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Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat palvelunsa kuntaomisteisen osake-
yhtiön muodossa. Tämän mahdollistaa kuntien valtionosuuslaki (1147/1996), joka vapautti kunnat
valtion ohjailemista ja valvomista terveyspalveluiden järjestämistavoista jo vuonna 1993 sekä laki
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (STVOL 733/1992). Tutkimuk-
sessa tarkastellaan voimassa olevan lainsäädännön avulla, kuinka kuntaomisteisen osakeyhtiön toi-
mintaa säännellään, kun se hoitaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita sekä miten osakeyhtiö sovel-
tuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointitavaksi.

Tutkimuksen tarkastelu tehdään oikeusdogmaattisesta näkökulmasta. Voimassa olevien oikeusläh-
teiden avulla tutkitaan ja systematisoidaan, minkälaisia oikeudellisia elementtejä kuntaomisteiseen
osakeyhtiöön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä liittyy. Tutkimusta täydentävinä
tutkimusmenetelminä voidaan pitää oikeuspoliittista, oikeussosiologista ja oikeusvertailevaa näkö-
kulmaa. Niiden avulla tutkimukseen on saatu syvyyttä, tarkastelemalla oikeudellisten ilmiöiden
yhteiskunnallista taustaa, vertailemalla oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksia sekä vertaamalla
kokemuksia eri oikeusjärjestykseen kuuluvan maan, tässä tutkimuksessa Ruotsin kanssa.

Tutkimuksen lähdemateriaalina on käytetty oikeuskirjallisuutta ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Tärkeimmät lähdeteokset ovat olleet Marja Sutelan Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistaminen,
ulkoistamisen reunaehdot ja Mikko Komulaisen Ulkoistaminen kunnissa: Oikeudellinen tutkimus
ulkoistamisen taustoista, ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen mahdollisuuksis-
ta ja rajoituksista yhtenä kunnallisten palvelujen tuottamismuotona.

Tutkimus on tärkeä, koska yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan kunnallisen osakeyhti-
ön toimintaa rajoittaa muun muassa se, että perustuslaki kieltää merkittävän julkisen vallan käytön
osakeyhtiössä. Tutkimuksessa nousi selvästi esille se, että laissa tulisi jatkossa olla säännös yksityi-
sessä työsuhteessa toimivan lääkärin mahdollisuudesta hoitaa välttämättömiä julkisen vallan käyttöä
sisältäviä tehtäviä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan valmisteltavana sekä julkisen että
yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja koskevat laajat säädöshankkeet. Säädösuu-
distusten yhteydessä on mahdollista muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
vastuuta ja organisoimista siten, että kuntalaisten oikeudet asiakkaina otetaan huomioon yhdenver-
taisemmin.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimusaihe

Kunnat vapautuivat valtion ohjailemista ja valvomista terveyspalveluiden järjestämistavoista 1993

valtionosuusuudistuksessa. Kunnat saavat itse määrittää, mistä terveyspalvelut hankitaan. Kuntien

rooli palveluiden tuottajasta palveluiden järjestäjäksi on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että kunnan ei ole pakko itse tuottaa palveluitaan, mutta se ei poista kunnan jär-

jestämisvastuuta.

Kuntien palvelutuotannon ulkoistaminen on mahdollista. Kuntalain (365/1995) 2.3 §:n mukaan

kunta voi hoitaa sille laissa määrätyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Teh-

täviä, jotka vaativat palvelua, kunta voi halutessaan ostaa muilta palveluiden tuottajilta. Laki sosiaa-

li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (STVOL 733/1992) mahdollistaa pal-

velujen hankkimisen yksityisiltä palvelujen tuottajilta.  Kunta voi järjestää sosiaali- ja terveyden-

huollon alaan kuuluvat palvelunsa muun muassa kuntaomisteisen osakeyhtiön muodossa.  Kunta

voi tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluitaan myös kunnallisen liikelaitoksen muodossa, joka on osa

kunnallishallintoa eikä erillinen oikeussubjekti kuten osakeyhtiö. Liikelaitosta on käytetty paljon

muun muassa työterveyden järjestämiseen. Liikelaitoksia kuitenkin yhtiöitetään usein osakeyhtiöik-

si, joten tästä syystä se on mielenkiintoinen vertailukohde kuntaomisteiselle osakeyhtiölle.

Osakeyhtiömuotoa pidetään joustavana ja taloudellisena organisaatiomuotona. Kuntaomisteinen

osakeyhtiö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä eroaa kunnan tavanomaisesta tavasta tuottaa

kyseiset palvelut ja luo sen vuoksi uusia haasteita ja ongelmia. Julkista valtaa ei esimerkiksi voida

siirtää yksityisille palveluntuottajille, vain virkasuhteessa oleva henkilö voi käyttää julkista valtaa.

Kuntalaisen näkökulmasta katsottuna kuntaomisteinen osakeyhtiö ei ole yksiselitteinen vaan se si-

sältää oikeudellisia kysymyksiä. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi osakeyhtiölain mukanaan tuo-

ma salassapito-oikeus ja hallintolain poistumisen kautta menetetty oikeusturva. On tärkeää selvittää,

missä rajoissa sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan järjestää kuntaomisteisen osakeyhtiön muodossa

ja kuinka pitkälle kunnat ovat valmiita menemään tehokkuuden puolesta, vaikka se vaarantaisi kun-

talaisen oikeusturvan.
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Tämä tutkimus on ajankohtainen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon alalla on meneillään mittavia

lainsäädäntöhankkeita. Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) on tullut voimaan 1.5.2011 ja Sosiaa-

li- ja terveydenhuollon järjestämislakia ollaan parhaillaan valmistelemassa. Myös eduskunnan apu-

laisoikeusasiamies on kiinnittänyt päätöksessään 4.3.2010 huomiota siihen, että kunnallisissa ter-

veydenhuollon yksiköissä tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, ovat suorittaneet työso-

pimussuhteessa yksityiseen palvelun tuottajaan olevat henkilöt. Sosiaali- ja terveysministeriö on

asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämistyöryhmän toimikaudeksi 1.8.2010–

31.12.2011 tutkimaan virkavastuuseen ja julkisen vallan käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Tutkimuksen ajankohtaisuutta voidaan selittää myös sillä, että sosiaalipalveluissa yksityisen sekto-

rin osuus on noussut 2000-luvulla 21 prosentista yli 30 prosenttiin (vuonna 2007). Yrityssektorin

osuus on kasvanut kahdeksan prosenttiyksikköä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä yksityisellä sekto-

rilla työskenteli noin viidesosa vuonna 2007. Osuus on noussut kolme prosenttiyksikköä vuodesta

2000.1

1.2 Aikaisemmat tutkimukset ja tutkimuksen rakenne

Aikaisempaa tutkimusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä kuntaomisteisen osakeyhtiön

muodossa on vähän. Sen sijaan kunnan toimintojen yksityistämistä ja ulkoistamista on tutkittu

huomattavasti enemmän. Jorma Rasinmäki on kirjoittanut väitöskirjan ”Yksityistäminen kunnal-

lishallinnossa” vuonna 1997 ja Marja Sutelan monografia ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoista-

minen, ulkoistamisen reunaehdot” on valmistunut vuonna 2003. Molemmat teokset ovet merkittäviä

teoksia ja käsittelevät yksityistämistä. Tuoreimman väitöskirjan ulkoistamisesta on kirjoittanut

Mikko Komulainen vuonna 2010 ”Ulkoistaminen kunnissa: Oikeudellinen tutkimus ulkoistamisen

taustoista, ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen mahdollisuuksista ja rajoituksis-

ta yhtenä kunnallisten palvelujen tuottamismuotona”. Teos on laaja katsaus kuntien palveluiden

ulkoistamisesta. Kyseiset tutkimukset tuovat tähän tutkimukseen lisäarvoa laajan ulkoistamisen

tutkimuksen ansiosta.

Muita mainittavia tutkimuksia, joita on käytetty tämän tutkimustyön aikana vertailuaineistona, ovat

Pro-gradu työt, joista mainittakoon Hanna Westerbergin pro gradu ”Kunnallisoikeudellinen tutki-

mus yksityisen ja julkisen palvelutuotannon roolista jätehuollossa” vuodelta 2004, Antti Heleniuk-

1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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sen tutkielma ”Sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistäminen kunnassa. Oikeudellinen sääntely,

laatu ja valvonta.” vuodelta 2006 ja Virpi Hildénin tutkimus ”Vuokralääkärit ja kunnallinen tervey-

denhuolto” vuodelta 2008. Tämä tutkimus eroaa aikaisemmista tutkimuksista sillä, että tässä tutki-

muksessa keskitytään tutkimaan kuntaomisteista osakeyhtiötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestä-

jänä. Tutkimus ei siis keskity yksityistämiseen, koska kuntaomisteinen osakeyhtiö on sataprosentti-

sesti kunnan omistama. Kuntaomisteinen osakeyhtiö on hankintayksiköilleen eli omistajakunnilleen

sidosyksikkö. Tämä luo eroa yksityistettyyn toimintaan esimerkiksi kilpailutuksen osalta. Hankinta-

lakia ei sovelleta hankintoihin, jotka omistajat tekevät omistamaltaan osakeyhtiöltä, joten sidoshan-

kintayksiköt eivät kuulu kilpailuttamisvelvoitteen piiriin.

Ensimmäisessä pääluvussa, sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointitavat muutoksessa, käsitel-

lään sitä, miten kunnat ovat päätyneet perustamaan kuntaomisteisia osakeyhtiöitä. Tässä luvussa

tarkastellaan muun muassa julkishallinnon kehitystä, kuntien roolin muuttumista sekä valtion-

osuusuudistuksen merkitystä kuntaomisteisen osakeyhtiön perustamiseen. Toisessa pääluvussa,

kunnan tehtävien oikeudellinen sisältö ja rajoitteet, perehdytään kunnan toiminnan lähtökohtiin.

Luvussa määritellään kunnan itsehallinto, kunnan peruselementit ja tehtävät. Lisäksi siinä tarkastel-

laan päätöksentekoa niin kunnan omassa organisaatiossa kuin liikelaitoksessa ja osakeyhtiössä.

Kolmas pääluku on sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa. Tässä luvussa perehdytään yleisesti kun-

nan järjestämisvastuuseen sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisessa sekä laajemmin terveyden-

huollon, työterveyshuollon ja sosiaalihuollon järjestämiseen kuntaomisteisessa osakeyhtiössä. Nel-

jännessä pääluvussa, kunta palveluiden tuottajasta palveluiden järjestäjäksi käsitellään kuntaomis-

teisen osakeyhtiön keskeisimpiä vaikutuksia kuntalaisiin, kuntalaisen näkökulmasta. Luvussa luo-

daan katsauksia kuntalaisen oikeusturvaan, demokratiakäsityksen toteutumiseen ja kuntalaisten

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin kunnan tuottaessa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

yksityissektorilla osakeyhtiön muodossa.

1.3 Tutkimuksen tarkastelunäkökulmat ja rajaus

Tässä tutkimuksessa käsitellään kuntaomisteista osakeyhtiötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-

täjänä. Kunnat ovat viime vuosina alkaneet järjestää palvelujaan uudestaan ja samalla kuntien rooli

on muuttunut palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi. Tarkastelun lähtökohtana ovat kunnan

itsehallinto ja lainsäädäntö. Tutkimuksen ensimmäinen pääkysymys nousee kyseisistä lähtökohdis-
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ta: kuinka kuntaomisteisen osakeyhtiön toimintaa säännellään sen järjestäessä kunnan sosiaa-

li- ja terveyspalveluita? Ensimmäistä kysymystä tarkastellaan kunnan näkökulmasta. Lainsäädän-

nöt, joilla tutkimuksen kysymyksiin vastataan, ovat kuntalaki, perustuslaki, hallintolaki, laki sosiaa-

li- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavusta, useat erityislait ja osakeyhtiölaki. Tutkimuk-

sen pohjalla on mielenkiinto selvittää, minkä vuoksi kunnat ovat alun perin päätyneet järjestämään

sosiaali- ja terveyspalvelut kuntaomisteisen osakeyhtiön muodossa.

Toisena pääkysymyksenä on tarkoitus selvittää syvemmin: miten kuntaomisteinen osakeyhtiö

soveltuu kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointitavaksi ja minkälaisia rajoittavia

tekijöitä sen toimintaan liittyy? Soveltuvuutta tarkastellaan kuntalaisen näkökulmasta. Tämän

ongelman tarkastelu pohjautuu kansanvaltaisuusperiaatteeseen. Tarkoituksena on analysoida missä

määrin sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää kuntaomisteisen osakeyhtiön muodossa niin,

etteivät ne vaaranna kuntalaisen oikeuksia ja mitkä asiat on huomioitava, kun kunnan tavanomainen

sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointitapa muutetaan.

Toisessa pääkysymyksessä keskitytään ongelmiin, joita osakeyhtiötä sääntelevä osakeyhtiölaki tuo

kunnan palvelun järjestämiseen. Osakeyhtiö ei noudata hallintolakia, jonka seurauksena useat kun-

talaisten oikeudet poistuvat. Osakeyhtiölaki sääntelee muun muassa salassapidosta, jota kuntalaki ei

tunne. Kuntalaissa sen sijaan säännellään muun muassa asiakirjojen julkisuudesta, josta osakeyhtiö-

laissa ei ole säännelty. Kuntalaisen osallistumismahdollisuudet, oikeusturva ja muutoksenhaku ovat

osakeyhtiömuotoisessa toiminnassa vieraita, mutta kuntalaissa säädeltyjä kuntalaisen oikeuksia.

Julkisen vallan käyttö luo myös rajoitteita sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen osakeyhtiös-

sä, koska pääsäännön mukaan vain viranomaiset voivat suorittaa julkista vallan käyttöä sisältäviä

tehtäviä. Osakeyhtiössä työskentelevät henkilöt eivät ole viranomaisia. Alakysymyksissä asiaa tar-

kastellaan niin kunnan kuin kuntalaisenkin näkökulmista. Alakysymyksiä ovat: onko liiketoimin-

nassa tavoiteltu tehokkuus kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä etusijalla? Toteut-

tavatko osakeyhtiöt kuntalaisten perusoikeudet paremmin kuin kunnan tavanomainen sosiaali- ja

terveyspalveluiden organisointitapa? Miten kuntaomisteinen osakeyhtiö palvelee kuntalaisten etuja

– mitä hyötyjä saadaan?

Kuntaomisteinen osakeyhtiö korostaa kuntalaisen asemaa asiakkaana, jolloin painotetaan yksilön

vapautta. Kuntalaisen perinteinen rooli korostaa avointa vuorovaikutusta ja julkista keskustelua

päätöksenteosta. Tässä suhteessa voidaankin pohtia, minkälaisessa roolissa kunnan demokratiaperi-

aate toteutuu parhaiten. Näiden asioiden valossa voidaan todeta, että sosiaali- ja terveyspalveluita ei
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voida ainakaan tämän hetkisen lainsäädännön puitteissa järjestää täydellisesti kuntaomisteisessa

osakeyhtiössä. Kuntaomisteisen osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on kuitenkin mahdollisuus lisätä

erilaisia oikeuksia kuntalaisille, muun muassa osallistumisoikeudesta ja asiakirjojen julkisuudesta.

1.4 Tutkimustehtävä- ja metodi

Oikeusdogmaattinen tutkimus rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan. Lainopin tarkoi-

tuksena on selvittää lain sisältö käsiteltävässä oikeusongelmassa. Oikeusdogmatiikka tutkii siis oi-

keusjärjestykseen kuuluvia sääntöjä ja pyrkii tulkitsemaan niitä. Oikeusdogmatiikka pyrkii myös

jäsentämään voimassa olevaa oikeutta, jonka kautta kehitetään ja luodaan oikeudellista käsitejärjes-

telmää.2 Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tutkia oikeusdogmaattisesta näkökulmasta

onko kuntaomisteisen osakeyhtiön muodostamiselle sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen

oikeudellisia edellytyksiä. Miten kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapoja säännellään

ja mitä rajoitteita kuntaomisteiselle osakeyhtiölle on olemassa.  Oikeusdogmaattisesta näkökulmasta

pyritään myös systematisoimaan minkälaisia oikeudellisia elementtejä kuntaomisteisen osakeyhti-

öön kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä liittyy, ja kuinka merkityksellisiä nämä ele-

mentit ovat.

Oikeuspoliittinen tutkimus keskittyy oikeudellisten ilmiöiden takana oleviin yhteiskunnallisiin ja

poliittisiin ilmiöihin. Oikeuden tulee olla tavoitteellista yhteiskunnallista toimintaa, jolla voidaan

ohjata kunnallisten kysymysten ratkaisemista.3 Tässä tutkimuksessa oikeuspoliittinen näkökulma

tulee esille kuntaomisteisen osakeyhtiön vaikutuksien kautta. Oikeuspoliittisuus näkyy muun muas-

sa tarkastellessa, missä määrin sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan järjestää kuntaomisteisen osake-

yhtiön muodossa niin, ettei se vaaranna kuntalaisen oikeuksia ja mitkä asiat on huomioitava kun

kunnan tavanomainen sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointitapa muutetaan. Lainsäädännön

kautta analysoidaan, mitä asioita voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

Oikeussosiologinen näkökulma tutkii oikeuden ja yhteiskunnan välisiä vuorovaikutussuhteita oike-

usjärjestyksen ulkopuolisesta näkökulmasta. Oikeussosiologia käyttää hyväkseen kokemusperäisiä

menetelmiä, empiriaa, selvittäen muun muassa miksi ja millä tavalla oikeusjärjestyksen sääntöjä

noudatetaan.4 Tässä tutkimuksessa myös oikeussosiologinen näkökulma tulee esille. Sen avulla py-

2 Husa 2008, s. 20.
3 Ryynänen 2005, s. 270.
4 Husa 2008, s. 22.
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ritään tarkastelemaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että kunnan sosiaali-

ja terveyspalveluiden järjestämisestä tavanomaisilla tavoilla on siirrytty kuntaomisteiseen osakeyh-

tiöön. Oikeussosiologisen näkökulman havainnollistamiseksi esitellään työterveys Wellamo Osake-

yhtiö, joka on perustettu vuonna 2010.

Oikeusvertaileva tutkimus tarkastelee oikeudellisia ilmiöitä ja oikeussääntöjä vähintään kahden eri

oikeusjärjestykseen kuuluvan maan välillä. Tällä tavoin pyritään syventämään oikeusjärjestyksen

tuntemusta. Oikeusvertailu on lähellä oikeushistoriaa, koska molemmat tutkimusmenetelmät pyrki-

vät selittämään yhteiskunnan ja oikeuden välisiä suhteita.5 Tässä tutkimuksessa vertaillaan Suomen

ja Ruotsin ulkoistamiskäytäntöjä.  Ruotsissa palveluiden ulkoistamisessa ollaan pidemmällä kuin

Suomessa, Suomen kunnat ovatkin ottaneet oppia ja kokemuksia Ruotsista. Oikeusvertailevan tut-

kimuksen lisäksi tutkimuksessa sivutaan oikeushistoriaa. Oikeushistoriaa ei kuitenkaan käsitellä

laajasti, koska kuntaomisteinen osakeyhtiö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjänä on varsin uusi

ilmiö.

1.5 Tutkimuksessa ilmenevät käsitteet

Ulkoistaminen

Ulkoistamiskäsite on Suomessa hyvin nuori. Kirjallisuudessa termi on otettu käyttöön 2000-luvulle

tultaessa, vaikka monissa kunnissa toimintoja ulkoistettiin jo 1980–1990-luvuilla. Ulkoistamiskäsite

on johdettu ostopalveluista ja yksityistämisestä, eikä Suomen lainsäädäntö tunne sitä.6 Julkisella

sektorilla ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että kunta siirtää aiemmin itse hoitamansa toiminnon ulko-

puolisen hoidettavaksi. Ulkopuolisella tarkoitetaan esimerkiksi yksityisoikeudellista yhteisöä, kuten

osakeyhtiötä tai julkisoikeudellista orgaania, kuten kunnallista liikelaitosta.7

Ulkoistamiskäsitteellä on eri asteita. Kuntien ulkoistamiset voidaan jakaa: kokonaisulkoistamiseen,

osa-alue ulkoistamiseen ja osittaiseen ulkoistamiseen. Tässä tutkimuksessa käsitellään osa-alue ul-

koistamista. Osa-alue ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että palveluntuottaja on täysin itsenäinen yhtiö,

mutta hyvin riippuvainen kunnan oman toiminnan toimivuudesta.8

5 Husa 2008, s. 23.
6 Komulainen 2010, s. 34.
7 Sutela 2003, s. 13.
8 Komulainen 2010, s. 40.
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Yksityistäminen

Yksityistäminen on sitä kunnan toimintaa, jolla kunta järjestää toimintansa lainsäädännön sallimissa

puitteissa, mutta muuten omalla organisaatiollaan. Yksityistämisessä kunnan hallinnon perinteiset

rakenteet hajautetaan siten, että joidenkin kunnallisten tehtävien ja palvelujen hoitaminen siirretään

osakeyhtiölle, yhdistykselle, säätiölle tai muulle yhteisölle.  Yksityistäminen eroaa ulkoistamisesta

muun muassa sillä, että julkinen tehtävä tai yritys siirretään kokonaan yksityiseen omistukseen ja

valvontaan.9

Yhtiöittäminen

Yhtiöittämisellä tarkoitetaan kunnallisen toiminnan muuttamista kunnallisesta hallintomallista yksi-

tyisellä sektorilla käytettäviin hallintomalleihin, esimerkiksi osakeyhtiöksi. Yhtiöittäminen tapahtuu

silloin, kun kunta luopuu mainitun toiminnan harjoittamisesta joko myymällä toiminnot perustetta-

valle yhtiölle tai perustamalla toiminnan suoraan yhtiömuotoiseksi. Yhtiöittämisen seurauksena

toiminnan valta ja vastuu siirtyvät kunnan päätöselimiltä uuden yksikön päättäville tahoille. Suo-

messa yhtiöittämistä on pidetty hallinnon uudistamismuotona.10

Peruspalvelu

Peruspalvelun käsite on jossain määrin epäselvä. Tutkimuksessani käsittelen peruspalveluja sosiaa-

li- ja terveyspalvelujen osalta. Peruspalvelut määritellään usein tarkoittamaan palveluja, jotka vai-

kuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden puuttuminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia.

