsäädännöllisesti oli lisäksi huolehdittava riittävistä toiminnan asianmukaisuuden takeista. 

 

Täsmennykset, joita hallituksen oli uudessa esityksessään valinnanvapauslaiksi tehnyt alihankintaa 

koskeviin säännösehdotuksiin, eivät myöskään tyydyttäneet perustuslakivaliokuntaa. Uuden 

ehdotuksen mukaan suoran valinnan palvelun tuottaja ei olisi saanut hankkia toiselta palvelun 

tuottajalta palveluja, jotka tarkoittivat palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelman laatimista. 

Perustuslakivaliokunta totesi, että säädöstekstin mukaan alihankinta olisi voinut ulottua kaikkiin 

lakiehdotuksessa määriteltyihin suoran valinnan palveluihin, ja katsoi, että alihankinnan alaa koskeva 

sääntely oli yhä perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisen väljää. Ehdotuksen perustelujen mukaan 

suoran valinnan palvelun tuottaja olisi voinut hankkia toiselta palvelun tuottajalta vain omaa 

toimintaansa täydentäviä palveluita. Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntelyä oli täsmennettävä 

perusteluissa esitetyn mukaisesti tai laissa oli muutoin määriteltävä ne perusteet, joiden mukaan 

suoran valinnan palveluja voidaan hankkia toiselta palvelun tuottajalta. Tällainen täsmennys oli 
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edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Lisäksi 

valiokunta katsoi, että jos tarkoitus oli, että myös asiakassetelipalveluja ja henkilökohtaisen budjetin 

palveluja voidaan tuottaa alihankintana, tästä oli säädettävä erikseen. Samalla rikosoikeudellista 

virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta koskevan säännöksen soveltamisala oli ulotettava 

henkilöihin, jotka ovat asiakassetelipalvelun ja henkilökohtaisen budjetin palvelun tuottajan 

alihankkijan palveluksessa.  

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa, jota perustuslakivaliokunta arvioi 

lausunnossaan 65/2018 vp, valinnanvapauslakiehdotuksen säännöstä alihankinnasta oli täsmennetty 

siten, että suoran valinnan palvelun tuottaja olisi voinut hankkia toiselta palvelun tuottajalta omaa 

toimintaansa täydentäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, lukuunottamatta palvelutarpeen 

arviointia ja asiakassuunnitelman tai erikseen säädettyjen terveydenhuollon suunnitelmien 

laatimista. Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotettu sääntely jätti alihankinnan mahdollisuuden 

edelleen varsin avoimeksi. Kun se ei olisi rajoittunut vain teknisluonteisiin tehtäviin vaan olisi 

ulottunut perustuslain 19.3 §:ssä turvattujen oikeuksien toteuttamiseen, sitä tuli 

perustuslakivaliokunnan mukaan  rajoittaa myös määrällisesti. Sen sijaan perustuslakivaliokunta 

katsoi, että sosiaali- ja terveysvaliokunta oli mietintöluonnoksessaan tehnyt alihankinnan sääntelyyn 

ne asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen alihankintaa koskevat muutokset, 

joita valiokunta oli edellyttänyt lausunnossaan 15/2018 vp.  

 

 

Ulkoistamisen rajoitukset valmisteltavana olevassa sote-mallissa 

 

Perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella sote-uudistuksesta antamien lausuntojen valossa on 

selvää, että perustuslaki ei salli mahdollista kokonaisulkoistusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuussa olevan julkisen vallan yksikön koko palvelutuotanto siirretään muille palvelun 

tuottajille. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnoissaan, että perustuslain 19.3 ja 22 §:n säätämästä 

järjestämisvelvollisuudesta seuraa vaatimus, että järjestämisvastuussa olevalla julkisen vallan 

yksiköllä on sellainen oma palvelutuotanto ja sellaiset palvelutuotannon voimavarat, joita tarvitaan 

perustuslain 19.3 §:n tarkoittamien riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistamiseksi kaikissa 

tilanteissa. Kuten olen edellä esittänyt, kokonaisulkoistuksen kielto voidaan perustuslakivaliokunnan 

lausuntojen valossa nojata myös perustuslain 124 §:ään. Kokonaisulkoistus vaarantaisi 

perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan perustuslain 19.3 ja 6 §:ssä turvattujen perusoikeuksien 

toteutumisen. Tämän vuoksi sitä ei voitaisi pitää tarpeellisena tehtävien tarkoituksenmukaiseksi 
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hoitamiseksi siten kuin perustuslain 124 § edellyttää, minkä lisäksi se olisi ristiriidassa myös tämän 

pykälän perusoikeuksien turvaamista koskevan edellytyksen kanssa.  

 

Perustuslain 6, 19.3 ja 22 §:n muodostamasta sääntelykokonaisuudesta sekä perustuslain 124 §:stä 

johdettava kokonaisulkoistuksen kielto ei kohdistu vain lainsäätäjään vaan ulottuu myös 

järjestämisvastuussa olevan julkisen vallan yksikön, kuten maakunnan, päätökseen perustuvaan 

ulkoistukseen. Se ei myöskään rajoitu vain niin sanottuihin viranomaispäätöksiin, jotka sosiaali- ja 

terveysministeriön 2.12.2019 laatiman muistion mukaan on kuntien ja kuntayhtymien solmimissa 

ulkoistussopimuksissa jätetty kuntaan tai kuntayhtymään virkasuhteessa oleville lääkäreille ja 

sosiaalihuollon viranhaltijoille. Lisäksi on nähdäkseni katsottava, että kokonaisulkoistuksen kielto 

ulottuu myös yksittäisiin tehtäväaloihin: järjestämisvastuussa olevan julkisen vallan yksikön on 

pystyttävä turvaamaan perustuslain 19.3 §:n edellyttämät riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kullakin 

tehtäväalueella erikseen. Miten merkittävää osaa järjestämisvastuuseen kuuluvisya sosiaali- ja 

terveyspalveluista ulkoistuskielto koskee, riippuu siitä, miten laajaa omaa tuotantoa ja miten 

merkittäviä voimavaroja perustuslain 19.3 §:n tarkoittamien riittävien sosiaali- ja 

terveydenpalvelujen yhdenvertainen toteuttaminen edellyttää. Perustuslaista on mahdotonta johtaa 

täsmällisiä määrällisiä kriteerejä.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionavustuslain 4 §:ssä ei ole erikseen rajoitettu 

ostopalvelujen käyttämistä. On kuitenkin ilmeistä, että lakia säädettäessä ei otettu huomioon 

kokonaisulkoistuksen mahdollisuutta ja että suunnittelu- ja valtionavustuslain, samoin kuin myös 

kansanterveyslain, erikoissairaanhoitolain ja terveydenhuoltolain, lähtökohtana on ollut 

järjestämisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien oma palvelutuotanto, jota muut lain 4 §:ssä 

mainitut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistavat vain täydentävät. Perustuslakivaliokunnan 

viime vaalikauden kannanottojen valossa on katsottava, että valiokunnan esittämät ulkoistamisen 

rajoitukset sitovat oikeudellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjätahoja, vaikka rajoituksista 

ja vastaavasti järjestäjätahon välttämättömästä omasta tuotannosta ei olisi erikseen säädetty. 

Perustuslaki on myös hallintoviranomaisia sitovaa oikeutta. Kun otetaan huomioon kuntien ja 

kuntayhtymien jo toteuttamien ulkoistusten laajuus, rajoituksista on kuitenkin perusteltua säätää 

erikseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistapoja koskevassa, nykyistä suunnittelu-ja 

valtionavustuslain 4 §:ää vastaavassa säännöksessä. Näin on asianlaita siitä huolimatta, että viime 

vaalikaudella käsitellystä valinnanvapausmallista luovuttaisiin.  
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Ulkoistamisrajoitusten määrällinen täsmentäminen voisi myös selkeyttää oikeustilaa, vaikka 

perustuslakivaliokunnan ilmaisemista perusteista ei voidakaan johtaa tarkkoja kriteerejä. 