Peruspalvelut koskevat suurta määrää ihmisiä. Painopisteinä ovat sivistyksellisten, sosiaali- ja ter-

veys- sekä liikenne- ja turvallisuuspalvelujen toteutuminen.11

9 Valkama 2004, s. 155. Sutela 2003, s. 14.
10 Puttonen 2002, s. 14, 23–24.
11 Heuru 2001, s. 42.
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2. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ORGANISOINTITAVAT
MUUTOKSESSA

2.1 Kunnan kehitys palveluiden järjestäjäksi

2.1.1 Historiaa

Julkiselle hallinnolle on tyypillistä, että sitä pyritään jatkuvasti tehostamaan uudistamalla sen pro-

sesseja ja rakenteita. Kansainvälinen piirre julkisen sektorin tehostamiselle on ollut mallien hake-

minen johtamis- ja toimintaprosesseihin yrityssektorilta. Opit korostavat markkinamekanismin hyö-

dyntämistä ja tuloksellisuutta.12 Suomalaista yhteiskuntaa on rakennettu historiallisesta näkökul-

masta niin, että julkisyhteisöt ovat palvelun tuottajan roolissa13. Tätä on kuitenkin alettu muuttaa

toiseen suuntaan.

1990- luvulta lähtien kunnalliseen palvelutuotantoon on kohdistunut vaatimuksia ja paineita ja kun-

tien on ollut vaikea selvitä palvelutehtävistään. Kehitykseen ovat vaikuttaneet kasvavat menopai-

neet, joiden yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että yksilöiden vastuu omasta hyvinvoinnista on siirty-

nyt yhteiskunnalle, toisin sanoen kunnille, valtion asettamien tehtävien muodossa. Muita syitä me-

nojen kasvuun ovat väestön ikääntyminen, joka on lisännyt palvelutarvetta sekä erikoissairaanhoi-

don kasvavat menot kalliiden teknologioiden, lääkkeiden ja kuntalaisten vaatimien entistä laaduk-

kaampien palveluiden myötä. Kuntien verotulot eivät kasva menojen tahdissa. Menojen ja tulojen

epätasapainon lisäksi uudistuspaineita lisäävät suurten ikäluokkien eläköityminen ja kuntien tulevat

suuret rekrytoinnit tai vaihtoehtoisesti palveluiden uudelleen järjestäminen.14 1990-luvun taitteessa

hallintokulttuuri koki Suomessa laajan uudistuksen, muutokseen vaikuttivat muun muassa julkishal-

linnon voimakas lama, hallintouudistuspolitiikan nouseminen poliittiseen keskusteluun ja kansain-

väliset vaikutteet. Julkishallinnon oli pakko tutkia kaikkia mahdollisuuksia talouden parantamisek-

si.15 Uudistuksia, joita 1990-luvulla tehtiin, olivat muun muassa Parempaa julkista palvelua – yh-

teishanke, tulosohjaus- ja tulosjohtamisuudistus sekä liikelaitos- ja yhtiöittämisuudistus.16 Kunnat

12 Sutela 2003, s. 18.
13 Komulainen 2010, s. 53.
14 Kallio ym. 2006, s. 11–12.
15 Sutela 2003, s. 17.
16 Määttä-Ojala 2001, s. 18.
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pyrkivät luomaan markkinamaisia suhteita suunnittelemalla markkinamaisia asetelmia ja muutta-

malla organisaatiorakenteita17.

Kuntien tehokkuuskeskustelu ei ole uusi ilmiö, sitä käytiin jo 1970–80 lukujen taitteessa kun Suo-

messa alkoi kehitys, joka käynnisti useat hallinto- ja lainsäädäntöuudistukset. Muun muassa liik-

keenjohdolliset opit tulivat julkisella sektorilla vahvemmin esille. Näiden uudistusten myötä valtion

kuntiin kohdistama ohjaus väljeni. 1980-luvulla käynnistettiin muun muassa vapaakuntakokeilu,

joka vähensi lautakuntien määriä ja kunnan sisäistä delegointia.18 Vapaakuntakokeilun tavoitteeksi

asetettiin kunnallisen itsehallinnon vahvistaminen, tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen

hallinnossa ja palveluissa sekä palvelukyvyn parantaminen ja kuntalaisten osallistumismahdolli-

suuksien lisääminen19.

OECD:n mukaan paikallishallinto tarvitsee tehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, kuten kustannustie-

toisuutta, avointa kilpailuttamista, ulkoistamista ja kunnan aseman vahvistamista palveluiden hank-

kijana. Useissa OECD-maissa julkisia kulutusmenoja yritettiin hillitä jo 1980-luvulla, kun ne Suo-

messa samaan aikaan kasvoivat. Suomessa kulutusmenoja alettiin hillitä erittäin mittavasti vasta

1990-luvun alkuvuosina. Julkinen sektori on Suomessa suuri, mikä luo haasteita palvelujen uudel-

leen järjestämiseen.20 OECD:n Suomen hallinnon maa-arvioinnissa 2010 todettiin, että Suomessa

väestön ikääntyminen tulee kaudella 2010–2030 kasvamaan nopeammin kuin muissa 19 OECD:hen

kuuluvassa maassa. Työikäisten osuus tulee vähentymään 260 000 henkilöllä ja yli 65-vuotiaiden

osuus tulee kasvamaan yli 700 000 henkilöllä. Tämä johtaa lisääntyvään julkisten palvelujen kas-

vuun. Palvelutarve edellyttää kunnallisen sosiaali- ja terveyshenkilöstön määrän lisäämistä 4 000

henkilöllä vuosittain.21 Peruskäsityksenä voidaan yleisesti pitää, että julkiset palvelut ovat yksityi-

sesti tuotettuja palveluita kalliimpia, koska julkisia palveluja ei tuoteta yhtä tehokkaasti22.

Julkisen hallinnon tavoitteiden ja ongelmien ratkaisuiksi on tarjottu muun muassa hallinnon hajaut-

tamista, yksityistämistä ja palvelutason parantamista. Julkisten palveluiden mittaaminen ja vertaa-

minen eri aikakausina on kuitenkin todettu ongelmalliseksi, ellei jopa mahdottomaksi, koska niiden

määritelmät ja muodot eivät pysy samoina. Hallinnon uudistamistoiminnoissa ei aina huomioida

julkiseen toimintaan liittyviä välttämättömiä vaatimuksia, kuten sille ominaisien arvojen ylläpitoon

17 Kallio ym. 2006, s. 14.
18 Sisäasiainministeriö 2003, s. 14.
19 Niemivuo 1998, s. 11.
20 Mäki 1995, s. 81.
21 VM:n julkaisu 6/2010, s. 7.
22 VM:n julkaisu 4/2003 s. 73.
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vaadittavat menettelyt ja niistä aiheutuvat kustannukset. Tämän vuoksi julkinen toiminta eroaa pe-

ruslähtökohdiltaan yksityisestä toiminnasta ja vaikuttaa tehottomalta.23 Tehokkuuden ja valtion jat-

kuvasti kunnille antamien tehtävien lisääminen on nähty haasteena Suomen lisäksi Ruotsissa. Vaih-

toehtoisten palvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen takaama taloudellisen tilanteen turvaaminen ja

asiakassuuntautuneisuuteen ja kilpailukykyyn orientoitumiseen suhtaudutaan varauksella. Pelkona

on, että pystytäänkö samat palvelut takaamaan tulevaisuudessa jos kuntien taloudellinen tilanne

heikkenee edelleen.24

Pääministeri Matti Vanhasen ensimmäinen ja toinen hallitusohjelma pyrki kaventamaan väestön

terveyseroja ja vahvistamaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmaa yhteiskunnallisessa

toiminnassa ja päätöksenteossa. Palvelujärjestelmien kehittäminen on ollut yhtenä keskeisistä teki-

jöistä.25 Julkisten palvelujen tehokkuusvertailut olisi tehtävä jokaisesta palvelusta erikseen, jotta

voitaisiin arvioida yksityisen palveluntuottajan tehokkuutta laatukriteerejä unohtamatta26. Palvelui-

den järjestämisen muodot ja vaihtoehdot ovat hyvinvointivaltioissa lisääntyneet, kunnissa on ym-

märretty, että hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluu myös julkisella sektorilla palveluperiaate27.

2.1.2 Julkishallinnon kehitys ja uudet opit kunnallishallinnossa

Kaikilla ilmiöillä on taustansa, kuten myös kunnan yhtiöillä. Ruotsi on ollut kunnallisissa yhtiöissä

Suomea edellä, siellä niitä esiintyi jo 1870-luvulta lähtien. Ruotsissa ensimmäisten osakeyhtiöiden

toimialat olivat sähkö- ja kaasuyhtiöt. Suomessa ensimmäisten joukossa olivat energia- ja puhelin-

yhtiöt.  Palvelujen ulkoistamisella kunnat pyrkivät saamaan aikaan säästöjä ja lisäämään tehokkuut-

ta.28

Organisaatiomuutoksen aiheuttamaan uuden toimielimen perustamisen tarpeellisuuteen päädytään

usein jonkin olemassa olevan epäkohdan tai ongelman seurauksena. Uudella orgaanilla tavoitellaan

aina määrättyjä etuja ja pyritään aikaisempaa parempaan lopputulokseen.29 Yhtiöittämistä perustel-

laan tehokkuuden, toimivuuden, joustavuuden, tulositsenäisyyden ja henkilöstön motivoinnin kas-

23 Nummela-Ryynänen 1996, s. 135.
24 Ds 1991:25, s. 7-20.
25 Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelma 24.6.2003, s. 15.
26 Puoskari-Taimio 2002,s. 7.
27 Ryynänen 2008, s. 64.
28 Puttonen 2002, s. 134–135.
29 Ryynänen 1986, s. 207.
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vamisella. Siirtyminen oikeudellisesta ja hallinnollisesta hyvinvointivaltiosta yrityskulttuuria jäljit-

televään hallinto- ja hyvinvointipolitiikkaan on ollut monivuotinen prosessi, jolla byrokraattista

hallintoa on yritetty syrjäyttää erilaisilla opeilla.30 Hallituksen esityksessä kuntalaiksi oli jo maininta

siitä, että perinteinen viranomaistoimintaan perustuva hallintomalli on uudistumassa palvelun tuot-

tamiseen, omaksumalla entistä enemmän yrityssektorin toimintatapoja.31

Palveluiden uusista järjestämisvaihtoehdoista on kunnissa kahden viimeisen vuosikymmenen aika-

na keskusteltu paljon ja eri vaihtoehtoja on tutkittu. Julkista palvelutuotantoa on tutkittu rakenneteo-

rian ja julkistalouden valintateorian näkökulmista. Julkisen sektorin hyvinvointipalvelujen tuotanto

voidaan jakaa valintateoreettiseen ja rakenneteoreettiseen koulukuntaan. Rakenneteoreettisen kou-

lukunnan mukaan hyvinvointipalveluiden tuottajana on julkinen valta ja suunnitelmallisen toimin-

nan edellytyksenä on päätöksenteon keskittäminen. Keskeistä rakenneteoriassa ovat taloudellisuus,

erikoistuminen ja suurtuotanto, jotka tarvitsevat toteutuakseen riittävän suuren kunnan.  Valintateo-

rian perusajatuksena hyvinvointipalvelujen tuotantoyksiköt voivat olla julkisia ja yksityisiä. Julki-

nen valta määrittelee palvelujen tuottajat ja poliittiset päättäjät arvioivat mitkä palvelut tuotetaan

itse ja mitkä vaihtoehtoisilla tavoilla.32 Kuntaan voidaankin lainata kyseisten koulukuntien oppeja.

Kunnanvaltuuston olisi helppo arvioida kuinka taloudellisesti palvelut on tuotettu lainsäädännön

reunaehtojen mukaisesti, jos kunnassa olisi vain yksityisesti ja julkisesti tuotettua palvelua.33

New Public Management-suuntauksella (NPM) on ollut merkittävä rooli kunnallishallinnossa vii-

meiset kaksikymmentä vuotta. Keskeisenä periaatteena on julkisen ja yksityisen sektorin rajojen

lieventäminen ja siirtyminen tuloskeskeisempään ajatteluun. NPM-suuntauksella voidaan nähdä

oma roolinsa kunnan muuttumisesta palveluiden tuottajasta palvelujen järjestäjäksi. NPM korostaa

samaa asiakasnäkökulmaa kuin ulkoistaminen, palvelujen käyttäjät nähdään asiakkaina, joita on

kuunneltava ja joihin kunnallishallinnon on reagoitava.34 NPM:n soveltaminen kunnalliselämään on

osoittanut kuitenkin ongelmia kuntademokratian ja kunnallisen päätöksenteon apuvälineenä.

NPM:n oppi sivuuttaa kunnan itsehallinnon kannalta tärkeät kansalaisuuden, kuntallisuuden ja kun-

taosallistumisen osa-alueet käytännössä kokonaan35. Oppi korostaa organisaation, yksityisen tai

julkisen, tehokkuuden ja työn tuottavuuden lisäämiskysymyksiä ja ohittaa keskustelusta kansalai-

30 Tiihonen-Tiihonen 1992, s. 36.
31 HE 192/1994, s. 14.
32 Harisalo 1987, s. 6-8.
33 Komulainen 2010, s. 56.
34 Haveri 2000, s. 34.
35 Ks. Kuntaomisteisen osakeyhtiön vaikutukset demokratiaan 5.5.3 ja Kuntalaisen asema palvelujen käyttäjänä 5.5.4.
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suutta / kuntalaisuutta, muodollisia valta- ja toimivaltasuhteita, poliittisia vaikutusmahdollisuuksia

ja päätöksentekoon osallistumista koskevat näkökulmat.36

Julkisten palvelujen järjestämiseen liittyviä valintoja ja markkinoiden hyötyjä julkishallinnossa voi-

daan selittää myös julkisen valinnan teorialla. Julkisen valinnan teorian periaatteen mukaan kaikki

julkisella sektorilla toimivat vain omia intressejään maksimoivalla tavalla ja sosiaaliset kokonaisuu-

det koostuvat itsenäisistä yksilöistä. Julkisen valinnan teorian mukaan itseintressi, jonka mukaan

valintatilanteessa ihminen valitsee vähän/paljon vaihtoehdoista vaihtoehdon paljon, ohjaa viran-

omaisia. Viranomaiset siis tavoittelisivat organisaation etujen sijasta enemmän omaa etuaan.37

Hyvinvointivaltio on siirtymässä yrityskulttuuria jäljittelevään hallinto – ja hyvinvointipolitiikkaan.

Vertaillakseen eri palveluiden järjestämis- ja tuottamisvaihtoehtoja ulkoistamisen näkökulmasta,

tulee tietää perusajatus markkinoinnista ja sen toiminnasta. Pääasialliset erot eri palvelujen järjes-

tämis- ja tuottamisvaihtoehdoissa kumpuavat markkinoiden perusajatuksesta ja toiminnasta. Perus-

lähtökohdat julkisen toiminnan ja markkinataloudessa toimivilla yrityksillä ovat erilaiset. Näitä ero-

ja ovat muun muassa kilpailu, tehokkuus, kannustinjärjestelmät ja verotus.38 Vertailu tuottaako jul-

kisen toiminnan vai markkinatalouden yritykset palveluita paremmin on liian mustavakoinen, koska

toisesta tulee automaattisesti häviäjä ja toisesta voittaja. Oikeudellisesti asiaa on katsottava laajem-

min, koska palvelun tuottamisen siirtäminen yksityiselle ei poista kunnan toimivaltaa.39

Markkinakeskeisen toimintatavan haasteina ovat kunnallishallinnossa perustuslaillinen oikeus ja

oikeusvarmuuden toteutuminen. Kunnan ottaessa markkinakeskeisen ajattelun pääasialliseksi lähtö-

kohdakseen, strategian keskeisin tavoite on tehokkuus ja kuntalaisista tulee asiakkaita.40 Markki-

naohjautuvuus vaikuttaa julkisiin organisaatioihin muun muassa liikelaitostumisen ja osakeyhtiöi-

den perustamisen muodoissa. Markkinaohjautuvuudessa esille nousee kysymys, pystytäänkö kaik-

kia hallinto-oikeudellisia sääntöjä noudattamaan samalla tavoin kuin perinteisessä organisaatiossa.41

Kun kunnasta tulee palveluiden tuottajan sijasta palveluiden järjestäjä ja siirrytään kohti markki-

naohjautuvuutta, on hyvä tietää mitkä ovat perinteisen organisaation ja markkinaohjautuvan organi-

saation erot ja miten ne ilmenevät. Pohjalla on kunnan perinteinen byrokraattisuus ja hierarkkinen

36 Ryynänen-Uoti 2009, s. 229.
37 Lane 1993, s. 150–155.
38 Andersson ym. 1993, s. 179.
39 Harisalo 1987, s. 103.
40 Heuru 2003, s. 154.
41 Salminen-Niskanen 1996, s. 57.
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organisaatio, jota ohjaavat säännöt, ohjeet ja muodollisuudet.42 Kunnilla on nykyisen kuntalain mu-

kaan väljät puitteet tehtävien hoitamiseen, mutta erityislakien merkitys on korostunut. Vaarana voi-

daan jopa pitää kuntalain merkityksen vähenemistä.43 Markkinatalous on kuitenkin kaiken kaikki-

aan hyvä uudistus, koska kuntalaisilla on sen johdosta todellinen valinnanmahdollisuus ja palvelun-

tuottajat joutuvat kilpailemaan. Markkinaohjautuvuus on tuonut kunnat uusien kysymyksien eteen,

kuten esimerkiksi kuinka pitkälle eri toimintatavoissa ja malleissa voidaan oikeudellisesta näkö-

kulmasta mennä ja kuinka ongelmat tulisi ratkaista.44

2.1.3 Valtionosuusuudistuksen vaikutukset kuntaomisteisen osakeyhtiön perustamiseen

Valtionosuusjärjestelmä, hallinnolliset määräykset ja ohjeet rajoittivat 1980-luvulle saakka voimak-

kaasti kunnallista itsehallintoa. Tämä järjestelmä mahdollisti uusien velvollisuuksien osoittamista

kunnille säätämällä uusia tehtäviä lailla ja osoittamalla tehtävien hoitoon valtionosuudet. Vielä

vuonna 1984 toteutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmä, joka

perustui hallinnonalakohtaiseen suunnitteluun ja yksityiskohtaiseen ohjaukseen. Hallinnonalakoh-

taisen suunnittelun epäkohdat nousivat korostetusti esille 1980-luvun loppupuolella, järjestelmä

koettiin monimutkaiseksi ja kankeaksi ja siinä oli paljon epäkohtia muun muassa kunnallisen itse-

hallinnon näkökulmasta.45

Valtionosuusuudistus (688/1996) toteutui vuonna 1993, sen mukaan peruspalvelujen järjestämistä

sääntelevät lait määrittelevät yhä harvemmin kuinka palvelu tulee järjestää. Tämä valtionosuuslaki

kumottiin vuonna 1996, jonka jälkeen uusi kuntien valtionosuuslaki (1147/1996) astui voimaan

1.1.1997. Uudistuksen myötä siirryttiin laskennallisiin ja suoraan peruskunnalle meneviin valtion-

osuuksiin ja luovuttiin kustannusperusteisista kunnille ja terveyspalvelujen tuottajille suoritetuista

valtionosuuksista. Valtionosuusuudistusta seurasi syvä rakennemuutoksien ketju, joka mullisti ter-

veyspalvelujen rahoituksen sekä toiminta- ja johtamismallit.46 Ulkoistaminen ja kuntaomisteisten

osakeyhtiöiden määrä lisääntyi 1990-luvulta lähtien huomattavasti valtionosuusuudistuksen seura-

uksena. Uudistus korosti kuntien itsenäisyyttä ja vastuuta sekä taloudellisuutta ja tehokkuutta palve-

lujen tuottamisessa ja järjestämisessä. Kuntien hallintoa ja toimintaa koskevia normeja purettiin ja

kevennettiin. Ohjaus- ja seurantajärjestelmiä uudistettiin palvelemaan kuntien omaa tulosohjausta

42 Salminen-Niskanen 1996, s. 70.
43 Harjula-Prättälä 2004, s. 8-11.
44 Komulainen 2010, s. 67.
45 HE 192/1994, s. 7-9.
46 Suomen Lääkäriliitto 1999, s. 3.
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sekä toiminta- ja kustannusvastuuta. Kunnat pääsivät tekemään ratkaisuja aiempaa itsenäisemmin.

Tarkoituksena oli rohkaista kuntia etsimään uusia hallinnollisia ja toiminnallisia periaatteita.47

Suomalaisen valtionosuusjärjestelmän kehitys on kytkeytynyt pohjoismaisen hyvinvointivaltion

rakentamiseen ja kuntien lakisääteisiin tehtäviin. Valtion rooli rahoituksessa ja tehtävien hoidossa

on perustunut tehtäväkohtaiseen ja menoperusteiseen valtionapujärjestelmään. 1990-luvulla raken-

teen uusiminen yleisaputyyppiseksi ja laskennalliseksi on liittynyt muun muassa kuntien itsehallin-

non ja taloudellisen vastuun korostamiseen.48 1990-luvulla Suomessa toteutettiin valtionosuusuudis-

tuksen lisäksi perusoikeusuudistus, joka lisäsi kuntien pakollisia lakisääteisiä tehtäviä ja kansalais-

ten subjektiivisia oikeuksia. Kunnat joutuivat muokkaamaan rakenteitaan uudenlaisiksi. Kuntien

perustehtävien ja perusarvojen pohtiminen korostui ja julkisten peruspalveluiden tuottamis- ja jär-

jestämistavat olivat muutoksen edessä. Uudistus oli toteutettava niin, että tuottavuuden laskiessa

palveluiden määrä ja laatu eivät kärsisi. Palvelutason säilyttämiseksi ratkaisua alettiin etsiä valinnan

vapauden ja kilpailun tuomista mahdollisuuksista.49

Uudistus toteutettiin Suomessa nopealla aikataululla, koska kuntien taloudellinen tilanne huononi

nopeasti talouskasvun päättymisen seurauksena. Kunnallispalvelujen kasvu oli katkaistava toimin-

taa tehostamalla, säästämällä ja karsimalla palveluja. Kunnan rooli muuttui palvelujen tuottajasta

palvelujen järjestäjäksi (Kuntalaki 2 §). Kunnat eivät enää tuottaneet itse kaikkia palveluita, vaan

ostivat niitä yksityisiltä ja niitä alettiin tuottaa liikelaitoksissa, jotka olivat kunnan budjetin ulkopuo-

lisia.50

Toimintamallit, joita suomalaiseen kunnallishallintoon omaksuttiin palvelujen ulkoistamisen myötä,

tulivat Isosta-Britanniasta. Kyseiset mallit eivät kuitenkaan olleet tuttuja pohjoismaisen hyvinvoin-

tiyhteiskunnan toimintatavoille. Monet suhtautuivat kriittisesti kunnan palvelujen yksityistämiseen

ja perustelivat sitä sillä, että markkinat eivät tunne yhteiskunnallista vastuuta ja saattavat lisätä ih-

misten eriarvoisuutta. Yhteiskunnallinen vastuu onkin heikentynyt julkisten palvelujen yksityistä-

misen seurauksena, niin yksityisten kansalaisten kuin maan alueellisen tasa-arvon kannalta.51

47 HE 192/1994, s. 9.
48 Sutela 2003, s. 22.
49 Sutela 2003, s. 24.
50 Sutela 2003, s. 24.
51 Sutela 2003, s. 25.
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Johtamistavan muutoksen nähtiin aiheuttavan uhkia yhteiskunnan demokraattiselle päätöksenteolle,

julkisen toiminnan etiikalle ja kansalaisten tasa-arvolle, koska julkisten organisaatioiden johtamisen

perusta on erilainen kuin yksityisen sektorin. Julkisen sektorin tavoitteet ja toiminnan prioriteetit

eivät esimerkiksi ole yhtä selkeitä, kuin yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla palvelujen

käyttäjän rooli on pelkästään kuluttaja ja asiakas, kun taas julkisella sektorilla asiakkaat ovat myös

kuntalaisia, jolla on erilainen suhde palveluun kuin yksityisen sektorin asiakkailla.52

2.2 Sosiaali-  ja terveyspalveluiden järjestäminen Ruotsissa

Ruotsissa kuntien hallinto-organisaatio on samankaltainen kuin Suomessa, joten on hyödyllistä teh-

dä vertailua eri suuntauksien välillä. Ruotsin kunnanhallituksella ei ole kuitenkaan yhtä vahvaa la-

kisääteistä asemaa kuin meillä eikä laissa ole säännöksiä kunnanjohtajasta. Ruotsissa kunnan johta-

vaa hallintovirkamiehen asemaa ei ole määritelty laissa. Hallintoviranomaisena toimii hallintojohta-

ja tai kansliapäällikkö. Kunnissa on useimmiten yksi tai useampi päätoiminen luottamushenkilö eli

kunnallisneuvos. Kunnallisneuvokset osallistuvat kunnan johtamiseen kiinteämmin kuin johtavat

luottamushenkilöt Suomessa.53

Terveyden- ja sairaanhoidon vastuu jakautuu Ruotsissa valtion, maakäräjien ja kuntien välille.

Maakäräjät ja kunnat päättävät itsenäisesti järjestämistavasta ja palvelun tasosta. Maakäräjät ovat

vastuussa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja julkisesta liikenteestä. Maakäräjät saa-

vat käyttää yksityisiä orgaaneja palveluiden tuottamiseen.54 1990-luvun lopulla yksityinen sektori

tuotti Ruotsissa 20 prosenttia kuntien rahoittamista palveluista. Ruotsissa on tehty paljon uudistuk-

sia, jotta kunnallisia palveluja voitaisiin tuottaa yksityisellä sektorilla. Julkisten palvelujen sääntelyä

lievennettiin ja vapaan kilpailun merkitystä alettiin painottaa entistä enemmän 1990-luvun alussa,

mikä lisäsi yksityisten palvelujen tuottamista.55

Kuntaomisteisesta osakeyhtiöstä säädetään Ruotsissa kuntalaissa. Ruotsin kuntalain 17 §:n mukaan,

silloin, kun kunta tai maakäräjät antavat tehtäviä täysin kunnan omistaman osakeyhtiön hoidetta-

vaksi, valtuustolla on suora ohjausvalta kyseiseen yhtiöön. Tällöin kunnanvaltuusto asettaa yhtiölle

toiminnalliset tavoitteet, nimeää hallituksen jäsenet, yhden maallikkotilintarkastajan ja voi lausua

näkemyksensä merkityksellisistä tai periaatteellisista asioista, jotka ovat tulossa päätökseen. Val-

52 Sutela 2003, s. 25.
53 HE 192/ 1994, s. 15–16.
54 HE 80/2009 s. 5-6.
55 Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio 2008, s. 71.
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tuusto päättää myös missä laajuudessa yhtiössä noudatetaan asiakirjajulkisuutta. Kansalaisten vai-

kutusmahdollisuuksia korostetaan myös tilinpitoa ja tilintarkastusta koskevien säännösten peruste-

luissa. Luottamushenkilötilintarkastus on haluttu säilyttää muun muassa tästä syystä.56 Ruotsissa

kunnilla on kuntaomisteisia osakeyhtiöitä kohtaan tiukempi ohjausvalta kuin Suomessa. Suomessa

valtuustolla on välillisempi ohjausmahdollisuus, eikä Suomen kuntalakiin ole kirjattu suoranaista

säädöstä kuntaomisteisista osakeyhtiöistä.

1990-luvulla Ruotsin kuntalain uudistuksessa tarkennettiin, että kunta saa antaa tehtäviä yksityisoi-

keudellisen tahon hoidettavaksi. Ruotsin kuntalain 17 §:n mukaan kunnan antaessa tehtäviä yrityk-

selle tai säätiölle, täytyy ne sitoa samoihin periaatteisiin, joita kunta itse noudattaa. Ruotsin kunta-

laissa on yksityiskohtaisia säännöksiä kunnallisista osakeyhtiöistä, kunnan valtuustolla on muun

muassa mahdollisuus asettaa osakeyhtiölle toiminnallisia tavoitteita, jos kunta tai maakäräjät ovat

antaneet tehtäviä kuntaomisteiselle osakeyhtiölle. Kuntaomisteiset osakeyhtiöt voivat hoitaa ainoas-

taan kunnan toimialaan liittyviä tehtäviä ja viranomaistehtäviä.57

Ruotsissa terveydenhuollon ulkoistaminen alkoi hallinto- ja hoitohenkilökunnasta. Ulkoistettujen

lääkärien käyttäminen alkoi myöhemmin, eikä se ole sujunut ongelmitta. Ostolääkärit kasvattivat

palkkakustannuksia ja muun muassa laboratorio- röntgen- ja erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat.

Vuonna 1993 kuntalaiset saivat mahdollisuuden valita lääkärin yksityiseltä tai julkiselta puolelta ja

2003 kuntalaisten valinnan vapautta lisättiin, mahdollistamalla vapaus valita terveydenhuoltopalve-

lut mistäpäin Ruotsia tahansa.58 Suomessa on myös kehitetty kuntalaisten valinnan mahdollisuutta

uuden terveydenhuoltolain (1326/2010) myötä, terveydenhuoltolain 47 §:n mukaan henkilö voi va-

lita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa 2 ja 3 luvussa tarkoitetut terveyden-

huollon palvelut. Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveys-

asemalle, jota henkilö käyttää että sille, jonka hän valitsee.  Suomessa valinnan mahdollisuus ei

kuitenkaan vielä kata koko maata, vaan on kuntakohtainen. Ruotsissa kuntien vastuuta terveyden- ja

sairaanhoidon osalta on säädetty laissa terveyden – ja sairaanhoidosta. Hälso- och sjukvårdslag

1982:763.

Ruotsi on Pohjoismaista kokenein valtio, kuntien palvelujen ulkoistamisissa. Suomi on ottanut op-

pia sen kehityksestä. Kunnallisten palvelujen yksityistämisen tutkimuksissa on Ruotsissa päädytty

56 Kommunallag (1991:900).
57 Modeen 1996, s. 233–244.
58 Forma-Niemelä-Saarinen 2006, s. 41.
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siihen, että ne ovat parantaneet palveluiden tehokkuutta. Yksityistämisen huonoina puolina tutki-

muksissa on todettu kuntien liian vähäinen kokemus yksityisten yritysten toimintatavoista ja kilpai-

luttamisesta sekä kuntien maksuosuuksien vähäinen pienentyminen.59

3. KUNNAN TEHTÄVIEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ JA RAJOITTEET

3.1 Kunnan itsehallinnon perusteet

3.1.1 Kunnan itsehallinto

Kunnallisten tehtävien organisoinnin kannalta on hyvä määritellä kunnallisoikeuden- ja kunnallisen

itsehallinnon käsite, jotka luovat kunnan toiminnan perustan. Kunnallisoikeus on oikeudenalana

hallinto-oikeudesta eriytynyt oikeudenala. Julkishallinnon kokonaisuudessa sillä on erityisiä omi-

naispiirteitä, kuten itsehallinto. Kunnallisoikeuden luonne julkisoikeuden lohkona suhteessa yksi-

tyisoikeuden lohkoihin on kuitenkin hämärtynyt julkisten palvelujen yksityisoikeudellisten muoto-

jen myötä. Luonteestaan huolimatta kunnallisoikeudella on vahva kytkös yleishallinto-oikeuteen,

joka takaa oikeusvaltion hyvän hallinnon.60 Kunnallisoikeudella voidaan perinteisestä oikeusalaja-

ottelusta riippumatta viitata koko oikeusjärjestelmään, joka vaikuttaa kuntien olemassaoloon, itse-

hallinnolliseen asemaan, poliittiseen ja hallinnolliseen organisaatioon, toimintakykyyn ja toiminnan

järjestelyihin sekä tehtäviin, talouteen ja muihin itsehallinnon kannalta olennaisiin olosuhteisiin.

Kunnallisoikeudella on moniulotteinen ja haasteellinen tehtävä kunnallisen toiminnan oikeudellis-

ten reunaehtojen määrittämisessä, tämä johtuu ylikansallisista, kansallisista tehtävistä, etenevästä

yksityistämiskehityksestä, sääntelyn purkamisesta ja kilpailun avaamisesta. Kyseiset muutokset

siirtävät poliittisilta kansanvaltaisesti rakennetuilta, oikeus- ja sosiaalivaltiollisesti sitoutuneilta yh-

teisöiltä valtaa yksityisoikeudellisille toimijoille.61

Suomen valtion aluejaotusta tarkastellessa voidaan todeta, että kunnallinen aluejaotus kattaa koko

valtion maantieteellisen alueen. Kunnilla on tarkasti rajatut omat alueensa. Kunnat ovat julkisoi-

keudellisia oikeushenkilöitä, joilla on selkeä tehtäväpiiri, hallintoelimet, kansanvaltainen ulottuvuus

ja verotusoikeus. Kunta voi tehdä sitoumuksia ja hankkia itselleen omaisuutta oikeushenkilöllisyy-

tensä puitteissa, mutta se eroaa yksityisistä organisaatioista, hoitaessaan julkisia ja yleisiä tehtäviä ja

59 Ks. KTM:tutkimuksia ja raportteja 23/2000.
60 Husa 2008, s. 269.
61 Ryynänen – Uoti 2009, s. 213.
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käyttämällä julkista valtaa.62 Suomessa kuntien lukumäärä tulee vähentymään tulevaisuudessa pal-

velurakenneuudistuksen myötä63.

Kunnan itsehallinto on oikeudellinen käsite, jolla tarkoitetaan maan sisällä paikallisten tai alueellis-

ten yhteisöjen valtaa päättää ja huolehtia oikeudellisesti rajatun valtapiirin sisällä omista asiois-

taan.64 Itsehallintoa voidaan kuvata myös demokraattisten kansakuntien tapana hoitaa paikalliset

asiat. Kuntalain (365/1995) 1.1 § määrittelee kuntien itsehallinnon viitaten suoraan Suomen perus-

tuslakiin (731/1999), kuntien asukkaiden itsehallinto on turvattu jo perustuslaissa. PL 121 §:n mu-

kaan Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon. Tätä sään-

nöstä voidaan pitää kunnallisoikeuden keskeisimpänä, sen sisällön vuoksi. Oikeudellisessa mielessä

tämä perustuslain säännös perustaa kuntien vallan ja luo kunnille tietyn valtiosääntöoikeudellisen

statuksen. Voidaan sanoa, että kunta on perustuslaillisesti suojattu paikallisen itsehallinnon muoto.

Kunnallisoikeuden peruselementit voidaan esittää seuraavanlaisesti:

1. Erillisyys valtionhallinnosta. Kunta on itsenäinen oikeushenkilö, jota valtio valvoo vain

lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.

2. Itsehallinto. Kunta toimii kansanvaltaisuusperiaatteen mukaisesti. Ylin päättävä elin on

kuntalaisten demokraattisilla vaaleilla valitsema valtuusto.

3. Omat tehtävät. Kunnilla ja valtiolla on selkeä työnjako. Kuntien tehtävät säädetään lail-

la. Kunnat voivat myös ottaa tehtäviä hoitaakseen itsehallinnon puitteissa.

4. Taloudellinen itsenäisyys. Kunnilla on itsenäinen päätösvalta taloudestaan ja verotusoi-

keus. Kunnat ovat kuitenkin oikeutettuja saamaan valtiolta taloudellista tukea lakisää-

teisten tehtävien hoitamiseen.

Itsehallinnon pääsisältö käsitetään yleisesti niin, että ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät kunta-

laiset, valitsemalla valtuuston ja edustajia kunnan toimielimiin. Kunnat huolehtivat monista keskei-

sistä yhteiskunnallisista tehtävistä. Tehtävien hoitoa määrittelevät, ohjaavat ja säätelevät lait ja muut

säännökset. Yksityiskohtaisesti ja laajasti säännellään muun muassa terveydenhuoltoa65 ja opetusta.

Kuntien lainsäädännön toimeenpanon vapautta on pyritty laajentamaan vähentämällä sääntelyn ai-

heuttamaa byrokratiaa. OECD:n Suomen hallinnon maa-arvioinnissa todettiin, että vaikka suoma-

62 Husa 2008, s. 269.
63 Suomessa on vuonna 2011 yhteensä 336 kuntaa, joista kaupunkeja 108. Ks. Tilastokeskuksen julkaisut. Kunnat.net.
64 Heuru ym. 2008, s. 17.
65 Ks. Kansanterveyslaki 28.1.1972/66.
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laisilla on vahva luottamus valtionhallintoon he kannattavat päivittäisten asioiden, kuten peruspal-

veluiden päätöksenteon sijoittamista paikalliselle tasolle. OECD:n mukaan tämän hetkisessä talous-

tilanteessa ja ikärakenteen kehityksessä kunnat ovat haasteellisessa tehtävässä pyrkiessään vastaa-

maan kuntalaisten odotuksiin palvelujen saatavuudesta sekä ylläpitäessään palvelutuotannon tehok-

kuutta ja tasa-arvoa. Hallinnon keskeisimpiin tavoitteisiin OECD listaa uusien toimintatapojen löy-

tämisen hallinnon eri tasojen välille ja muiden sidosryhmien kanssa. Haasteen uusien toimintatapo-

jen löytämiselle luo se, että toimintatapojen tulee kunnioittaa kuntien itsehallinnollista asemaa ja

toisaalta hyödyntää innovaatioita ja keskittämisen kautta saatavia kustannushyötyjä.66

Kunnan omistaman osakeyhtiön suhde kunnan itsehallintoon on problemaattinen. Tämä johtuu siitä,

että kunnanvaltuutetut voivat yksinkertaisen enemmistön turvin määrätä kunnan asukkaat ryhty-

mään yksityisoikeudellisten yhtiöiden välikäsiomistajiksi ja ottamaan yritystaloudellisia riskejä.

Kunnan omistaman osakeyhtiön todellisia omistajia ovat kuntalaiset. Kuntalaisilla ei kuitenkaan ole

mahdollisuutta esimerkiksi myydä osuuttaan yhtiöstä vaihtaessaan kuntaa.67

3.1.2 Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja Suomen kuntien itsehallinnon vahvistajana

Euroopan neuvostossa laadittu yleisluontoinen kansainvälinen sopimus Euroopan paikallisen itse-

hallinnon peruskirja (66/1991), joka laadittiin vuonna 1985 ja hyväksyttiin Suomessa lailla, sitout-

taa Suomen valtion näkemykseen, että paikallisviranomaiset ovat demokraattisen järjestelmän tär-

keimpiä perustoja. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja määrittelee muun muassa kunnalli-

seen itsehallintoon liittyvän subsidiariteettiperiaatteen tarkasti.68 Peruskirjan yksi tavoite on vahvis-

taa kunnallisen itsehallinnon edellytyksiä.

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 3. artikla määrittelee kunnallinen itsehallinnon seu-

raavasti:

”Paikallinen itsehallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta

säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisia asioista omalla vastuullaan

ja paikallisen väestön etujen mukaisesti.

66 VM:n lausunto 6/2010, s. 5-6.
67 Valkama 2004, s. 170.
68 Ryynänen 2006, s. 7.
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Tätä oikeutta käyttävät valtuustot tai kokoukset, joiden jäsenet on valittu salaisessa

äänestyksessä vapailla välittömillä vaaleilla, yhtäläisen ja yleisen äänioikeuden peri-

aatteen mukaisesti, ja joilla voi olla niille vastuussa olevia toimeenpanevia elimiä.

Tämä määräys ei millään tavoin vaikuta kansalaiskokousten tai kansanäänestysten

järjestämiseen tai muunlaiseen kansalaisten suoraan osallistumiseen, milloin se on

lainsäädännössä sallittu.”

Peruskirjan oleellisimpina ajatuksina on, että kuntien toimivalta olisi yleistä ja laajaa ja kunnilla

olisi todellista päätösvaltaa. Perusajatuksilla taataan kuntien itsehallinnollinen eurooppalaisen oi-

keuden ydin.69 Peruskirjan 3 artiklassa itsehallinto-oikeus osoitetaan kunnille, paikallisviranomaisen

oikeutena ja kelpoisuutena säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista, toi-

sin kuin kuntalaissa, jossa oikeus kohdistetaan kunnan asukkaille (KuntaL 1.1 §). Tämä ristiriita

voidaan kuitenkin tulkita niin, että kuntien itsehallinnon muodossa toteutuu asukkaiden itsehallinto,

ilman sitä ei asukkaillakaan olisi itsehallintoa.70

Kunnat tekevät toistensa kanssa yhteistyötä ja oikeudesta yhteistoimintaan on säädetty muun muas-

sa paikallisen itsehallinnon peruskirjan 10 artiklassa, jonka mukaan: ”paikallisviranomaisilla on

tehtäviään hoitaessaan oikeus harjoittaa yhteistyötä ja lain asettamissa rajoissa muodostaa yhteen-

liittymiä muiden paikallisviranomaisten kanssa, yhteisiä etuja koskevien asioiden hoitamiseksi.”.