Sääntelytilanne rinnastuu määrällisten rajoitusten suhteen perustuslakivaliokunnan viime 

vaalikaudella tarkastelemaan alihankinnan sääntelyyn. Perustuslakivaliokunta edellytti 

lausunnossaan 65/2018 vp alihankinnan määrällistä sääntelyä, vaikka ei ilmeisesti pitänytkään sitä 

säätämisjärjestyskysymyksenä. Kun esimerkiksi yksityisen palvelun tuottajan konkurssista johtuvat 

poikkeustilanteet saattavat edellyttää järjestämisvastuussa olevalta julkisen vallan yksiköltä sen oman 

jatkuvan palvelutuotannon ylittäviäkin voimavaroja, voimavaroja koskevasta 

varautumisvelvollisuudesta on syytä säätää erikseen. Vaadittavia voimavaroja lienee kuitenkin 

mahdotonta ilmaista määrällisin kriteerein.  

 

 

Ostopalvelujen, palvelusetelin ja alihankinnan sääntely valmisteilla olevassa uudistuksessa 

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti mietintöluonnoksessaan, jota perustuslakivaliokunta arvioi 

lausunnossaan 65/2018 vp, että alihankinnan sääntelyä täsmennettäisiin siten, että suoran valinnan 

palvelun tuottaja ei olisi saanut hankkia toiselta palvelun tuottajalta palvelutarpeen arviointia ja 

asiakassuunnitelman tai erikseen säädettyjen terveydenhuollon suunnitelmien laatimista. Kuten 

perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 26/2017 vp, palvelutarpeen arvioinnissa ja 

asiakassuunnitelman laatimisessa ratkaistaan tosiasiallisesti, ”miten ihmiset saavat perustuslain 

19 §:n 3 momentissa tarkoitetut riittävät palvelut ja tapahtuuko tämä yhdenvertaisin perustein”. Jotta 

ostopalvelut ja palvelusetelipalvelut säilyttävät julkista palvelutuotantoa täydentävän luonteensa, 

palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman laatiminen on nähdäkseni syytä jättää erillisellä 

säännöksellä niiden käyttöalan ulkopuolelle. Jos tällaista rajausta ei tehdä, on lähellä katsoa, että 

käyttöala on määriteltävä noudattaen samaa täsmällisyyttä, jota perustuslakivaliokunta edellytti 

suoran valinnan palveluiden ja asiakassetelipalveluiden sääntelyltä viime vaalikauden 

valinnanvapausmallissa. Myös lailla mahdollistettavan tehtäväsiirron tehtäväaloittainen 

tarkoituksenmukaisuus olisi perusteltava perustuslain 124 §:n kannalta siten kuin 

perustuslakivaliokunta edellytti lausunnossaan 26/2017 vp.  

 

Perustuslakivaliokunta omaksui viime vaalikaudella varsin laajan julkisen hallintotehtävän käsitteen 

ja tarkasteli myös asiakassetelipalveluja ja alihankintana toteutettavia palveluja perustuslain 124 §:n 

asettamien vaatimusten kannalta. Valiokunta muun muassa edellytti virkavastuusta säädettävän 

näiden palvelujen osalta erikseen. Tällaista säännöstä on myös valmisteilla olevassa uudistuksessa 
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edellytettävä annettavaksi julkisina hallintotehtävinä pidettävistä ostopalveluista ja 

palvelusetelipalveluista. Sen sijaan hallinnon yleislakien sovellettavuus, jonka 

perustuslakivaliokunta on virkavastuun ohella katsonut kuuluvan perustuslain 124 §:n edellyttämiin 

sisältämistä hyvän hallinnon takeisiin, voidaan valiokunnan vakiintuneen, lausunnossa 26/2017 vp 

selostetun tulkintakäytännön mukaisesti jättää näiden lakien soveltamisalaansa koskevien säännösten 

varaan.  

 

Niiltä osin kuin ostopalvelut sisältävät perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella omaksuman 

tulkinnan mukaan julkisia hallintotehtäviä, ostopalvelun tuottaja ei voi ilman laissa annettua 

valtuutusta hankkia niitä alihankintana. Alihankinta voi lakiin perustuvanakin 

perustuslakivaliokunnan viime vaalikauden sote-lausunnoissaan painottaman kannan mukaisesti 

koskea vain täydentäviä tehtäviä. Tämä rajoittaa ostopalvelujen tuottajan mahdollisuutta turvautua 

niin sanottuun kuoriorganisaatioon tai henkilövuokraukseen. Jos alihankinta perustuslakivaliokunnan 

perustuslain 124 §:ää koskevan lausuntokäytännön mukaisissa rajoissa mahdollistetaan, julkisia 

hallintotehtäviä koskeva virkavastuu on ulotettava alihankintapalvelujen tuottamiseen.  