Kunnan alueyhteisöluonne kuitenkin rajaa kunnan toimintaa sen rajojen sisäpuolelle, koska toimies-

saan rajojensa ulkopuolella, kunta ei toteuta sille kuuluvaa tehtävää vastata paikallisen yhteisön

yhteisistä tehtävistä. Perusteltuun tulkintaan luo poikkeuksen kuitenkin esimerkiksi kunnan liikelai-

toksien tai kuntaomisteisten osakeyhtiöiden ylikapasiteetti tai hyödyt, joita saadaan oman kunnan

asukkaille. Suomessa ei kunnallisten liikelaitosten tai kuntaomisteisten yhtiöiden toimintaa ole ra-

jattu ahtaasti oman kunnan alueelle. 71

69 Husa 2008, s. 271.
70 Ryynänen – Uoti 2009, s. 214–215.
71 Ryynänen – Uoti 2009, s. 219.
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3.2 Päätösvalta kunnallishallinnossa

3.2.1 Päätösvalta kunnassa

Kunnan asioista päättäminen on pohjimmiltaan kunnan asukkaiden oikeus. PL 121 § ja KuntaL 1 §

toteavat, että kuntien hallinnon tulee perustua kuntalaisten itsehallintoon. Toimielimiä koskevan

perussäännöksen KuntaL 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuusto, kunnanhallitus, lauta-

kunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan ylintä pää-

tösvaltaa käyttää kunnan asukkaiden valitsema kunnanvaltuusto.

On hyvä korostaa, että säädöksessä on kyse nimenomaan kunnan päätösvallasta eikä valtuuston

päätösvallasta. Kunnallishallinnon kansainvaltaisuuden periaate määrittää kunnan hallinnon organi-

sointia. PL 2 §:ssä vahvistetun kansanvaltaisuuden periaatteen mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu

kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Lisäksi säännöksen 2 momentissa on

määritelty kansanvallan sisältöä: kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yh-

teiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Vaikka säännös koskee valtiovallan kansanvaltaista

järjestämistä, kaikella julkisella vallalla on oltava demokraattinen perusta. PL 14.2 §:ssä säädetään

Suomen kansalaisten ja maassa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten oikeudesta osallistua kunnallis-

vaaleihin. Tämä lakipykälä vahvistaa sen, että kunnan ylimmän toimielimen on oltava kunnan

asukkaiden suorilla vaaleilla valitsema.72

Valtuustolla on kokonaisvastuu kunnan toiminnasta, taloudesta, strategisesta päätöksenteosta, koko

kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä lisäksi toiminnan

arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.73 KuntaL 13 § kokoaa valtuuston tehtävät, joissa kunta

käyttää päätösvaltaa. Tämän mukaan kunnanvaltuuston tarkoituksena on olla kunnan itsehallinnolli-

sen tahdon viimekätinen muodostaja. Valtuusto tekee kaikki merkittävät kuntaa koskevat päätökset.

Valtuustolla on ylin päätösvalta kunnallistaloudesta. Palvelutuotannon menot kunta kattaa itsehal-

linnon keskeisimmällä peruspilarilla verotusoikeudella, mikä on kuntalaisten pakollinen rahasuori-

tus yhteisten asioiden hoidosta.74

Kunnissa noudatettava päätöksentekomenettely on samanlainen kuin muuallakin julkishallinnossa.

Julkishallinnon päätöksenteolle on tyypillistä, että ylin päätöksentekovalta kuuluu edustukselliselle

72 Harjula – Prättälä 2007, s. 102, 35.
73 Harjula – Prättälä 2007, s. 179–180.
74 Myllymäki 2007, s. 196.
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elimelle. Päätöksenteko on muodollista ja tapahtuu monijäsenisissä luottamushenkilöistä koostuvis-

ta hallintoelimistä. Päätöksenteko perustuu hallintolain noudattamiseen silloin, kun kyseessä on

hallintoasioiden käsittely. Kunnalliset viranomaiset soveltavat hallintolakia. Kunnan liikelaitokset

ovat osa kunnallishallintoa, joten ne kuuluvat hallintolain soveltamisalaan. Osakeyhtiöt, joissa kun-

nat ovat osakkaana, jäävät hallintolain (434/2003) soveltamisalan ulkopuolelle.

Kuntalain 13 §:n 5. kohta, jonka mukaan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudelli-

sista tavoitteista päättää kunnan valtuusto, ei voine tarkoittaa myös osakeyhtiötä, yhdistyksiä tai

säätiöitä. Kuntalain 23 §:n 2 momentin mukaan yhtiökokousedustajille annettavista ohjeista päättää

kunnanhallitus. Kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen

puhevaltaa. Tämän perusteella se valitsee edustajansa kuntayhtiöiden yhtiökokouksiin, koska yhtiö-

kokouksien valta ei ole demokraattista tai edustuksellista vaan omistajavaltaa.   Kunnanhallitus vas-

taa myös kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytän-

töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.75

3.2.2 Päätösvalta kuntaomisteisessa osakeyhtiössä

Kuntien osakeyhtiöt voivat syntyä joko suoraan kunnan osakeyhtiöksi perustettavasta palvelusta tai

yhtiöittämisen kautta. Valtuustolla on päätöksentekovalta kunnallisen osakeyhtiön perustamisesta.

Yhtiöittämisellä kyseinen toiminta erotetaan kunnan hallinto-organisaatiosta erilliseksi yksityisoi-

keudelliseksi yhtiöksi, jossa kunta käyttää määräysvaltaa tai, jonka kunta omistaa yksin. Yhtiöittä-

misen seurauksena organisaatio ja sen rakenne muuttuvat. Yhtiökokous ja yhtiön hallitus korvaavat

kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, lautakunnat sekä johtokunnat. Yhtiöittäminen muuttaa rahoi-

tuksellisia edellytyksiä, kun toiminta siirtyy kunnan talousarvion ulkopuolelle.76

Kunnan omistaman osakeyhtiön hallitsemisongelma pohjautuu osakeyhtiön kontrollivallan ja omis-

tajuuden eroavuudessa. Kuntalaiset itse ovat loppujen lopuksi osakeyhtiön omistajia. Kuntalaisten

vaikuttaminen yhtiön hallinnon edustajien valintaan on kuitenkin olematon. Vaikka kuntalaiset ovat

oikeutettuja äänestämään valtuuston jäsenet, heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kunnanhallituk-

seen, jonka valtuusto itse äänestää. Hallitsemisongelma tulee esille edellä mainitun asian yhteydes-

sä, koska kunnanhallitus päättää kuka edustaa kuntaa yhtiön hallinnossa. Yhtiökokous on osakeyh-

75Myllymäki 2007, s. 196.
76 Valkama 2005, s. 187–189.
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tiön ylin hallintoelin ja varsin yleisesti kuntaa edustaa yhtiökokouksessa vain yksi edustaja. Yhden

edustajan varaan perustuva käytäntö on päätöksenteossa nopea ja taloudellinen, mutta käytäntöä on

myös kritisoitu. Käytäntö on arveluttava erityisesti silloin, jos yhtiökokouksia pidetään sallimatta

tiedotusvälineiden paikallaoloa.77

Omistajalla eli kunnalla on kuitenkin toimivaan johtoon luottamus, joka on aikaansaatu yhteisillä

pelisäännöillä, selkeillä toiminnan raportointimenetelmillä ja avoimuudella. Avoimuuden periaate ei

kuitenkaan tarkoita, että kaikki liiketoimintaan kuuluvat yksityiskohdat tulisi paljastaa. Kunnallisen

elinkeinopolitiikan hoitoon kuuluu kunnioittaa liikesalaisuuksia. Pelisääntöjen selkeys luo yhtiön

johdolle turvalliset puitteet toimia. Kunnan neuvotellessa yhtiön kanssa on tärkeää, että kunnalla on

oma tahto eikä se elä yrityksen elämää.78

Kunnan toiminnassa käytetään esteellisyyssäännöksiä, joilla turvataan asioiden käsittelyn puolueet-

tomuus ja moitteeton päätöksenteon luottamus. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön suhdetta asi-

aan tai asianosaisiin, mikä vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä. Jos esteellinen

henkilö ottaa osaa asian käsittelyyn, päätös syntyy virheellisesti ja se voidaan yleensä saada kunnal-

lisvalituksella kumotuksi.79 Esteellisyyssäännöksiä sovelletaan myös kunnan omistuksessa olevan

osakeyhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston niihin jäseniin, jotka on valittu yhteisön hallintoon

kunnan edustajina. Osakeyhtiön asiaa käsiteltäessä kunnallisissa luottamuselimissä yhtiön hallituk-

sen ja hallintoneuvoston jäsen on esteellinen. Kunnan edustajia voidaan kuulla kunnan toimielimes-

sä asiantuntijoina, mutta kuulemisen jälkeen asiantuntijoiden on poistuttava kokoustilasta.80

3.2.3 Päätösvalta liikelaitoksessa

Liikelaitos on talousarviosidonnainen ja kunnan edustuselinten valvoma ja ohjaama laitos, mikä

takaa laitoksen päätösvallan säilyvän kuntalain edellyttämän itsehallinnollisen päätösvallan puitteis-

sa. Laissa määritellään kunnallinen liikelaitos ja säädetään kunnallisen liikelaitoksen hallinnon,

toiminnan ja talouden perusteista. KuntaL 87a §:n mukaan kunta voi perustaa kunnallisen liikelai-

toksen liiketoimintaa tai muuta liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten.

Kunnan valtuusto käyttää liikelaitokseen vahvaa resurssiohjausta hyväksyessään liikelaitoksen mää-

77 Valkama 2005, s. 191.
78 Suomen Kuntaliitto 2004, s. 49.
79 Suomen Kuntaliitto 2009.
80 Suomen Kuntaliitto 2009.
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rärahat. Valtuusto vahvistaa myös liikelaitoksen tulotalouden perusteet maksujen muodossa. Tällä

ohjauksella varmistetaan liiketoiminnan päätöksenteon demokraattisuus, julkisuus ja palveluiden

tasapuolinen jakautuminen kuntalaisille.81 Lisäksi KuntaL 13 §:n mukaan valtuusto voi asettaa lii-

kelaitokselle tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi sen kannattavuuteen ja investointeihin. KuntaL

87 e §:ssä on tarkennettu, että kunnan tai kuntayhtymän liikelaitokselle asetetaan myös toiminnalli-

set ja taloudelliset tavoitteet ja että liikelaitoksen talousarvion. ja suunnitelman on oltava kunnan tai

kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman erillinen osa. Toimintaan sovelletaan kuntalakia, hallin-

tolakia, julkisuuslakia ja muuta kunnan toimintaa koskevaa yleistä lainsäädäntöä82.

Kunnallinen liikelaitos on osa kunnallishallintoa, mutta sillä voi olla oma johtokunta ja sen kirjanpi-

to  voi  olla  eriytetty  kunnan  kirjanpidosta83. KuntaL 87 c §:n mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo

liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen val-

vonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Se muistuttaa osakeyhtiön hallitusta ja on johtosäännöllä

määrätyllä tavalla kunnanhallituksen ja lautakunnan alainen84.

Kunnallisen liikelaitoksen perustaminen edellyttää valtuuston erikseen tekemää päätöstä ja johto-

sääntöä, jossa määrätään liikelaitoksen tehtävistä. Myös liikelaitoksen peruspääoma tulee osoittaa.

Lain mukaan liikelaitos voidaan perustaa kunnan toimialaan kuuluvan tehtävän hoitoon, jonka var-

sinainen toiminta ja investoinnit voidaan rahoittaa pitkällä aikavälillä liikelaitoksen tulorahoituksel-

la85. Tämä mahdollistaa peruspalvelujen hoitamisen kunnallisen liikelaitoksen muodossa, koska

tulot voivat näin ollen olla asiakasmaksujen lisäksi korvauksia kunnan toiselta yksiköltä tai muun

muassa sopimuskunnilta.86

Kuntalain muutos (27.4.2007/519) on lisännyt mahdollisuuksia kehittää palvelutuotannon rakentei-

ta. Muutoksessa on tarkistettu kunnallista liikelaitosta koskevia pykäliä ja säädetty uusia liikelaitos-

kuntayhtymää koskevia säännöksiä. Nämä eivät kuitenkaan ole vielä lisänneet liikelaitosmuodon

käyttöä palvelutuotannossa, vaikka ne mahdollistavat niiden osallistumisen kilpailuun tietyillä edel-

lytyksillä. Liikelaitosten toimintaedellytyksiä selkeytettiin niin, että liikelaitoksilla voi olla tehtäviä,

81 Heuru ym. 2008, s. 217.
82 Harjula – Prättälä 2007, s. 628.
83 Valkama 2007, s. 226.
84 Heuru ym. 2008, s. 217–218.
85 Kyseessä on kannattavuusvaatimus, joka kuuluu liiketaloudellisiin periaatteisiin. Hoidettavan tehtävän tulojen on siis
tarkoitus kattaa tehtävän suorittamisesta aiheutuvat menot. Ks. Harjula – Prättälä 2007, s. 629.
86 Harjula – Prättälä 2007, s. 629.
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joita hoidetaan liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet ovat lain perustelujen mu-

kaan muun muassa.

Tehtävien tulojen tulee kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot.

Kunnan peruspalveluissa tulot voivat olla asiakasmaksujen lisäksi korvauksia toisilta kunnil-

ta ja kunnan toisilta yksiköiltä.

Palvelujen hinnoittelussa noudatetaan ensisijaisesti kustannusvastaavuutta.

Suoritteen hinta voi perustua standardihintaan, jonka perustana ovat talousarvion menot.

Kustannusten jako sopimus- ja jäsenkuntien kesken perustuu etukäteen määrättyihin hintoi-

hin.

Liiketoimintaperiaatteiden erityisenä tarkoituksena lain perustelujen mukaan on mahdollistaa liike-

laitosmallin soveltaminen sekä kunnan sisäisessä tilaaja-tuottajamallissa, että kuntien ja kuntayhty-

mien yhteistoiminnassa. Tarkistettu kuntalaki mahdollistaa kunnallisen liikelaitoksen perustamisen

uudestaan niin, että kilpailutilanteessa ne eivät olisi kilpailulainsäädännön vastaisia. Muutos ei kui-

tenkaan ole näyttänyt lisäävän kuntien liikelaitoksien perustamista, kunnat sen sijaan ovat muutta-

neet kilpailukykyisiä liikelaitoksia osakeyhtiöiksi. Tämä lienee seurausta EU:n kilpailusäännöstöstä

ja lisääntyneestä valvonnasta. Yhtiöittäminen lisää kilpailuneutraliteettia luomalla konkurssikelpoi-

suuden ja eliminoimalla suoran kunnallisen subventiomahdollisuuden. Yksiköiden kilpailuedelly-

tykset lisääntyvät, kun yksikkö siirretään pois kunnan budjetista, kasvattaessa sen tosiasiallista va-

pautta maksupolitiikassa muun muassa irrottaessaan yksikön kunnallistalouden tasapainovelvolli-

suudesta.87

3.2.4 Kuntakonsernin toiminnan ohjaus ja valvonta

Markkinasuuntautuneen palvelutuotantojärjestelmän yleistyminen on muuttanut vähitellen kuntien

organisaatiorakenteita. Laitosten muuttuminen liikelaitoksiksi, uusien yhtiöiden perustaminen ja

vanhojen uudelleen järjestäminen synnytti rakenteen, jota kutsutaan konsernirakenteeksi.88 Käsitettä

kuntakonserni käytetään yleisesti kunnallishallinnossa. Kuntakonserni kuvaa kunnallishallinnon

kehittymistä perinteisestä julkishallinnollisesta organisaatiosta monimuotoiseksi julkis- ja yksityis-

oikeudellisten oikeushenkilöiden ryppääksi. Lainsäädäntö tuntee kuntakonserni käsitteen ainoastaan

kuntalaissa kirjanpidollisena käsitteenä, velvollisuutena laatia konsernitase liitteineen. Käsite kun-

87 Määttä 2010, s. 86–87.
88 Määttä 2010, s. 88.
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takonserni on syntynyt kuntien hallintokäytännössä. Kuntakonsernilla tarkoitetaan kokonaisuutta,

jonka kunta omistaa tai, jossa se käyttää määräysvaltaa. Tällainen kuntakonserni voi olla yhteneväi-

nen kirjanpidollisen kuntakonsernin kanssa, mutta ei välttämättä.89

1990-luvulla kuntien omistamien osakeyhtiöiden määrä alkoi vähitellen kasvaa, yhtiöitä oli eniten

asuntojen ja kiinteistöjen omistuksessa ja elinkeinotoiminnassa. Kuntien yhtiörakenteissa tapahtui

muutoksia, joista konsernirakenteen kannalta oleellisimpia olivat:

asunto- ja kiinteistöyhtiöitä fuusioitiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi,

liikelaitosten ja yhtiöiden perustamisen yhteydessä vanhoja yhtiöitä siirrettiin niiden tasee-

seen ”tytäryhtiöiksi”,

kaupunginhallituksiin perustettiin konserni- tai liiketoimintajaostoja tytäryhteisöjen ohjausta

ja valvontaa varten

yhtiöiden ja liikelaitosten raportointia kaupunginhallitukselle tai niiden jaostoille kehitettiin

samankaltaiseksi,

yhtiöiden hallitusten ja konsernijohdon työnjakoa selkeytettiin ja

yhtiöiden konserniohjausta kehitettiin hyväksymällä konserniohjeita sekä kehittämällä omis-

taja- ja kilpailuttamispolitiikkaa.90

Konserniohjausta harjoittavat kunnanvaltuusto ja hallitus sekä kunnan johtavat viranhaltijat kunta-

lain ja sen nojalla määritellyn tehtäväjaon mukaisesti. Kunnan toimielinten välistä toimivallan jakoa

niiden ohjatessa kuntakonserniin kuuluvia yksityisoikeudellisia yhteisöjä säätelee kuntalaki. Kon-

serniohjeet määrittelevät kunkin toimielimen ja viranhaltijan vastuut ja tehtävät. Konsernijohto,

jonka muodostavat kunnanhallitus sekä ne kunnan johtavat viranhaltijat, jotka toimivat tytäryhteisö-

jä koskevien asioiden esittelijöinä kunnanhallituksessa vastaavat konserniohjauksesta. Osakeyhti-

öön eivät sen sijaan kuntalain mukaiset menettelytavat ulotu. Kunnan järjestäessä toimintansa osa-

keyhtiömuodossa, kunnan hallinnolliset ohjauskeinot eivät sovellu yhtiön ohjaamiseen, mikä asettaa

tietyt reunaehdot kunnan omistaman osakeyhtiön toiminnalle. Osakeyhtiö toimii osakeyhtiölain

(624/2006) ja yhtiöjärjestyksen mukaan.91

89 Konserniohje 2005, s. 3.
90 Määttä 2010, s. 88.
91 Konserniohje 2005, s. 4.
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Kunnan osakeyhtiöihin kohdistuva ohjaus ja valvonta perustuvat sen määräysvaltaan yhtiössä. Mää-

räysvalta voi perustua omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa toimielin. Osakeyhtiön tai sen

omistajien sitouttaminen konserniin voi tapahtua muun muassa yhtiöjärjestyksellä, konserniohjeel-

la, kuntaa tytäryhteisöissä edustaville annettavilla ohjeilla (esimerkiksi yhtiökokousta varten), yh-

tiökokouksen päätöksillä, hallituksen valinnalla (esimeriksi konsernin edustus yhtiön hallituksessa),

sopimuksella koskien hankintoja, rahoitusta tai muuta toimintaa, osakassopimuksella.92

Kuntalain 67 §:n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen

lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa

(1336/1997) säädetään. Kirjanpitolain mukaan kunnalla, jolla on määräysvalta toisessa kirjanpito-

velvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.  KuntaL 68 §:n

mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilin-

päätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 25a §:n mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernin

ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kuntaomisteisen osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan velvoitteet määräytyvät yhtiötä koske-

van pakottavan lainsäädännön mukaan. Osakeyhtiön yhtiökokous voi antaa yhtiön johtoa velvoitta-

via ohjeita, mikäli ohjeet eivät ole osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisia. Näissä rajoissa

kunta voi konserniohjeella edellyttää yhtiökokousta tekemään yhtiön muita toimielimiä velvoittavia

päätöksiä. Konserniohjeella voidaan ohjeistaa osakeyhtiötä valvovia toimielimiä ja viranhaltijoita.