 

Perustuslain 124 § edellyttää virkavastuuta vain silloin, kun ostopalvelut tai alihankintapalvelut 

sisältävät julkisia hallintotehtäviä. Selvää, että on hallinnon yleislakeja tai virkavastuuta ei ole 

ulotettava esimerkiksi siivouksen kaltaisiin teknisluonteisiin tukipalveluihin, joiden hankkimiseen 

ostopalveluna tai alihankintana ei edes vaadita erityistä valtuutussäännöstä. Jos kuitenkin esimerkiksi 

siivouspalvelu on osa julkisen vallan yksikön järjestämisvastuuseen kuuluvan sosiaalipalvelun 

varsinaista sisältöä, siihen soveltuvat ostopalveluita ja alihankintaa koskevat yleiset näkökohdat. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 26/2017 vp selostamassaan käytännössä todennut, 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. On 

kuitenkin ilmeistä, että virkavastuu tai hallinnon yleislakien sovellettavuus ei ulotu esimerkiksi 

siivoustyön tekniseen toteuttamiseen. 

 

Kuten yllä esittämästäni ilmenee, nykyisen kaltaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä, 

jossa kuntien ja kuntayhtymien järjestämisvastuu on kuitenkin siirretty maakunnille, ostopalveluja ei 

voida jäännöksettä rinnastaa edellisellä vaalikaudella käsitellyn valinnanvapausmallin mukaisiin 

suoran valinnan palveluihin mutta ei myöskään alihankintapalveluihin. Ostopalveluihin ei voida sen 
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vuoksi suoraan soveltaa perustuslakivaliokunnan joko suoran valinnan palveluista tai 

alihankintapalveluista esittämiä kannanottoja. 

 

 

Voimassa olevat sopimukset ja palvelusetelit 

 

Kuntien tai kuntayhtymien solmimat ulkoistamis- ja ostopalvelusopimukset siirtynevät uudessa sote-

järjestelmässä maakuntien vastattaviksi siten kuin viime vaalikaudella käsitellyn sote-uudistuksen 

voimaanpanolaissa oli ehdotettu säädettäväksi. Sopimukset jäävät voimaan, ellei uudistuksen 

toteuttavassa lainsäädännössä erikseen toisin säädetä. Tämä koskee myös sopimuksia, jotka ovat 

ristiriidassa perustuslakivaliokunnan viime vaalikaudella järjestämisvastuussa olevan julkisen vallan 

yksikön omasta palvelutuotannosta ja yksityisestä palvelutuotannosta esittämien, 

säätämisjärjestykseen vaikuttavien näkökohtien tai nyt valmisteilla olevan sote-uudistuksen 

toteuttamista tarkoittavan lainsäädännön kanssa. 

 

Kuten perustuslakivaliokunnan niin sanottua rajoituslakia koskevassa ensimmäisessä lausunnossa 

30/2016 vp selostettiin, omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä. 

Kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei kuitenkaan ole ehdoton. 

Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyttä perustelee oikeussubjektien perusteltujen 

odotusten suojaaminen taloudellisissa asioissa. Perusteltujen odotusten suojaan kuuluu myös oikeus 

luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön 

pysyvyyteen niin, että sitä ei muuteta sopimusosapuolten oikeusasemaa kohtuuttomasti heikentävällä 

tavalla. Heikennysten kohtuuttomuutta puolestaan arvioidaan perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden, 

avulla.  