Kunnanhallitus voi antaa pysyväisluontoisia ohjeita, joita kunnan omistajanvaltaa eri yhteisöissä

käyttävien edustajien tulee yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä ottaa huomioon. Konser-

niohjeessa voidaan osakeyhtiölle antaa myös suoria toimintaohjeita. Yhtiölainsäädäntö ei kuiten-

kaan oikeuta tai velvoita yhtiötä noudattamaan tällaisia ohjeita. Ohjeiden noudattaminen perustuu

kunnan ja yhtiön väliseen luottamukseen, jonka mukaan kunnan tulee toimia yhtiön edun mukaises-

ti. Yhtiön oikeudellisesti suojattuja etuja loukkaavia toimintaohjeita ei voida noudattaa.93

Osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:ssä säädetään osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudesta ja

velvollisuudesta antaa tietoja osakkeenomistajalle yhtiöstä. Yhtiökokouksessa hallituksen ja toimi-

tusjohtajan on osakkeenomistajan pyynnöstä annettava tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vai-

kuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Tietoja ei kuitenkaan saa antaa, jos niiden anta-

minen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. Mikäli haitta olisi vain vähäinen, tiedon antamisesta ei

92 Konserniohje 2005, s. 4.
93 Konserniohje 2005, s. 5.
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voi kieltäytyä. Tietojen antamisen arvioivat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Kaikki osakkeenomis-

tajat ovat oikeutettuja saamaan kyseiset tiedot, enemmistöosakkaan asema ei oikeuta saamaan laa-

jempaa tietoa yhtiöstä. Näillä säännöksillä osakkeenomistajille taataan verrattain laaja kyselyoikeu-

den käyttö. Liikesalaisuuksien piiriin kuuluvaa tietoa yhtiö ei lähtökohtaisesti luovuta yksittäisille

osakkeenomistajille, koska siitä voi aiheutua yhtiölle olennaista haittaa.  Liikesalaisuuksia voidaan

luovuttaa osakkeenomistajalle vain, jos se on yhtiön edun mukaista ja kaikki muut osakkeenomista-

jat hyväksyvät tiedon antamisen.  Tietojensaantioikeus ei koske kunnallisessa osakeyhtiössä kunta-

laisia eikä myöskään valtuutettuja vaan kunnan puhevaltaa käyttää kunnanhallitus, jolla on mahdol-

lisuus kyselyoikeuteen tai oikeuden edelleen delegointiin.94

3.3 Kunnan tehtävät

3.3.1 Julkisen hallinnon perustehtävät

Paikallishallinto on suurelta osin kuntien vastuulla Suomessa. Kunnat huolehtivat muun muassa

lakisääteisesti suurimman osan kunnan palveluista, kuten peruskoulutuksen, terveydenhuollon ja

sosiaalihuollon. 95 Kunnan toiminnassa noudatetaan julkiselle hallinnolle kuuluvia periaatteita. Nä-

mä periaatteet pohjautuvat oikeusjärjestyksen kokonaisuudesta, hyvästä hallintotavasta ja demokra-

tian periaatteesta.96

Julkisen hallinnon periaatteet, joita kunnat noudattavat ovat, legaliteettiperiaate, demokratiaperiaate,

objektiviteettiperiaate, suhteellisuusperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, tarkoitussidonnaisuuden pe-

riaate, tarkoituksenmukaisuuden periaate ja hyvän hallinnon periaate. Legaliteettiperiaate tarkoit-

taa, että lakia ja oikeusjärjestystä on noudatettava. Hallinnon tulee näin ollen toimia oikeusjärjes-

tyksen mukaisesti. Demokratiaperiaate sisältää kunnan perusidean, jonka mukaan vallan lähde on

kuntalainen ja julkisen toiminnan tulee palvella sen etuja.97

Objektiviteettiperiaate korostaa hallinnollisen toimenpiteen objektiivisen perustelemisen merkitys-

tä. Kunnan virkatoimet tulee muun muassa suorittaa puolueettomasti ja objektiivisesti, edustamatta

perusteettomasti kenenkään etua tai aiheuttamalla haittaa. Suhteellisuusperiaatteen mukaan hallin-

94 Konserniohje 2005, s. 14.
95 Husa 2008, s. 273.
96 Heuru 2001, s. 173.
97 Heuru 2001, s. 173.
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non ankaruusasteen on sopeuduttava toimen yleisen laadun ja kulloinkin kysymyksessä olevan in-

tressin mukaan.  Kunnallishallinnossa tämä tulee kysymykseen hallinnollista pakkoa käytettäessä.98

Yhdenvertaisuusperiaate liittyy oikeusvaltion perimmäiseen olemukseen, jonka mukaan kaikkia

kunnan asukkaita ja muita tahoja on kohdeltava samalla tavalla samanlaisissa tapauksissa. Tarkoi-

tussidonnaisuuden periaatteen muukaan hallintoviranomaisen on pitäydyttävä niissä tarkoitusperis-

sä, jotka kuuluvat viranomaisen tehtäväpiiriin ja sisältyvät sovellettavan lain tai säädöksen tavoittei-

siin. Tarkoituksenmukaisuuden periaatteella pyritään mahdollisimman tarkoituksenmukaisiin ja

kuntalaisten etuja ja arvoja edistäviin ratkaisuihin.99

Tämän tutkimuksen kannalta yksi tärkeimmistä kunnan periaatteista on hyvän hallinnon periaate,

joka sisältää kaikki luetellut kunnan noudattamat periaatteet. Hyvään hallintoon luetaan myös kuu-

luvaksi toiminnan tehokkuus, taloudellisuus, vaikuttavuus, nopeus, kunnan asukkaisiin kohdistetta-

va palvelualttius sekä asioiden ja asiakirjojen julkisuus.100 Hyvään hallintoon kuuluvaa julkisuuspe-

riaatetta ei osakeyhtiön tule automaattisesti noudattaa, mikäli se ei käytä toiminnassaan julkista val-

taa.

Kunnan talouden perustana on tasapainotalous. Tämän mukaan tulojen ja menojen on oltava tasa-

painossa pitkällä aikavälillä. Tulojen enemmyyttä ei suoranaisesti tavoitella. Kunnan kaikki tulot ja

menot, riippumatta minkä hallinnonalan, laitoksen tai yksikön, ovat kunnan tuloja ja menoja. Kun-

nan vastuu osakeyhtiön sitoumuksista rajoittuu ainoastaan kunnan yhtiöön sijoittamaan osakepää-

omaan. Yhtiö on näin ollen vastuussa omista sijoituksistaan, eikä kuntaa voi asettaa vastuuseen sen

sitoumuksista.  Osakeyhtiö on omistajansa kunnan arvopaperivarallisuutta, vaikka muodostaakin

taloudellisessa mielessä kunnasta erillisen varallisuuspiirin.101

3.3.2 Yleinen ja erityistoimiala

On tärkeää huomioida, että PL:n 121.2 §:n mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.

Kuntalain 2.2. §:n mukaan kunnan tehtäviä ei kuitenkaan voida rajoittaa vain lakisääteisten velvoit-

98 Heuru 2001, s. 174.
99 Heuru 2001, s. 174–175.
100 Heuru 2001, s. 175.
101 Anttiroiko 2005, s. 189.



30

teiden hoitamiseen. Kunta voi ottaa hoitaakseen myös omilla päätöksillään kunnan asukkaiden yh-

teisessä intressissä olevia asioita.

Kunnan toimiala on jaettu yleiseen toimialaan ja erityistoimialaan. Erityistoimialaan lasketaan kuu-

luvaksi kaikki lakisääteiset tehtävät ja yleiseen toimialaan kunnan itse hoitaakseen ottamat tehtä-

vät102. Sosiaali- ja terveyspalveluista suuri osa on lakisääteisiä eli lainsäädäntö velvoittaa kunnat

järjestämään nämä palvelut ja etuudet. Oman harkintansa mukaan kunnat voivat järjestää muitakin

sosiaali- ja terveyspalveluja.103 Yleisen toimialan tehtävien hoitamisessa on huomioitava se, että

tehtävien tulee olla yleisesti hyväksyttäviä, tarkoituksenmukaisia ja sopivia, eli siis koko kunnalle

tärkeitä. Yleiseen toimialaan kuuluvien tehtävien tulee noudattaa myös muun muassa yhdenvertai-

suusperiaatetta104, toissijaisuusperiaatetta105 ja paikallisuusperiaatetta106. Elinkeinotoiminnan har-

joittamisessa edellä mainittujen asioiden ja periaatteiden noudattamista tulee arvioida erityisen tar-

kasti.107

Erityistoimialaan kuuluvat tehtävät voivat olla pakollisia tai vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia tehtäviä

kunta voi ottaa harkintavaltaa käyttäen, mutta tehtävät on hoidettava lain mukaisesti. Pakollisiin

tehtäviin kuuluvat esimerkiksi peruskoulun, päivähoidon ja terveydenhuollon järjestäminen. Nämä

tehtävät kuuluvat perustuslaissa turvattuihin taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin perusoike-

uksiin (TSS-oikeudet).108 Nämä oikeudet muodostavat niin sanotun perusoikeusajattelun toisen su-

kupolven. Henkilökohtaiset vapausoikeudet ja poliittiset vapausoikeudet ovat kaikille ihmisille tur-

vattuja alueita, joita valtiovalta ei saa loukata tai rajoittaa. Vapausoikeudet siis toteutuvat, mikäli

niitä ei rajoiteta. TSS-oikeudet eroavat näistä siinä, että ne eivät toteudu kaikkien ihmisten kohdalla

ellei julkinen valta turvaa niitä tietyin toimenpitein.109

102 Harjula – Prättälä 2007, s. 43.
103 Uotinen 2004, s. 10.
104 Yhdenvertaisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että kuntalaisia ei saa missään yhteydessä perusteettomasti asettaa
eriarvoiseen asemaan vaikka kunnassa tehtävät toimenpiteet eivät koskisikaan kaikkia kunnan asukkaita. Yhdenvertai-
suusperiaate edellyttää johdonmukaisuutta päätöksenteossa, vain asiallisiin syihin perustuva erilainen kohtelu on hyväk-
syttävää. Tällaista voi olla muun muassa työllisyyden turvaaminen. Ks. Harjula – Prättälä 2007, s. 110–113.
105 Toissijaisuusperiaate tarkoitetaan sitä, että sellaiset tehtävät, jotka kansalaiset tai heidän muodostamansa yhteisöt
hoitavat tehokkaasti ja tehokkaammin itse, ei kunnan pidä ottaa itselleen hoidettavaksi.  Ks. Harjula – Prättälä 2007, s.
116.
106 Paikallisuusperiaate tarkoitetaan sitä, että kunnan toiminnan tulee kohdistua lähinnä sen omiin asukkaisiin ja omalle
alueelle. Paikallisuusperiaate ei kuitenkaan estä kuntaa osallistumasta alueelliseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Täl-
laisissa tehtävissä on kuitenkin ensi sijaisen tärkeää, että osallistuminen hyödyntää kuntaa ja sen asukkaita. Ks. Harjula
– Prättälä 2007, s. 109.
107 Harjula – Prättälä 2007, s. 43, 97–113.
108 Harjula – Prättälä 2007, s. 55.
109 Husa-Pohjolaine 2008, s. 188.
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Tausta TSS-oikeuksille on lähtöisin kansainvälisistä ihmisoikeuksista, kuten taloudellisia, sosiaali-

sia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta (SopS 6/1976), Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksesta (SopS 18–19/1990) ja Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta (SopS

43–44/1991). Nämä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten oikeusvelvoitteet kohdistuvat valtioon

eikä vastuuta voida siirtää kunnille sopimuksilla oikeuksien toteuttamistehtävistä. Kunnille ei voida

siirtää rajoituksetta uusia tehtäviä, kuntien itsehallinnollisen aseman takia. Kunnille annettavista

tehtävistä säädetään siten aina lailla. PL 22 §:ssä on todettu, että julkisen vallan tulee turvata perus-

ja ihmisoikeuksien toteutuminen. TSS-oikeuksien järjestämisvastuu on valtiolla ja toteuttamisvas-

tuu kunnilla.110

Vastineena pakollisille tehtäville, kunta on oikeutettu saamaan valtionosuuksia. Valtionosuuksien

merkitys on tulonmuodostuksessa suuri, mutta samanaikaisesti pakollisten tehtävien suorittamisvel-

voite kaventaa kuntien itsehallintoa. Kuntien finanssivallan ydintä ja kunnallista itsehallintoa vah-

vistetaan perustuslain tasolta, mutta erityislainsäädännön vuoksi itsehallinnon olemassaoloa kaven-

netaan erityisillä velvoitteilla.111 Myös asiakasmaksuista ja rahoituksesta on säädetty lailla sosiaali-

ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (STVOL 733/1992) sekä laissa ja asetuk-

sessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992).112

Kuten aiemmin on todettu, kunnan tehtävien hoidossa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita.

Oikeus hyvään hallintoon on säädetty perusoikeutena PL 21 §:ssä. Säännöksestä ilmenee hyvään

hallintoon kuuluvia keskeisiä osa-alueita, muun muassa oikeus tulla kuuluksi, julkisuus, asianmu-

kainen ja viivytyksetön käsittely ja saada perusteltu päätös. Hallintolakia sovelletaan julkisoikeudel-

lisissa yhdistyksissä ja yksityisissä yhtiöissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä (HL 2 §).

3.4 Kuntaomisteisen osakeyhtiön sääntelyn yleisiä lähtökohtia

Yksityisoikeudellisessa mielessä kunta on oikeustoimikelpoinen juridinen henkilö. Kunta voi oike-

ushenkilönä perustaa osakeyhtiön. Rajoitukset yksityisoikeudellisen toiminnan harjoittamiseen ei-

vät johdu oikeudellisesta muodosta, vaan toiminnan laadusta. Kunta voi käyttää osakeyhtiötä orga-

nisaatiomuotona vain toimintaan, joka kuuluu kunnan toimialaan. Liikevoiton tavoittelu tai spekula-

tiivinen sijoitustoiminta ei ole kunnalle sallittua, eikä kunta saa hoitaa osakeyhtiön kautta tiettyjä

110 Sutela 2003, s. 34–35.
111 Myllymäki 2007, s. 196. Ks. Sutela 2003, s. 38–39.
112 Uotinen 2004, s. 11.
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lainsäädännön edellyttämiä viranomaismuodossa harjoitettavia toimintoja.113 Osakeyhtiölain  5 §:n

mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyk-

sessä määrätä toisin.

Valtuustolla on päätöksentekovalta kunnallisen osakeyhtiön perustamisesta, kunnanvaltuutetut voi-

vat yksinkertaisen enemmistön perusteella määrätä kuntalaiset ottamaan yritystaloudellisia riskejä

ja ryhtymään yksityisoikeudellisten yhtiöiden välikäsiomistajiksi. Asetelmaa käsittää myös kaikkia

muitakin kunnassa perustettavia palveluja, koska 1990-luvulla päätettiin määräenemmistösäännök-

sistä.114

Kuntaomisteisen osakeyhtiön noudatettavaksi tulevat osakeyhtiölain säännökset. Osakeyhtiö ei

noudata kuntalakia, hallintolakia eikä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädettyä lakia. Tämä

johtaa siihen, että päätösvalta siirtyy demokraattisesti valituilta elimiltä yhtiökokoukselle ja yhtiön

johdolle ja pienentää kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön toimintaan.115

Osakeyhtiölaki määrittelee toimielinten keskinäiset suhteet ja päätöksentekomenettelyn. Useimmat

toimielinten tehtävät ovat lakimääräisiä, mutta niitä voidaan jossain määrin täsmentää yhtiöjärjes-

tyksessä. Hierarkia toimielimissä määräytyy niin, että yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa ja sen

jälkeen tulevat hallintoneuvosto116, hallitus ja toimitusjohtaja. Omistajat käyttävät valtaansa yhtiö-

kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin rajoittamaton vastuu ja se tekee päätöksensä itsenäisesti.

Omistajat käyttävät valtaansa eniten päättäessään yhtiöjärjestyksestä ja hallituksen kokoonpanos-

ta.117

Kuntalain 23 §:n 2 momentin säännöksen mukaan: ”Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty

kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden

hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin.” Tämä

tarkoittaa sitä, että kunta valvoo etujaan käyttämällä puhevaltaa ja edustamalla kuntaa, ellei kunnan

johtosäännössä määrätä toisin. Yhtiökokous valitsee osakeyhtiön hallituksen jäsenet, jossa toimivil-

le/toimivalle kunnan edustajalle annetaan kunnanhallituksen tai johtosäännöllä määrätyn viranomai-

sen toimesta toimintaohjeet. Yhtiökokoukseen saa osallistua ainoastaan yhtiökokousedustajat.  Oh-

113 Heuru ym. 2006, s. 282. KuntaL 2.2 §:n tarkoittamia tehtäviä, kuten vaaleihin liittyviä tai talous- ja velkaneuvonnan
tehtäviä, ei voida ulkoistaa eikä vastuuta voida siirtää yksityiselle orgaanille.
114 Valkama 2004, s. 170.
115 Myllymäki 2007, s. 247.
116 Hallintoneuvosto on vapaaehtoinen elin, OYL 22 §:n mukaan hallintoneuvostosta määrätään yhtiöjärjestyksessä.
117 Niskakangas 2006, s. 7-8.
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jeet, jotka yhtiökokous edustaja saa, eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niistä poikkeamiseen on

edustajalla oltava painavat syyt. Ohjeiden on perustuttava lakiin. Ohjeet annetaan pöytäkirjaotteella

tai valtakirjalla.118 Kunnan edustajaksi valittu viranhaltija tai luottamushenkilö on virkavastuussa119

toiminnastaan. Kunnan luottamushenkilön virkavastuu ei ole yhtä täsmällinen kuin viranhaltijan

vastuu, mutta mikäli luottamushenkilö on nimetty hallitukseen kunnan edustajaksi, sama virkavas-

tuullinen velvollisuus edistää kunnan etua yhtiön hallituksessa koskee myös häntä. Virkavastuusta

vapautumiseksi tulisi esittää erittäin painavia tai muuten merkittäviä perusteita.120

Yhtiökokous valitsee siis hallituksen jäsenet, mistä nousee esiin mielenkiintoisia hallintotavan ky-

symyksiä, jotka koskevat kuntaomisteisen osakeyhtiön hallituksen jäsenten asemaa ja nimittämistä.

Hallituksen jäsenen on kaikin tavoin edistettävä osakeyhtiön parasta, kuten hyvään liiketapaan kuu-

luu. Hallitukseen valittu kunnan jäsen on kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen ehdolle asettama,

mutta hänen on silti osakeyhtiön hallituksessa toimiessaan edistettävä yhtiön etua. Osakeyhtiölain 8

§:n mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua.  Kunnan edustajien ase-

ma on ongelmallinen, koska hallitukseen valitut kunnan edustajat edustavat myös omistajakuntaa

sekä sen intressejä. Yhtiön ja kunnan edun ollessa vastakkain, kuntaa edustavan hallituksen jäsenen

olisi ensisijaisesti jäävättävä itsensä. Mikäli jäävääminen ei olisi mahdollista, tulisi jäsenen puoltaa

yhtiön etua.121

Osakeyhtiö on velvollinen noudattamaan julkisuusperiaatetta, kun se käyttää julkista valtaa eli hoi-

taessaan lain tai asetuksen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtä-

vää122. Osakeyhtiömuotoisen toiminnan valitsemista kunnallisen liiketoiminnan hoitoon perustel-

laan usein sillä, että se on taloudellinen ja joustava vaihtoehto. Kunnallistalouden yhtenä vaatimuk-

sena on, että kunta hoitaa tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tuottavasti.

Osakeyhtiö pystyy vastaamaan näihin vaatimuksiin.

118 Niskakangas 2006, s. 32.
119 Virkamies on vastuussa virkatoimistaan. Mikäli virkamies toimii virkatehtävissään lain tai virkavelvollisuuksiensa
vastaisesti taikka laiminlyö tehtäviään, hän tekee virkavirheen. Virkavirheen seuraamuksena tulee kysymykseen erityi-
nen virkavastuu. Perustuslain 118 §:n perusteella voidaan erottaa kolme virkavastuun perustetta 1) virkamiehen vastuu
omasta virheellisestä päätöksestään tai muusta virkatoimesta taikka virkavelvollisuuden laiminlyönnistä 2) virkamiehen
vastuu lainvastaisesta tai muuten virheellisestä päätöksestä, jota hän on monijäsenisen elimen jäsenenä kannattanut, ja
3) esittelijän vastuu siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty.  Virkavastuu koskee periaatteessa yhtä laajasti kaiken-
laista virkamiehen toimintaa riippumatta siitä, käytetäänkö siinä kirjallisia muotoja vai onko kyseessä tosiasiallinen
toiminta. Samoin virkamiehen toimimattomuus, passiivisuus tai muu virkavelvollisuuksien laiminlyönti kuuluvat virka-
vastuun piiriin. Mäenpää 2008, s. 277.
120 Valkama 2004, s. 183–184.
121 Valkama 2007, s. 239–240.
122 Valkama 2007, s. 235.
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Kuntaomisteiset osakeyhtiöt ovat itsenäisiä oikeussubjekteja eivätkä ne ole osa kunnallishallintoa.

Suomessa merkittävimpiä ovat kuntaomisteiset energiayhtiöt sekä liikevaihtojensa että työllistävyy-

tensä vuoksi. Organisaatiomuutoksena yhtiöittämisessä suurin muutos on se, että kunnanvaltuusto,

kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat korvautuvat yhtiökokouksella ja yhtiön hallituksella.

Varallisuusmuutoksena yhtiöittämisen seurauksena toiminta siirtyy kunnan talousarvion ulkopuolel-

le. Omistajana kunta vastaa ainoastaan pääomaan sijoittamallaan panoksella. Tämä tekee osakeyh-

tiömuodosta taloudellisesti merkittävän, koska riskinotto voidaan rajata annettavaan osakepää-

omaan ja sen korotuksiin. Osakeyhtiö vastaa itse omista sitoumuksistaan, eikä kuntaa voida panna

vastuuseen niistä. Asiakaspalvelutoiminta voi helposti osakeyhtiömuotoisena joutua korottamaan

asiakaspalvelumaksujaan, liiketaloudellisten katteiden varmistamisen seurauksena.123 Varallisuus-

muutos rajoittaa kunnan valtuuston budjettivaltaa. Kuntaomisteinen osakeyhtiö on myös verovel-

vollinen liiketulostaan valtiolle ja kunnalle.124

4. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SUOMESSA

4.1 Kunnan vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

4.1.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kunnassa

Tutkimuksen kirjoittamishetkellä sekä sosiaali- että terveydenhuollon alalla on meneillään mittavia

lainsäädäntöhankkeita. Uusi terveydenhuoltolaki (1326/2010) on tullut voimaan 1.5.2011 ja sosiaa-

li- ja terveydenhuollon järjestämislakia ollaan parhaillaan valmistelemassa.125 Lainsäädäntöhank-

keet eivät kuitenkaan kosketa kunnallisen järjestämisvelvollisuuden ydinsisältöä eivätkä ne ole

tuomassa olennaisia muutoksia rakenteellisiin perusratkaisuihin. Julkiselle vallalle on Suomen pe-

rustuslaissa asetettu velvoite, kuten lailla tarkemmin säädetään, turvata kaikille riittävät sosiaali- ja

terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on käytän-

nössä asetettu kuntien tehtäväksi.  Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurimmalta osaltaan lakisäätei-

siä, joten kunta on lailla velvoitettu järjestämään nämä palvelut.126 Kuntalain 1 §:ssä viitataan tähän

tavoitteeseen ”kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”.

123 Valkama 2007, s. 226–231.
124 Myllymäki 2007, s. 246.
125 STM-tiedote 173/2008 ja Asettamispäätös STM 008:00/2007.
126 Uotinen 2004, s. 10–11.
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Julkisen vallan velvoite edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta pohjautuu pe-

rustuslakiin. Perustuslain 19.3 §:n mukaan ”julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla

tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyt-

tä”. PL ei suoraan ilmaise, mikä julkisen vallan subjekti on vastuussa tehtävien hoitamisesta ja täten

kunnille perusoikeussäännöksistä aiheutuvista tehtävistä ja velvoitteista on säädettävä erikseen lail-

la127. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät säädetään kunnalle erityislaeilla, muun muassa sosiaali-

huoltolailla (710/1982) ja kansanterveyslailla (66/1972).

Perustuslain 19.3 §:ssä ei määritellä tarkoitetun sosiaaliturvan järjestämistapaa. Julkisen vallan on

turvattava palvelujen saatavuus, mutta se ei välttämättä itse tuota niitä. Säännös ei sido sosiaali- ja

terveyspalvelujen järjestelmää nykyiseen lainsäädäntöön, vaan edellyttää riittävyyttä. Tavallinen

lainsäädäntö sisältää ne etuudet, joita säännöksessä tarkoitetaan. Palvelujen riittävyyttä arvioitaessa

voidaan lähtökohtana pitää sellaista palvelujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toi-

mia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteu-

tuminen. Julkinen valta esiintyy tässä yhteydessä laajana käsitteenä. Se tarkoittaa kaikkia julkisoi-

keudellisia yhteisöjä, ensi sijassa valtiota, mutta sen ohessa myös muun muassa kuntia, kuntayhty-

miä ja Ahvenanmaan maakuntaa.128 Kuten kolmannessa luvussa 3.1.1 on tuotu esille, kunnallisen

itsehallinnon perustuslaillinen asema kuitenkin edellyttää, että kuntien tehtävistä säädetään lailla.

Näin ollen sosiaalisten perusoikeuksien toteuttaminen osoitetaan kuntien tehtäväksi sosiaali- ja ter-

veydenhuollon erityislainsäädännössä, myös subjektiivisten oikeuksien osalta.129

Sosiaalisten perusoikeuksien ensisijaiseksi toteuttajatahoksi osoitetaan kunnallishallinto sosiaali- ja

terveydenhuollon erityislainsäädännössä. Sekä kansanterveyslaissa että sosiaalihuoltolaissa järjes-

tämisvelvollisuus rakentuu kahden pykälän muodostamasta kokonaisuudesta. Järjestämisvelvolli-

suuden sidonnaisuus kunnallishallintoon todetaan nimenomaisesti eri pykälässä, ja myöhemmin

velvollisuuden sisältöä täsmennetään omassa pykälässä listaamalla eri tehtäväkokonaisuuksia, joista

kunnan on huolehdittava.130

127 Harjula – Prättälä 2007, s. 55, 135.
128 Jyränki 2003, s. 479.
129 Tuori – Kotkas 2008 s. 211.
130Tuori-Kotkas 2008, s. 30.
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Julkiset terveyspalvelut voidaan jakaa lainsäädännön perusteella kansanterveystyöhön ja työterve-

yshuoltoon, ympäristöterveydensuojeluun, erikoissairaanhoitoon, mielenterveystyöhön ja muihin

terveyspalveluihin.131 Kansanterveyslaki ilmaisee selkeästi, että kansanterveystyö on kunnan tehtä-

vä. KTL 5 §:n mukaan ”kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan, kun tässä lais-

sa tai muutoin säädetään ja määrätään”. Säännöksen mukaan kunnan on siis pidettävä huolta kan-

santerveystyöstä sen mukaan kuin kansanterveyslaissa tai muutoin säädetään tai määrätään. Sään-

nöksessä ei käytetä termiä ”palveluiden järjestäminen” tai ”järjestämisvelvollisuus” vaan laissa on

käytetty ilmaisua ”on pidettävä huolta”. Voidaan kuitenkin tulkita, että säännöksessä on kyse tehtä-

vien järjestämisvelvollisuudesta.132

Sosiaalihuoltolaissa järjestämisvelvollisuus muodostuu kahdesta elementistä, joista ensimmäinen on

ilmaistu SHL 5 §:ssä. Säännöksen mukaan kunnan on pidettävä huolta sosiaalihuollon suunnittelus-

ta ja toteutuksesta sen mukaan, kuin sosiaalihuoltolaissa tai muutoin säädetään. Kansanterveyslain

mukaan sen toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä monijäseninen toi-

mielin. Kunnallisesta sosiaalihuollosta ja terveydenhuollosta voi huolehtia sama toimielin.  Oikeus

kiireelliseen sairauden- ja terveydenhoitoon on kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa

(1062/1989) säädetty subjektiiviseksi oikeudeksi. Erikoissairaanhoitolaki velvoittaa kunnan huoleh-

timaan kuntalaisten tarpeellisesta erikoissairaanhoidosta. Kunnan on kuuluttava johonkin erikoissai-

raanhoidon kuntayhtymään.133

131 Heuru, 2003, s. 136.
132Kunnallishallinnossa käytetään yleisesti käsitettä järjestämisvastuu, kun puhutaan tehtävien hoidosta. Järjestämisvas-
tuu-käsitteellä vastuun sisältö halutaan erottaa palvelujen tuottamisesta tai hoitamisesta. Kuntalaisille järjestämisvastuu
voi ilmaista yleisesti kattavan vastuun siitä, että tarpeen mukaisia palveluja on saatavilla. Käsitteenä järjestämisvastuu
on osin liian yleinen kuvaamaan kuntalaisen, kunnan ja kuntayhtymän välille muodostuvia erilaisia vastuita sekä oike-
uksia ja velvollisuuksia terveydenhuollossa. Järjestämisvastuuseen voi sisältyä muun muassa vastuu kuntalaisille siitä,
että laissa turvattuja tai muita palveluja on saatavilla ja että kuntalaiset saavat nämä palvelut lain turvaamalla tavalla;
vastuu palvelujen ”järjestämistavasta” (oma tuotanto, yhteistoiminta, ostopalvelut); vastuu toiminnan järjestämisestä
palvelutuotannosta vastuussa olevassa organisaatiossa ja vastuu palvelujen rahoituksesta ja riittävien voimavarojen
varaamisesta palvelujen järjestämiseen. Lainsäädännössä terminologia ei kuitenkaan ole johdonmukaista. Laissa käsitet-
tä ”järjestäminen” käytetään usein kuvaamaan vain joitakin edellä mainitun järjestämisvastuun piiriin kuuluvia vastuita.
Samoin saatetaan mainittuja vastuita määriteltäessä käyttää jotain muita käsitteitä kuin järjestäminen, esimerkiksi ”on
huolehdittava”.  Kunnan tehtäviä voi lain ja sopimuksen nojalla hoitaa myös kuntayhtymä. Yksityinen terveydenhuolto
täydentää julkisia palveluja. Käytännössä kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain mukaiset palvelut on eroteltu
perusterveydenhuolloksi ja erikoissairaanhoidoksi. Kansanterveyslain mukaisia palveluja tai kunnan erikseen päättämiä
kansanterveystyöhön kuuluvia tehtäviä varten kunnalla tai kuntayhtymällä on oltava terveyskeskus. Vuonna 2006 Suo-
messa oli 237 terveyskeskusta. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kuntien lähinnä terveyskeskuksissa järjestämiä
palveluja. Terveyskeskuksilla voi olla useita eri toimipaikkoja eli terveysasemia tai sairaaloita. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön selvityksiä 2008:28, s. 8.
133 Uotinen 2004, s. 11.
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Kuntalain 2.3 §:n mukaan kunta voi hoitaa sille laissa määrätyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa

muiden kuntien kanssa134. Tehtäviä, jotka vaativat palvelua, kunta voi halutessaan ostaa muilta pal-

veluiden tuottajilta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta mahdol-

listaa palvelujen hankkimisen yksityisiltä palvelujen tuottajilta. STVOL 4.1 §:n 4 kohdassa sääde-

tään, että kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät 1) hoitamalla toi-

minnan itse 2) sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa; 3) olemalla jäsenenä

toimintaa hoitavassa kuntayhtymässä 4) hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayh-

tymältä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta; taikka 5) antamalla palvelun käyt-

täjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut yksi-

tyiseltä palvelujen tuottajalta. Kunta asettaa päätöksellään setelille palvelua vastaavan arvon.

4.1.2 Terveydenhuollon palveluiden järjestäminen

Terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa. Vuonna 2010 voimaan tulleen ter-

veydenhuoltolain tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden

edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Perusterveydenhuol-

lon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja asiakaskeskeisyys halutaan myös pitää tiiviinä.135

Kuten aikaisemmin todettiin, sekä STVOL 4 § ja KuntaL 2 § mahdollistavat palvelun hankkimisen

yksityiseltä. KTL 19 § sallii yksityistämisen todeten, että ”[k]unnan tämän lain nojalla järjestä-

mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta

annettua lakia (733/1992) sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia

(1704/2009), jollei lailla toisin säädetä.”

Yksityistäminen tarkoittaa usein sitä, että hallintotehtävä siirretään lainsäädäntötoimella yksityisen

hoidettavaksi. Yksilön oikeusasema ei saa kuitenkaan heiketä yksityistämistoimen seurauksena ja

siihen tulee kiinnittää huomiota Organisatorinen yksityistäminen tarkoittaa sen sijaan sitä, että pe-

rustetaan yksityisoikeudellinen henkilö hoitamaan aiemmin julkishallinnolle kuulunutta tehtävää.

134 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain 5.3 § määrittelee, että ”kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka
huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20
000 asukasta”. Puitelain 5.2 §:n mukaan ”kunnat voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain
365/1995 76 §:n 2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan hoidettavaksi, jolloin hoitamista varten perustetaan kun-
talain 77 §:ssä tarkoitettu alueen yhteinen toimielin tai yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä.
135 Ks. Terveydenhuoltolaki 1326/2010.
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Tässä tutkimuksessa keskityn organisatoriseen yksityistämiseen.136 Laki yksityisestä terveydenhuol-

losta (152/1990) mahdollistaa terveydenhuollon palveluiden järjestämisen yksityisen tuottajan toi-

mesta. Laki yksityisestä terveydenhuollosta säätelee 1.1 §:n mukaan oikeudesta antaa väestölle yk-

sityisesti terveydenhuollon palveluja. Terveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan muun muassa työ-

terveyshuoltoa ja palvelujen tuottajalla tarkoitetaan sellaista yksittäistä henkilöä taikka yhtiötä,

osuuskuntaa, yhdistystä tai muuta yhteisöä taikka säätiötä, joka ylläpitää terveydenhuollon palveluja

tuottavaa yksikköä (Laki yksityisestä terveydenhuollosta 2 §).

Kansanterveyslaissa järjestämisvelvollisuus on ilmaistu KTL 14.1 §:ssä. Kunnalle on säädetty lista

tehtävistä, jotka kuuluvat kunnan järjestettäviin kansanterveystyön tehtäviin. Kansanterveyslain

14.1 §:ssä määritellään ne kansanterveystyöhön kuuluvat tehtävät, joista kunta vastaa. Kyseisen

listan tehtävien sisältöön ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista syventyä tarkemmin. Kan-

santerveyslain mukaan kunnan tehtävät ovat tiivistetysti seuraavat.

1) huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista. Valtio-

neuvoston asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä terveysneu-

vonnan ja terveystarkastusten sisällöstä ja määrästä neuvolapalveluissa;

1 a) seurata kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehi-

tystä väestöryhmittäin, huolehtia terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kunnan

kaikissa toiminnoissa sekä tehdä yhteistyötä terveyden edistämiseksi muiden kunnassa

toimivien julkisten ja yksityisten tahojen kanssa;

2) järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin suorittama tutki-

mus ja hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnällinen kuntoutus;

2 a) toteuttaa mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettua mielenterveystyötä järjes-

tämällä kunnan asukkaiden tarvitsema sellainen ehkäisevä mielenterveystyö ja sellai-

set mielenterveyspalvelut, jotka on tarkoituksenmukaista antaa terveyskeskuksessa;

3) huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää lääkinnälli-

nen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetus-

136 Husa 2008, s. 70.
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valmius, lukuun ottamatta sairaankuljetukseen tarvittavien ilma-alusten sekä kelirik-

kokelpoisten ja vastaavanlaisten erityiskulkuneuvojen hankintaa ja ylläpitoa, siten

kuin asetuksella tarkemmin säädetään;

4) ylläpitää suun terveydenhuoltoa, johon sisältyy väestön suun terveyden edistäminen

sekä kunnan asukkaiden suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito; valtioneuvoston

asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä lasten ja nuorten ehkäise-

västä suun terveydenhuollosta;

5) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon sisältyy kunnassa sijaitsevien perusopetusta

antavien koulujen ja oppilaitosten kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden val-

vonta ja edistäminen yhteistyössä henkilökunnan työterveyshuollon kanssa, oppilaan

terveyden seuraaminen ja edistäminen suun terveydenhuolto mukaan lukien, yhteistyö

muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa sekä terveydentilan toteamista var-

ten tarpeellinen erikoistutkimus; oppilaan terveyden seuraamiseen ja edistämiseen

kuuluvien neuvonnan ja tarkastusten sisällöstä ja määrästä sekä terveydentilan totea-

mista varten tarpeellisesta erikoistutkimuksesta voidaan säätää tarkemmin valtioneu-

voston asetuksella;

6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien asetuksessa säädettävää muuta kuin 5 kohdas-

sa tarkoitettua koulutusta järjestävien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikas-

taan riippumatta opiskeluterveydenhuoltoa, johon luetaan opiskeluympäristön terveel-

lisyyden ja turvallisuuden edistäminen, opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn

edistäminen, terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen, mielenterveyspalvelut ja suun ter-

veydenhuolto mukaan lukien, järjestäminen opiskelijoille, sekä omalta osaltaan koko

opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen; yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

opiskelijoiden terveydenhoito ja sairaanhoito sekä suun terveydenhuolto voidaan kui-

tenkin kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin sosiaali- ja terveysministeriön

hyväksymällä tavalla; opiskeluterveydenhuollon tarkemmasta sisällöstä voidaan tar-

vittaessa säätää valtioneuvoston asetuksella;

7) tuottaa kunnan alueella sijaitsevissa työ- ja toimintapaikoissa työskenteleville työn-

tekijöille työnantajan järjestettäväksi työterveyshuoltolain 12 §:ssä tai muissa säädök-

sissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluja;
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8) järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville so-

veltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai

määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa;

9) järjestää seulontaa ja muita joukkotarkastuksia siten kuin valtioneuvoston asetuk-

sella tarkemmin säädetään;

10) järjestää kiireellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveyden-

huolto, potilaan asuinpaikasta riippumatta; sekä

11) huolehtia siitä, että kunnan asukas tai terveyskeskuksen potilas saa terveydenti-

laansa koskevan todistuksen tai lausunnon silloin, kun sen tarve perustuu lakiin taikka

asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kan-

nalta välttämättömään perusteeseen. (KTL 14.1 §)

Säädöksessä kunnan järjestämisvelvollisuus on useissa kohdissa ilmaistu ”kunnan tulee järjestää”.

Järjestämisen lisäksi on käytetty ilmaisuja kunnan ”tulee huolehtia, seurata, tuottaa tai ylläpitää”

jotain tehtäväkokonaisuutta. Järjestämisvelvollisuuden oikeudellisen merkityksen kannalta voidaan

kaikkia käytettyjä sanavalintoja pitää yhtä merkittävinä.

KTL 6.1 §:n mukaan: ”kansanterveystyön toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä

sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakun-

nan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi, huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä

monijäseninen toimielin.” Toimielin on kuntalain perusteella luottamushenkilöelin, esimerkiksi

kunnanhallitus, lautakunta, johtokunta tai toimikunta. Tehtäviä voi antaa myös toimielimen jaostol-

le.137

137 HE 235/2006 vp, s. 6-7.
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4.1.3 Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen

Terveydenhuoltolain 18 §:n 2 momentin mukaisesti138, kunnan tulee ”tuottaa kunnan alueella sijait-

sevissa työ- ja toimintapaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan järjestettäväksi Työter-

veyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä

työterveyshuoltopalveluja ja järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään

tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai

määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa”. Kansanterveyslaki säätelee työterveyshuoltopalvelui-

ta, jotka ilmenevät työterveyshuoltolaissa.

Kunta voi järjestää työterveyshuollon palveluihin liittyvät tuotantovelvoitteet kunnan terveyskes-

kuksessa, hankkimalla tarvitsemansa palvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oi-

keutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä sekä perustamalla tarvittavia palveluja tuottavan osakeyh-

tiön. Velvollisuus tuottaa työterveyshuollon palveluja alueen työnantajille perustuu omistajayhtei-

sön ja yhtiön väliseen sopimukseen, ei lainsäädäntöön. Työnantaja-asiakkailla ei ole velvollisuutta

hankkia palveluja yhtiöltä.139

Kunnilla on myös päävastuu lakisääteisten terveydenhuollon rahoittamisesta alueensa asukkaille.

Kustannuksista, joita työterveyshuollosta aiheutuu, säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 13

luvussa. Sairausvakuutuslain perusteella kustannuksien korvaamisella tavoitellaan ehkäisevää ja

työ- ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa työpaikalla.  Työterveyshuollon korvausjärjestelmällä

pyritään tukemaan työterveyshuollon resurssien monipuolista käyttöä, työterveyshuollon toiminta-

edellytysten toteutumista ja palvelujen laadun parantamista. Kustannusten korvaamisella pyritään

myös kehittämään työterveyshuollon seurantaa ja arviointia.140

Sairausvakuutuslain 13 luvun 3 §:n mukaan ”työnantajalle korvataan työterveyshuoltolaissa tarkoi-

tetun hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisen työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet

kustannukset.” Ehkäisevän työterveyshuollon korvattavista kustannuksista säädetään TyötervHL 12

§:ssä. TyöterHL 14 §:n mukaisesti työnantaja voi lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja

138 Tullut voimaan 1.5.2011 ennen: kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdat.
139 Pohja 2009, s. 1.
140 HE 260/2009, s. 4.
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muita terveydenhuoltopalveluita. Korvattavia kustannuksia ovat työterveyshuoltokäytännön toteut-

tamiseksi tarpeelliset ja kohtuulliset perustamis- ja käyttökustannukset, kuten työterveysaseman

henkilöstön palkka- ja täydennyskoulutuskustannukset, työterveysasematilojen, tutkimus- ja hoito-

laitteiden ja kaluston ylläpitokustannukset, laboratoriotutkimusten ja radiologisten tutkimusten ja

erilaisten hoito- ja tutkimustarvikkeiden ja välineiden sekä toimistokoneiden ja -tarvikkeiden kus-

tannukset. Näihin lukeutuvat myös maksut ja palkkiot, joita tuottavat yksiköt perivät. Kustannuksiin

luetaan myös kansanterveyslaissa tarkoitetun terveyskeskuksen perimät sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakasmaksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetut maksut, joiden on vastattava työterveyshuollon

järjestämisestä aiheutuneita hyväksyttäviä kustannuksia.141

Työterveyshuoltolain 7 §:n muutoksen jälkeen 21.12.2010 työterveyshuollon palveluiden tuottaja

voi hankkia palveluja sairaanhoitopiirin toimintayksiköltä. Aikaisemmin yksityisen työterveyspal-

veluiden tuottajan, joihin lukeutui myös kunnallinen osakeyhtiö, sairaanhoitopiirin toimintayksiköl-

tä ostamat palvelut eivät vakiintuneen korvauskäytännön perusteella olleet oikeutettuja sairausva-

kuutuslain mukaiseen korvaukseen. Muutoksen jälkeen työterveydenhuoltolakiin kuuluvat sairaan-

hoitopiiriyksiköltä ostetut tukipalvelut ovat osa sairausvakuutuslain perusteella korvattavia työter-

veyshuollon hyväksyttäviä kustannuksia.142

Kyseisen lain muutokseen vaikutti osaltaan työterveys Wellamo Oy, jota käsitellään kappaleessa

kunnan omistama työterveyshuollon osakeyhtiö 5.2. Yhtiön omistajien ehtona yhtiön perustamiselle

oli, että työnantaja voi hankkia työterveyshuoltoon liittyviä laboratorio- ja kuvantamispalveluja

julkiselta sairaalalta ja saa niistä sairausvakuutus korvauksen. Wellamo Oy:n perustamisvaiheessa

käynnistettiin mittavat neuvottelut muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työterveys-

huollon neuvottelukunnan kanssa ja aloitettiin kiireelliset valmistelut lain muuttamiseksi. Ilman lain

muutosta kyseistä korvausta ei olisi maksettu, eikä myöskään Wellamo osakeyhtiötä perustettu.