 

Sote-uudistuksen valmistelu on jatkunut pitkään. Ulkoistamis- ja ostopalvelusopimusten osapuolten 

tiedossa on ollut, että sote-lainsäädäntö tulee muuttumaan ja että muutokset tulevat koskemaan myös 

yksityisten palvelun tuottajien asemaa. Onkin kyseenalaista, voidaanko kokonaisulkoistusten tai 

merkittävän osan järjestämisvastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

kattavien sopimusten kohdalla ylipäätään puhua perustuslain 15 §:n mukaista omaisuudensuojaa 

nauttivista perustelluista, sopimussuhteiden ja niitä sääntelevän lainsäädännön pysyvyyttä koskevista 

odotuksista. Siinä tapauksessa, että tällaisten sopimusten kuitenkin katsottaisiin nauttivan 

perustuslain 15 §:n tarjoamaa suojaa, perustuslakivaliokunnan useassa lausunnossaan toteama sote-
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uudistuksen tarpeellisuus perustuslain 19.3 §:n tarkoittamien riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhdenvertaiseksi turvaamiseksi on sellainen painavaan yhteiskunnalliseen intressiin liittyvä tarve, 

jota perusoikeuden rajoitusperusteen hyväksyttävyys edellyttää. Tämä tarve saattaa perustella myös 

muiden ostopalvelusopimusten kuin laajojen ulkoistamissopimusten voimassaolon päättämistä lailla. 

Painavana perusteena on pidettävä myös perustuslain kanssa ristiriidassa olevan sopimustilan 

päättämistä.  

 

Eritellymmän kannan ottaminen ulkoistamis- ja ostopalvelusopimuksiin mahdollisesti liittyviin 

perusteltuihin, sopimussuhteiden ja niitä sääntelevän lainsäädännön pysyvyyttä koskeviin odotuksiin 

tai perusoikeusrajoitusten yleisten edellytysten täyttymiseen edellyttää, että käytettävissä on 

ehdotuksia säännöksiksi, joilla sopimusten voimassa olon päättymisestä säädettäisiin.  

 

Toistaiseksi voimassa oleva palveluseteli on jo myönnetty, varallisuusarvoinen sosiaalietuus, joka 

nauttii perustuslain 15 §:n mukaista omaisuudensuojaa. Sen voimassaolon rajoittamista sote-

uudistuksen siirtymäsäännöksellä on arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten 

rajoitustarkoituksen hyväksyttävyyden ja rajoituksen oikeasuhtaisuuden, kannalta.  

  

 

Yhteenveto 

 

Edellä esittämieni tarkastelujen pohjalta tiivistän vastaukseni minulle lausuntopyynnössä esitettyihin 

kysymyksiin seuraavasti: 

 

1. Perustuslaki ei salli kokonaisulkoistusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisvastuussa olevan julkisen vallan yksikön koko palvelutuotanto siirretään muille 

palvelun tuottajille. Järjestämisvastuussa olevalla julkisen vallan yksiköllä on 

perustuslakivaliokunnan mukaan oltava sellainen oma palvelutuotanto ja sellaiset 

palvelutuotannon voimavarat, joita tarvitaan perustuslain 19.3 §:n tarkoittamien riittävien 

sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistamiseksi kaikissa tilanteissa. 

 

2. Kokonaisulkoistamisen kielto ei kohdistu vain lainsäätäjään vaan ulottuu järjestämisvastuussa 

olevan julkisen vallan yksikön, kuten maakunnan, päätökseen perustuvaan ulkoistukseen. Se 

ei myöskään rajoitu vain niin sanottuihin viranomaispäätöksiin. Järjestämisvastuussa olevan 

julkisen vallan yksikön on pystyttävä turvaamaan perustuslain 19.3 §:n edellyttämät riittävät 
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sosiaali- ja terveyspalvelut kullakin tehtäväalueella erikseen, minkä vuoksi kielto koskee 

myös yksittäisiä tehtäväaloja. 

 

3. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön perustuvista ulkoistamisen rajoituksista on 

perusteltua säätää erikseen, vaikka rajoitukset ovat perustuslain tasoisina normeina 

muutoinkin voimassa. Ulkoistamisrajoitusten määrällinenkin täsmentäminen selkeyttäisi 

oikeustilaa, vaikka perustuslakivaliokunnan lausunnoista ei voidakaan johtaa tarkkoja 

määrällisiä kriteerejä. 