Muutoksella tavoiteltiin yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä kaikki työterveyshuollon palveluja tuotta-

vat ovat tasavertaisessa asemassa sairausvakuutuslain perusteella maksettavan työterveyshuollon

korvauksen suhteen. Muutokseen on vaikuttanut oletus siitä, että tulevaisuudessa työterveyden tuki-

palveluita tarjoavia kunnallisia liikelaitoksia siirretään enenevässä määrin yhtiömuotoisiksi.143

141 HE 260/2009, s. 4-5.
142 HE 260/2009, s. 5-6.
143 HE 260/2009, s. 6.
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4.1.4 Sosiaalihuollon palveluiden järjestäminen

Kunnan järjestämää sosiaalihuoltoa säätelee sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuoltolain 2 §:n mukaan

kunnan järjestämään sosiaalihuollon toimintaan sovelletaan STVOL:a, kunnan peruspalvelujen val-

tionosuudesta annettua lakia (1704/2009) sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia

(169/2007), ellei lailla toisin säädetä. SHL 6.1 §:n nojalla kunnassa tulee olla toimielin, jolla on

toimeenpanovalta ja järjestämisvastuu kunnan sosiaalihuollosta päättämisestä. Toimielimen tehtä-

vänä on edustaa kuntaa, valvoa sen oikeuksia ja käyttää puhevaltaa sosiaalihuollon yksilöllistä toi-

meenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä kunnan puolesta sosiaalihuollon sopimukset ja muut oike-

ustoimet.

Sosiaalihuoltolain 13 §:n mukaan kunnan tehtävinä ovat

1) sosiaalipalvelujen järjestämisestä asukkailleen;

2) toimeentulotuen antamisesta kunnassa oleskelevalle henkilölle;

3) sosiaaliavustusten suorittamisesta asukkailleen;

4) ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan

etuuksista ja niiden hyväksikäyttämisestä;

5) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan tiedotustoiminnan järjestämises-

tä;

6) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan koulutus-, tutkimus-, kokeilu- ja

kehittämistoiminnan järjestämisestä; sekä

7) sosiaalisen luoton myöntämisestä asukkailleen.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, kunta on alueellaan velvollinen toimimaan muutoinkin

sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi.

Vaikka sosiaalihuoltolaki säätelee kunnan tehtävät sosiaalipalvelujen osalta melko tarkasti, SHL 5.2

§:n mukaan kunta saa järjestää sosiaalihuollonpalvelut siten, kuin STVOL:n 4 §:ssä säädetään.

Kunnat voivat hoitaa tehtäviään esimerkiksi kuntaomisteisen osakeyhtiön tai kuntayhtymien kautta,

mikäli erityislainsäädäntö ei estä järjestelyä. Lakisääteisiä tehtäviä voi hoitaa yhteistoiminnalla

myös siinä tapauksessa, että yhteistoiminnasta ei ole erityislaissa säädetty ja nimenomaista kieltoa
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ei ole. Yhteistoiminnan muotoja ovat muun muassa yhteistoiminta muiden kuntien kanssa ja kun-

tayhtymä.144 Kunta voi itse päättää, miten se järjestämisvastuunsa alaiset palvelut tuottaa.

Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) mahdollistaa sosiaalihuollon palveluiden

järjestämisen yksityisen tuottajan toimesta. 1 §:n mukaan lakia yksityisen sosiaalipalvelujen val-

vonnasta sovelletaan yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujen tuottaja antaa korvausta vastaan

liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä. Lakia sovelletaan myös jul-

kisyhteisöjen perustamien liikeyritysten tuottamiin sosiaalipalveluihin. Lailla tarkoitetaan ”yksityi-

sillä sosiaalipalveluilla yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten huollon, lasten

päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhusten tai päihdehuollon palveluja tai muita vas-

taavia sosiaalihuollon palveluja” (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 2 §)

Tutkimuksen kannalta kaikkia sosiaalihuollon palveluita ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä. On

kuitenkin huomioitava, että kaikkia kunnan sosiaalihuollon tehtäväksi annettuja palveluja ei voida

järjestää kuntaomisteisessa osakeyhtiössä, mikäli niissä käytetään merkittävää julkista valtaa. Jul-

kista valtaa käsitellään laajemmin kappaleessa 4.2.2. Mielenterveyslain (1116/1990) 5 §:n mukaan

”[m]ielenterveyspalvelujen järjestämisessä on sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueella toi-

mivien terveyskeskusten yhdessä kunnallisen sosiaalihuollon ja erityispalveluja antavien kuntayh-

tymien kanssa huolehdittava siitä, että mielenterveyspalveluista muodostuu toiminnallinen kokonai-

suus”. Mielenterveyslain 3.2 §:n mukaisesti palveluiden järjestämiseen sovelletaan SVOL:a, mikäli

lailla ei toisin säädetä. Tämän mukaan mielenterveyspalveluita voidaan järjestää kuntaomisteisessa

osakeyhtiössä, mikäli niissä ei käytetä merkittävää julkista valtaa. Julkisen vallan käyttö liittyy kui-

tenkin olennaisesti mielenterveyspalveluihin.145

Sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamisessa kuntia ohjaavat toimeksiantovaikutus ja heikennys-

kieltovaikutus. Toimeksiantovaikutus tarkoittaa sitä, että kunnalle on annettu lainsäädännössä sosi-

aalisten perusoikeuksien toteuttamiseen liittyviä tehtäviä. Heikennyskieltovaikutuksella tarkoite-

taan, että kunnat eivät saa heikentää järjestelmää laissa säädettyä tasoa alemmaksi. Nämä vaikutuk-

144 Harjula – Prättälä 2007, s. 142.
145 Julkisen vallan käyttöä on muun muassa mielenterveyslain 9 §:ssä tarkoitettu tarkkailuun ottaminen, kyseisen lain 10
§:ssä tarkoitettu tarkkailulausunnon laatiminen, lain 11 §:ssä tarkoitettu psykiatriseen sairaalahoitoon määrääminen, 12
§:ssä tarkoitettu hoidon jatkaminen sekä lain 13 §:ssä tarkoitettu omasta tahdostaan hoitoon otetun määrääminen hoi-
toon hänen tahdostaan riippumatta.
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set on otettava erityisesti huomioon silloin, kun kunnan sosiaali- ja terveyshuollon soveltamisoh-

jeista päätetään. Ohjeet eivät saa syrjäyttää perustuslaissa turvattua subjektiivista oikeutta.146

4.1.5 Subjektiiviset oikeudet

Subjektiivinen oikeus tarkoittaa palvelua, joka on turvattu jokaiselle, joka täyttää siihen säädetyt

edellytykset. Subjektiivinen oikeus on turvattu huolimatta taloudellisista suhdanteista. Kunnan on

varattava tarvittava määräraha näitä tilanteita varten.147 Yksilöllä on kuitenkin oikeus saada palvelu

siihen varatuista määrärahoista huolimatta. Subjektiivisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus kii-

reelliseen sairaanhoitoon, eräät vammaisille henkilöille säädetyt tukitoimet ja etuudet sekä lasten

päivähoito.148

Sosiaali- ja terveyspalveluita ei PL 19.3 §:n mukaan velvoiteta turvattavaksi perustoimeentulon

mukaisiksi subjektiivisiksi oikeuksiksi. Julkista valtaa ei myös velvoiteta tuottamaan itse kaikkia

sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita. Säännös velvoittaa huolehtimaan lainsäädännöllä riittävien

palvelujen turvaamisesta. Palvelujen laatua ja riittävyyttä on huomioitava koko perusoikeusjärjes-

telmän kannalta ja arvioitava yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kiellon näkökulmasta.149

Kunnallisen itsehallinnon ja subjektiivisten oikeuksien suhde on kuntien näkökulmasta keskeinen.

Kunnallisen itsehallinnon myötä kunnalla on perustuslaillinen omavastaisuus ja vapaasti valittavat

tehtävät. Subjektiiviset oikeudet ovat sen sijaan turvattuja tehtäviä, jotka kunnan on hoidettava.

Kuntien liikkumavara subjektiivisia oikeuksia koskevien tehtävien hoidossa on näin ollen itsehal-

linnon näkökulmasta huomioon otettava kysymys. Kunnat eivät ole suhtautuneet myönteisesti sub-

jektiivisten sosiaalisten oikeuksien lisäämiseen. Subjektiiviset oikeudet rajoittavat kunnallista itse-

hallintoa sitomalla etukäteen resurssipäätöksiä. Perusoikeuksien ja subjektiivisten oikeuksien suh-

teen lähtökohtana on perusoikeuksien yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Pakollisten eli lakisääteisten

tehtävien toteuttaminen on katsottu aina menevän kunnallisen itsehallinnon edelle.150

146 Sutela 2003, s. 36.
147 Sutela 2003, s. 40.
148 Uotinen 2004, s. 15.
149 Sutela 2003, s. 43.
150 Sutela 2003, s. 46–47.
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4.2 Peruspalveluiden tuottamisen ja järjestämisen sääntely yksityissektorilla

4.2.1 Liiketoiminnan harjoittaminen kunnassa

Tarkasteltaessa kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tuottamista yksityissektorilla on tar-

peen määritellä kunnan mahdollisuus toimia yksityissektorilla ja harjoittaa liiketoimintaa. Kunnan

yleiseen toimialaan keskeisenä tehtäväalueena kuuluu elinkeinopolitiikka. Kunnan tulee huolehtia

elinkeinotoiminnan harjoittamisen yleisistä edellytyksistä. Yleisten edellytysten luomisen on katsot-

tu kuuluvan kunnan toimialaan vakiintuneesti.151 Kunnan oikeus itse harjoittaa liiketoimintaa on

kuitenkin ongelmallista. Kuntalain näkökulmasta elinkeinopolitiikan harjoittaminen on perusteltua

ja tärkeää. Keinot harjoittaa liiketoimintaa ovat kuitenkin rajatut.152

Kunnan liiketoiminnan määrittelemiseksi on tärkeä tehdä katsaus valtion liiketoimintaan. Liiketoi-

minnan harjoittaminen ei sinänsä kuulu valtion keskeisiin tehtäviin. Valtion liikelaitoksia säätelee

Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010). Liikelaitokset perustetaan erityislailla ja liikelaitoslain

mukaan niiden on toimittava liiketaloudellisten periaatteiden ja eduskunnan niille hyväksymien

palvelutavoitteiden mukaisesti (LiikeL 3.1 §). Valtionyhtiöt ovat ne yhtiöt, joiden osakkeiden ääni-

määrästä yli puolet on valtiolla. PL 92.1 §:n mukaan ”[l]ailla säädetään toimivallasta ja menette-

lystä käytettäessä valtion osakasvaltaa yhtiöissä, joissa valtiolla on määräysvalta. Niin ikään lailla

säädetään, milloin määräysvallan hankkimiseen valtiolle yhtiössä tai määräysvallasta luopumiseen

vaaditaan eduskunnan suostumus”. Eduskunnan vallankäyttö on kytkeytynyt valtion omistamiin

yhtiöihin budjettivallan osana.

Kunnallinen itsehallinto mahdollistaa kunnan liiketoiminnan harjoittamisen. Liiketoiminnan harjoit-

taminen nojautuu KuntaL 2.1 §:n hallinnon toissijaisuusajatteluun. Kunta ei saa ryhtyä harjoitta-

maan kilpailevaa toimintaa, jos kunnan jäsen harjoittaa jo yleisen edun kannalta merkittävää liike-

toimintaa. Tämän estää kilpailunrajoituslaki (480/1992). Kunta voi yhdenvertaisuusperiaatteen ra-

joissa kuitenkin käynnistää liiketoimintaa. Sähkölaitos on hyvä esimerkki liiketoiminnasta, joka

palvelee kaikkia kuntalaisia ja parantaa kunnan taloutta palveluista kerättävillä maksuilla.153

151 Harjula – Prättälä 2007, s. 117.
152 Heuru ym. 2008, s. 162.
153Myllymäki 2007, s. 115, 200–201.
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Hallinnon täytäntöönpanossa on alueita, joissa valtiosääntöoikeudellinen virkamieshallintoperiaate

on vallitseva ja, joissa yksityisoikeudelliset toimet kaipaavat erityistä sääntelyä. Näitä ovat yksilöil-

le taattujen perusoikeuksien toteutuminen muun muassa terveydenhuollon ja sosiaalitoimen alueel-

la.154 Kunnat voivat helposti ajautua markkinakilpailuun peruspalveluiden turvaamisessa yksityisten

liiketoimintayksiköiden kanssa. Terveydenhuollossa kuntalainen voi valita käyttääkö hän kunnan

vai yksityisen palvelua.155

Kunnallislainsäädännössä kuntien toimialaa ei ole tiukasti määritelty. Toimiala kehittyy yhteiskun-

nallisten tarpeiden muuttuessa ja oikeuskäytännössä tehtävien linjanvetojen perusteella vuosien

saatossa. Liiketoiminnan harjoittaminen kuuluu kuntien yhteiskunnallisiin oikeuksiin samankaltai-

silla perusteilla kuin valtiollakin on oikeus harjoittaa liiketoimintaa ja omistaa valtionyhtiöitä. Lii-

ketoiminta on perusteltua silloin, kun se on yleisen edun kannalta perusteltua.156 Kuntalain mukaan

kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja sen tulee päättää kunnan liiketoiminnan

taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista (KuntaL 13 §). Kun kunta yksityistää sosiaali- ja ter-

veydenhuoltopalveluitaan, se tavoittelee usein entistä laadukkaampia palveluita, suurempaa asian-

tuntemusta hoitojen järjestämisessä sekä kunnan ja kuntalaisten kannalta joustavampaa palvelujen

tuotantoa157.

Kuntien liiketoiminnan harjoittamiseen voidaan käyttää kunnan omaa liikelaitosta tai toiminta voi-

daan erottaa kokonaan kunnan hallinto-organisaatiosta 158. Kunta voi perustaa osakeyhtiön tai kunta

voi osallistua erilaisten yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimintaan 159.

4.2.2 Julkinen valta

Kunnalle määrätään lakisääteisiä tehtäviä, mutta tehtävien järjestämisen kunta saa organisoida ha-

luamallaan tavalla, tiettyjen rajojen sisällä. Kunnat vastaavat itsehallinnollisina ja demokraattisesti

hallittuina palvelujen järjestämisestä Suomessa. Kunnat ovat myös perinteisesti aina tuottaneet suu-

ren osan palveluista. Palvelutuotanto voidaan kuitenkin ulkoistaa toisin kuin järjestämisvastuu. Ter-

veyspalveluiden järjestäminen tarkoittaa palveluiden hankkimista ja rahoittamista. Kunta voi halu-

154 Heuru 2003, s. 86.
155 Myllymäki 2007, s. 245.
156 Myllymäki 2007, s. 248.
157 Lehto – Elonheimo 2004, s. 304.
158 Valkama 2007, s. 225.
159 Rajala 2007, s. 203.
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tessaan tuottaa palvelun ostamalla terveyspalvelut kuntalaisilleen toiselta kunnalta, kuntayhtymältä,

yksityiseltä tai kolmannen sektorin palvelutuottajalta.160

Suomessa julkisen vallan käyttäminen kuuluu viranomaisille ja virkamiehille, vaikka julkishallinto

on mureutunut pieniin osiin ja hajautunut muun muassa yksityistämisen takia. Valtiosääntönormis-

ton julkisen vallan käytön ydin on siinä, että julkisen vallan käyttäminen kuuluu vain viranomaista-

holle. Julkinen valta eroaa siis luonnollisen henkilön oikeudesta käyttää oikeudellista autonomiaan-

sa siinä, ettei julkisen vallan käyttö kuulu yksityisille oikeushenkilöille.161

Julkisen vallan käytön lähtökohdasta huolimatta periaate ei estä antamasta julkisen vallan käyttöä

muille tahoille. Muina tahoina voidaan pitää muun muassa yksityisoikeudellisia yhteisöjä. Tehtävi-

en luovutuksessa tietyt ehdot tulee kuitenkin täyttyä.162 Vaatimuksia, jotka johdetaan perustuslaista,

voivat koskea muun muassa julkisuutta ja hyvää hallintoa. Julkisen vallan käytössä tärkeämpää on

se, ”mitä tehdään”, kuin ”kuka tekee”. Julkisen ja yksityisen väliset rajat ovat hämärtyneet, kun

julkista valtaa on siirretty yksityisoikeudellisten organisaatioiden käyttöön.163

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuh-

teessa. Perustuslaki ei suoranaisesti puutu kunnan tehtävien suorittamiseen, mutta se asettaa rajat

sille, mitkä tehtävät kunnan tulee hoitaa itse ja mitkä tehtävät voidaan esimerkiksi yksityistää. PL

124 § määrittelee asian seuraavasti.

”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai

lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaa-

ranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muuta hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittä-

vää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viran-

omaisille. ”

Säännös kieltää merkittävän julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien siirtämisen viranomais-

koneiston ulkopuolelle. Perustuslakia edeltäneissä lainvalmistelutöissä PL 124 §:n osalta korostet-

160 Liukko – Luukkonen 2004, s. 35.
161 Husa 2008, s. 66–67.
162 Husa 2008, s. 67.
163 Husa 2008, s. 69–70.



49

tiin oikeusturvan takaamista hallintotehtäviä ulkoistettaessa. Perustuslakivaliokunta piti tärkeänä,

että säännösperusteisesti taataan oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen.164

Julkisen vallan käyttönä on Perustuslaki 2000 - komitean mietinnössä pidetty ”itsenäiseen harkin-

taan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla yksilön

perusoikeuksiin”. Terveysviranomaiset muun muassa suorittavat näitä tehtäviä määrätessään henki-

lön pakkohoitoon ja sosiaaliviranomaiset päättäessään huostaanotosta.165

Julkiset tehtävät jaetaan lain esitöissä julkisiin hallintotehtäviin ja julkisiin palvelutehtäviin. Julki-

sella hallintotehtävällä perustuslain esitöissä viitataan ”verraten laajaan hallinnolliseen tehtävien

kokonaisuuteen, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanon, yksityisten henkilöiden ja yhteisö-

jen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan päätöksentekoon sekä julkisten palvelujen tuotta-

miseen liittyviä tehtäviä”166. Julkisina hallintotehtävinä kunnallisoikeudessa pidetään kaikkia viran-

omaistehtäviä. Tehtäviä, joita ei voi yksityistää, ovat velvoittavan julkisen vallan käyttäminen, kun-

nan päätösvallan käyttäminen, viranhaltijaesittely lautakunnassa ja kunnanhallituksessa.167 Julkisia

hallintotehtäviä ovat myös tehtävät, jotka vaativat erityistä julkista luotettavuutta ja virkavastuu-

ta168.

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen on erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien orga-

nisoinnissa. Järjestämisvastuu kuuluu kunnille ja on lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velujen osalta. Järjestämisvastuunsa kunta voi toteuttaa hankkimalla palveluja yksityisiltä palvelu-

jen tuottajilta. Kunta ei voi siirtää velvollisuuttaan järjestää lakisääteisiä tehtäviä yksityisille palve-

lun tuottajille. Lainvalmistelutöissä tämä jää kuitenkin epäselväksi, koska se ei tarkkaan määrittele,

mitkä hoitamis- ja järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat tehtävät jäävät kunnalle tai kuntien yhteis-

toimintamuodoille ja mitkä palvelut voidaan antaa yksityisille palvelujen tuottajille.169

Palvelua tai tehtävää, joka sisältää merkittävää julkisen vallan käyttöä ja jota ei saa siirtää yksityi-

selle toimijalle, on sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi lakisääteisten sosiaalipalvelujen

myöntäminen. Päätöksenteko kuluu kunnalliselle toimielimelle. Asiakasta tai potilasta koskevia

päätöksiä, jotka koskevat tahdosta riippumattomia toimenpiteitä, ei voi tehdä ilman erityislain an-

164 PeVm 10/1998 vp, s. 35.
165 Sutela 2003, s. 78.
166 HE 1/1998 vp, s. 9.
167 Heuru 2006, s. 69.
168 Sutela 2003, s. 77.
169 Sutela 2003, s. 77.