 

4. Palvelutuotannon vaarantuminen poikkeustilanteissa saattaa edellyttää järjestämisvastuussa 

olevalta julkisen vallan yksiköltä sen oman jatkuvan palvelutuotannon ylittäviä voimavaroja. 

Voimavaroja koskevasta varautumisvelvollisuudesta onkin syytä säätää erikseen. Vaadittavia 

voimavaroja lienee kuitenkin mahdotonta ilmaista määrällisin kriteerein. 

 

5. Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelman laatiminen on syytä jättää erillisellä 

säännöksellä ostopalveluiden ja palvelusetelipalveluiden ulkopuolelle, jotta nämä säilyttävät 

julkista palvelutuotantoa täydentävän luonteensa. Jos tällaista rajausta ei tehdä, on lähellä 

katsoa, että ostopalveluiden ja palvelusetelipalveluiden käyttöala on määriteltävä noudattaen 

samaa täsmällisyyttä, jota perustuslakivaliokunta edellytti suoran valinnan palveluiden ja 

asiakassetelipalveluiden sääntelyltä viime vaalikauden valinnanvapausmallissa. 

Tehtäväsiirron tarkoituksenmukaisuus olisi perusteltava tehtäväaloittain. 

 

6. Virkavastuusta julkisina hallintotehtävinä pidettävissä ostopalveluissa ja 

palvelusetelipalveluissa on säädettävä erikseen. Hallinnon yleislakien sovellettavuus voidaan 

jättää näiden lakien soveltamisalaansa koskevien säännösten varaan. 

 

7. Ostopalvelun tuottaja ei voi ilman laissa annettua valtuutusta hankkia alihankintana julkisia 

hallintotehtäviä sisältäviä ostopalveluita. Alihankinta voi lakiin perustuvanakin koskea vain 

täydentäviä tehtäviä. 

 

8. Perustuslain 124 § edellyttää virkavastuuta vain silloin, kun ostopalvelut tai 

alihankintapalvelut sisältävät julkisia hallintotehtäviä. Selvää, että on hallinnon yleislakeja tai 

virkavastuuta ei ole ulotettava esimerkiksi siivouksen kaltaisiin teknisluonteisiin 

tukipalveluihin, joiden hankkimiseen ostopalveluna tai alihankintana ei edes erityistä 

valtuutussäännöstä. Jos kuitenkin esimerkiksi siivouspalvelu on osa julkisen vallan yksikön 
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järjestämisvastuuseen kuuluvan sosiaalipalvelun varsinaista sisältöä, siihen soveltuvat 

ostopalveluita ja alihankintaa koskevat yleiset näkökohdat. 

 

9. On kyseenalaista, liittyykö kokonaisulkoistuksiin tai merkittävän osan kunnan tai 

kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuoltoa kattaviin ulkoistamissopimuksiin perustuslain 15 

§:n mukaista omaisuudensuojaa nauttivia perusteltuja, sopimussuhteiden ja niitä sääntelevän 

lainsäädännön pysyvyyttä koskevia odotuksia. Jos tällaisten sopimusten kuitenkin 

katsottaisiin kuuluvan perustuslain 15 §:n tarjoaman suojan piiriin, sote-uudistuksen 

tarpeellisuus perustuslain 19.3 §:n tarkoittamien riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen 

yhdenvertaiseksi turvaamiseksi on sellainen painavaan yhteiskunnalliseen intressiin liittyvä 

tarve, jota rajoitusperusteen hyväksyttävyys perusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden 

mukaan edellyttää. Tämä saattaa perustella myös muiden ostopalvelusopimusten kuin 

laajojen ulkoistamissopimusten voimassaolon päättämistä lailla. Painavana perusteena on 

pidettävä myös perustuslain kanssa ristiriidassa olevan sopimustilan päättämistä. 

 

10. Toistaiseksi voimassa oleva palveluseteli nauttii perustuslain 15 §:n mukaista 

omaisuudensuojaa. Sen voimassaolon rajoittamista on arvioitava perusoikeuksien yleisten 

rajoitusedellytysten, kuten rajoitustarkoituksen hyväksyttävyyden ja rajoituksen 

oikeasuhtaisuuden, kannalta.  

 

Sysmässä 31.12.2019 

    Kaarlo Tuori 

 