50

tamaa valtuutusta. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) koskee myös

yksityisiä palvelun tuottajia.170

Sosiaalihuoltolain 12 §:n 2 momentin mukaan tahdosta riippumatonta hoitoa171 koskevan päätöksen

voi tehdä vain virkavastuulla toimiva, sosiaalityöntekijän ammatillisen kelpoisuuden omaava henki-

lö eli käytännössä virkasuhteinen sosiaalityöntekijä. Säännöksen tarkoituksena on parantaa tahdosta

riippumattomien toimenpiteiden kohteeksi joutuvien henkilöiden oikeusturvaa. Toimenpiteestä

päättävällä tulee olla ammatillista kykyä arvioida toimenpiteen tarve. Tahdosta riippumattomissa

sosiaalipalveluissa on yleensä kyse viranomaistehtävistä, joten yksityinen sektori ei voi järjestää

niitä.172

Kuntalain taustalla olevan hallituksen esityksen mukaan lakisääteisen tehtävän antaminen yksityi-

selle vaatii taakseen lain antaman valtuutuksen. Hallituksen esityksessä on todettu, että päätöksen-

teko tällaisissa asioissa täytyy säilyttää kunnassa tai kuntayhtymässä tai muussa yhteistoiminta-

säännöksen mahdollistamassa järjestelyssä, jossa julkisuus-, salassapito-, vastuu- ja oikeustur-

vanäkökohdat voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon. Täytäntöönpanotehtävät eivät kuulu kysei-

siin tehtäviin, esimerkiksi koulukuljetus voidaan järjestää muulla tavalla.173 Hallintovaliokunta ko-

rosti mietinnössään, että palveluiden siirtämistä ulkopuoliselle rajoittavat julkisuus-, salassapito-,

vastuu- ja oikeusturvanäkökohdat174.

Kunta on oikeutettu siirtämään lakisääteisiä toimintojaan, jotka koskevat julkista valtaa, yksityisille

palvelun tuottajille, mikäli tähän on annettu valtuutus lailla ja lain nojalla annetulla säännöksellä.

Tämä toteutuu esimerkiksi päihdehuollossa, jossa kolmas sektori usein tuottaa päihdehuollon palve-

luita. Pohjalla on perussäännös PL 124 § hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle.

Päihdehuoltolain (41/1986) 18 §:n mukaan aluehallintovirasto hyväksyy toimintayksiköt, joissa

hoitoa voidaan antaa. Päihdehuoltolain 26 §:n mukaan toimintayksikkö voi käyttää julkista valtaa ja

eristää henkilön, mikäli hän on vaaraksi itselleen tai muille.175

170 Sutela 2003, s. 78.
171 Tahdosta riippumattomalla toimenpiteillä tarkoitetaan päätöksiä, jotka tehdään vastoin henkilön nimenomaista tahtoa
tai siitä riippumatta, mikäli hänen kantansa ei ole selvillä. Kyseisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi lastensuojelulain
417/2007 9 luvun mukainen huostaanotto tai päihdehuoltolain 41/1986 10 §:n hoitoon määrääminen.
172Tuominen 2007, s. 1-5.
173 HE 192/1994 vp, s. 40.
174 HaVM 18/1994.
175 Sutela 2003, s. 79.
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Kun kunta hoitaa terveydenhuollon tehtäviä hankkimalla palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajal-

ta, tehtävää suorittavan lääkärin vastuu on erilainen kuin silloin, kun tehtävän suorittaja on julkisoi-

keudellisessa palvelussuhteessa suoraan kuntaan. Potilasnäkökulmasta tarkasteltuna myös potilaat

ovat erilaisessa asemassa siitä riippuen, hoitaako heitä työsuhteessa oleva lääkäri vai virkalääkäri.

Toisin kuin työsuhteessa toimiva lääkäri virkalääkäri toimii virkavastuulla, joka ei ole riippuvainen

tehtävien tosiasiallisesta luonteesta. Lainsäädännön perusteella ei ole selvää, mitkä ovat ne tehtävät,

joissa terveyskeskuslääkäri tai sairaalalääkäri käyttää julkista valtaa tai merkittävää julkista val-

taa.176

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira on antanut lausunnon 29.10.2009, jossa

luetellaan julkisen vallan käyttöä sisältäviä lääkärin tehtäviä. Valviran mielestä selkeästi hoidolliset

toimenpiteet eivät yleensä merkitse julkisen vallan käyttöä. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun kyse on

sellaisista huollon ja hoidon yhteydessä toteutettavista toimista, joilla selkeästi puututaan yksilön

perustuslaissa turvattuihin perusoikeuksiin. Julkisen vallan käyttöä ovat muun muassa mielenterve-

yslain 9 §:ssä tarkoitettu tarkkailuun ottaminen, kyseisen lain 10 §:ssä tarkoitettu tarkkailulausun-

non laatiminen, lain 11 §:ssä tarkoitettu psykiatriseen sairaalahoitoon määrääminen ja 12 §:ssä tar-

koitettu hoidon jatkaminen sekä lain 13 §:ssä tarkoitettu omasta tahdostaan hoitoon otetun määrää-

minen hoitoon hänen tahdostaan riippumatta. Julkisen vallan käytöksi katsotaan myös lain 4 a lu-

vussa tarkoitetut, tahdosta riippumattoman psykiatrisen sairaalahoidon ja tutkimuksen aikana mah-

dolliset potilaan perusoikeuksien rajoitustoimet. Selkeästi julkisen vallan käyttöä ovat vastaavasti

tartuntatautilain 17 §:ssä tarkoitettu eristäminen (johon voi lisäksi pykälän 2 momentin perusteella

liittyä lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua lääkärin päättämää tahdosta riippumatonta hoitoa),

päihdehuoltolain 11 §:ssä tarkoitettu tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen, saman lain

26 §:ssä tarkoitettu eristäminen ja lain 27 §:ssä tarkoitetut pakotteet ja rajoitteet sekä somaattisista

hoitoa antavissa terveydenhuollon toimintayksiköissä käytettävät pakkotoimet. Merkittävänä julki-

sen vallan käyttönä on perusteltua pitää mielenterveyslain 11–13 §:ssä tarkoitettujen päätösten te-

kemistä ja tartuntatautilain 17 §:ssä tarkoitettua, ainakin pitempiaikaisesta eristämisestä päättämis-

tä.177

Kun kunta hankkii lääkärityövoimaa työvoimanvuokrausyrityksiltä, kyse on työsopimuslain

(55/2001) 1 luvun 7.3 §:n tarkoitetusta työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan käyttöön. Kunta-

lain 44.2 §:n sekä perustuslain 2.3 §:n ja 124 § ovat tällöin esteenä sille, että työntekijä voisi suorit-

176 STM:n julkaisu 2010, s. 3.
177 STM:n julkaisu 2010, s. 6.
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taa julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä. Myöskään kuntaomisteisessa osakeyhtiössä ei voi olla

virkoja, vaan pelkästään työsuhteita. Kunta voi voimassa olevan lainsäädännön perusteella hankkia

sellaisia palveluita, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä, vain toiselta julkisyhteisöltä ja siten, että

tällaisia toimia hoitavat henkilöt ovat julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa.178

Valviran mukaan palvelussuhteen luonne voi vaikuttaa teon rikosoikeudelliseen arviointiin tilan-

teessa, jossa kunnallisessa terveydenhuollossa toimiva lääkäri on paljastanut potilastietoja luvatto-

masti sivulliselle. Jos lääkäri on virkasuhteessa tai työsuhteessa julkisyhteisöön, menettelyyn voi-

daan soveltaa rikoslain (39/1889) 40 luvun 5 §:n virkasalaisuuden rikkomista tai tuottamuksellista

virkasalaisuuden rikkomista koskevia säännöksiä. Jos hän sen sijaan on työsuhteessa yksityisoikeu-

delliseen yhteisöön, mainitut säännökset eivät tulle kysymykseen, vaan menettelyä arvioidaan lie-

vemmin rangaistavien rikoslain 38 luvun salassapitorikosta tai salassapitorikkomusta koskevien

säännösten mukaan.179 Tällä tavoin on myös seuraavaa oikeustapausta arvioitu.

Pieksämäen käräjäoikeus R06/469. 18.9.2007. Pieksämäen käräjäoikeuden 18.9.2007

ratkaisemassa tapauksessa nro 07/366 (R 06/469) syytettiin tuottamuksellisesta virka-

velvollisuuden rikkomisesta neljää vastaajaa, jotka olivat työsopimussuhteessa käräjä-

oikeuden julkisyhteisöksi katsomaan kuntoutuskeskukseen. Vastaajina olivat lähihoi-

taja, sairaanhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja ja vajaamielishoitaja. Käräjäoikeus to-

tesi vastaajien voivan joutua rikosvastuuseen rikoslain 40 luvun 9 ja 10 §:ssä tarkoite-

tuista rikoksista vain, jos he työssään käyttävät julkista valtaa. Vastaajia syytettiin

muun muassa siitä, että he olivat laiminlyöneet virkavelvollisuuttaan jättämällä laitok-

sessa asukkaana ja potilaana olleen, vaikea-asteisesti kehitysvammaisen valvonnatta

yksin kylpyammeeseen seurauksin, että tämä oli kuollut hukkumalla. Käräjäoikeus to-

tesi muun muassa, että yhden vastaajan tehtävänä oli ollut huolehtia hoidettaville mää-

rättyjen lääkkeiden jakelusta ja että kaksi vastaajaa olivat hoidettavaa kylvettäessään

tehneet hoitajille kuuluvaa perushoitotyötä. Käräjäoikeus katsoi jääneen näyttämättä,

että vastaajat olisivat työsopimussuhteissaan käyttäneet julkista valtaa siten, että he

voisivat joutua vastuuseen rikoslain 40 luvun 9 ja 10 §:ssä tarkoitetuista virkarikoksis-

ta.

178 STM:n julkaisu 2010, s. 6.
179 STM:n julkaisu 2010, s. 10.
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Lääkäreitä, jotka toimivat työsopimussuhteella työskentelee tällä hetkellä tehtävissä, joissa käyte-

tään julkista valtaa. Tällaisten tehtävien suorittamiseen heillä ei ole voimassa olevan lainsäädännön

mukaan nimenomaiseen laintasoiseen säännökseen perustuvaa toimivaltaa, koska jo aiemmin mai-

nittu kuntalain 44.2 § edellyttää, että tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuh-

teessa. Valviran selvityksessä on käynyt ilmi, että työsuhteiset lääkärit hoitavat kuitenkin tehtäviä,

jotka sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä. Tällainen tilanne korostuu silloin, kun kokonai-

set terveysasemat ulkoistetaan. Kyseinen tilanne on siis lainvastainen.180

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan valmisteltavana sekä julkisen että yksityisen tervey-

denhuollon ja sosiaalihuollon palveluja koskevat laajat säädöshankkeet. Lisäksi sosiaali- ja tervey-

denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia ollaan uudistamassa. Näiden sää-

dösuudistusten yhteydessä on mahdollista käsitellä ja arvioida eduskunnan oikeusasiamiehen lau-

sunto- ja selvityspyynnössä esille nostamia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvas-

tuuseen ja organisoimiseen liittyviä periaatteita sekä ratkaista niihin liittyvät oikeudelliset ja säädös-

tekniset kysymykset.181

4.2.3 Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen tekemisestä säädetään hankintalailla (348/2007). Hankintalailla tavoitellaan

tehokasta ja avointa julkisten varojen käyttöä. Tarkoituksena on hankkia markkinoilta sekä laadul-

taan että hinnaltaan parhaita palveluita. Hankintalaki velvoittaa kilpailuttamaan oman organisaation

ulkopuolelta tehtävät hankinnat. Kilpailuttamisella pyritään tehostamaan palveluja, parantamaan

palvelujen laatua ja edistämään yritysten kilpailukykyä ja markkinoiden toimivuutta. EU:n hankin-

tadirektiivi määrittelee toissijaisia palveluhankintoja, joihin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-

hankinnat kuuluvat. Toissijaisiin palveluhankintoihin direktiivin säädökset eivät pääsääntöisesti

ulotu. Toissijaisiin palveluhankintoihin säädetään EU-kynnysarvoja. Terveydenhoito- ja sosiaali-

palveluhankinnat, jotka ovat kokonaisarvoltaan yli 50 000 euroa (kansallinen sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelujen kynnysarvo) kuuluvat hankintalain soveltamisalan piiriin.182

Kuntaomisteinen osakeyhtiö on hankintayksiköilleen eli omistajakunnilleen sidosyksikkö, kun yhtiö

on sataprosenttisesti kuntaomisteinen. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka omistajat teke-

180 STM:n julkaisu 2010, s. 30.
181 STM:n julkaisu 2010, s. 13.
182 Merikallio 2007, s. 24.



54

vät omistamaltaan osakeyhtiöltä, joten sidoshankintayksiköt eivät kuulu kilpailuttamisvelvoitteen

piiriin. Sidosyksiköiltään omistajakunnat voivat hankkia in-house periaatteen mukaisesti palveluja.

Jotta hankintoja voidaan tehdä suorahankintana, on in-house statuksen täyttymiselle olemassa kol-

me keskeistä periaatetta, joiden tulee täyttyä:

1. Hankintayksikkö ja sidosyksikkö ovat oikeudellisesti erillisiä ja päätöksenteoltaan itsenäisiä

2. Hankintayksikkö valvoo muodollisesti ja tosiasiallisesti sidosyksikköä

3. Sidosyksikön toiminta kohdistuu pääosin siihen tai niihin hankintayksiköihin, joiden määrä-

ysvallassa se on.

In-house periaatteen mukaan kuntaomisteinen osakeyhtiö ei saa tarjota palveluitaan muille kuin

omistajakunnilleen vähäistä määrää enempää. Omistajayhteisön ulkopuolelle ei kokonaismyynnistä

saa mennä kuin korkeintaan 10 prosenttia. Mikäli tämä ylittyy, palvelujen kilpailuttamisvelvoite

astuu voimaan.183

Julkisista hankinnoista annetun lain 10 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka

hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä,

jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla

tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden

hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.184

Hankintalain 10 §:n ja 76 §:n mukaan se, että hankinnassa on menetelty mainittujen julkisia hankin-

toja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti luo toimivaltuudet markkinaoikeudelle. Hankintalain sää-

tämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä on hankintalain 10 §:n osalta viitattu Euroopan yhtei-

söjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Esityksessä on todettu, että arvioitaessa hankintayksikön ja

sidosyksikön välistä suhdetta, ratkaiseva merkitys on yhteisöjen tuomioistuimen käytännön mukai-

sesti annettava yksiköiden oikeudelliselle erillisyydelle sekä päätöksenteon itsenäisyydelle. Jos

hankinnat tehdään muodollisesti erilliseltä yksiköltä, sidossuhdetta on arvioitava hankintayksikön

määräys- ja valvontavallan laajuuden sekä sidosyksikön toiminnan kohdistumisen kannalta. Edelly-

tysten täyttyminen on arvioitava tapauskohtaisesti. Hankintalain esitöistä ilmenee, että hankintalain

183 Pohja 2009, s. 2.
184 MAO 256/10 s. 17.



55

10 §:n sääntely perustuu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sidosyksikköhankintoja koskevaan

oikeuskäytäntöön.185 Tällä tavoin on myös seuraavaa oikeustapausta arvioitu.

MAO 8.6.2010/256. TyöSyke Oy on 1.1.2008 toimintansa aloittanut Hämeenlinnan

kaupungin, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Hämeenlinnan seudun

kansanterveystyön kuntayhtymän perustama työterveyshuollon palveluita tuottava

osakeyhtiö. Attendo MedOne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Riihimäen

seudun terveyskeskuksen kuntayhtymähallituksen tekemän päätöksen, jonka mukaan

se on päättänyt hankkia TyöSyke Oy:n osakkeita, hyväksynyt TyöSyke Oy:n osakas-

sopimuksen ja yhtiöjärjestyksen sekä irtisanonut Riihimäen seudun terveyskeskuksen

kuntayhtymän ja Attendo MedOne Oy:n välisen sopimuksen työterveyshuollon järjes-

tämisestä. Attendo MedOne Oy on vedonnut siihen, että TyöSyke Oy ei ole Riihimäen

seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän sidosyksikkö, joten palveluiden hankintaan ei

voida soveltaa hankintalain 10 §:n säännöksiä. Työterveyspalveluiden hankinnat olisi

tullut kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, koska sidosyksikön edellytykset eivät täyty.

Markkinaoikeus on päätöksessään todennut, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen

kuntayhtymä käyttää suhteessa TyöSyke Oy:öön lähtökohtaisesti ja muodollisesti vain

sitä valtaa, jonka kansallinen osakeyhtiölaki takaa niille osakkeiden omistajana. Rii-

himäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle ei ole TyöSyke Oy:n yhtiöjärjestyk-

sessä varattu mitään osakeyhtiölakiin nähden ylimääräistä määräys- tai valvontavaltaa

yhtiön hallinnon toimintavapauden rajoittamiseksi. Myöskään TyöSyke Oy:n hallituk-

selle ei ole toisaalta yhtiöjärjestyksessä määrätty mitään epätavallisia tehtäviä eikä

poikkeuksellista toimivaltaa, vaan hallituksen tehtävät on kirjattu yhtiöjärjestykseen

osakeyhtiölain sisältöä vastaaviksi. Yhtiöjärjestys ei siten tässä tapauksessa sisällä

määräyksiä, joista voitaisiin tehdä johtopäätöksiä enempää sidossuhteen olemassaolon

puolesta kuin sitä vastaankaan.

Markkinaoikeus katsoo, että Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymällä on

yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa esitetyn selvityksen perusteella ollut mah-

dollisuus vaikuttaa TyöSyke Oy:n kohdalla ratkaisevasti sekä yhtiön strategisiin ta-

voitteisiin että tärkeisiin päätöksiin. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhty-

185 HE 50/2006 vp, s. 61–63.
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män on katsottava valvoneen TyöSyke Oy:tä samalla tavoin, kuin se valvoo omia toi-

mipaikkojaan.

Markkinaoikeuden saaman hankintamenettelyä koskevan selvityksen mukaan TyöSy-

ke Oy:n liikevaihdosta yli 20 prosenttia kohdistuu muihin kuin sen omistajatahoihin.

Vuonna 2008 tämä osuus on Hämeenlinnan kaupungin esittämän selvityksen mukaan

ollut hieman yli neljännes liikevaihdosta ja vuonna 2009 heinäkuun alkuun mennessä

vajaa neljännes. Nyt käsillä olevassa asiassa hankintayksikön esittämän selvityksen

mukaan helmikuun alussa vuonna 2010 muihin kuin sen omistajatahoihin kohdistunut

osuus yhtiön liikevaihdosta on ollut lähes neljännes. Markkinaoikeus toteaa, että tämä

määrä ylittää sen, mitä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on pitänyt sidosyksikkösuh-

teen olemassaolon kannalta riittävänä.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on pitänyt TyöSyke Oy:tä hankinta-

lain 10 §:n mukaisena sidosyksikkönään ja päättänyt hankkia siltä työterveyshuolto-

palveluja ilman kilpailuttamista. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hankinnan

kilpailuttamatta jättämiselle olisi ollut muu kuin hankintalaissa säädetty peruste. Asi-

assa esitetyn selvityksen perusteella on myös perusteita katsoa, että kysymyksessä

olevat hankinnat ovat ylittäneet hankintalain 15 §:ssä kysymyksessä oleville palveluil-

le säädetyn kansallisen kynnysarvon määrän. Markkinaoikeus katsoo, että Riihimäen

seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on menetellyt hankinnoissaan julkisia hankin-

toja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole järjestänyt TyöSyke Oy:ltä os-

topalveluna hankkimistaan työterveyshuollon palveluista hankintalain mukaista tar-

jouskilpailua ja julkaissut hankinnasta hankintalain ja julkisista hankinnoista annetun

valtioneuvoston asetuksen mukaista hankintailmoitusta.186

Kyseinen tapaus korostaa sitä, että tehdäkseen suorahankintoja sidosyksiköltään, kunnan on oltava

varma siitä, että in-house statuksen kaikki kolme keskeistä periaatetta täyttyvät. Kunta on vastuussa

myös siitä, että sidosyksikön toiminta kohdistuu pääosin omistajakuntaan tai niihin hankintayksi-

köihin, joiden määräysvallassa se on. Muussa tapauksessa kunnan tulee noudattaa hankinnoissaan

hankintalakia.

186 Ks. MAO 257/10.
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5. KUNTA PALVELUIDEN TUOTTAJASTA PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄKSI

5.1 Kunnan ohjaus ja valvonta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ohjaus ja valvonta kuuluvat yksityisten palvelujen osalta

useille eri viranomaisille. Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu yleinen valvonta ja ohjausvastuu.

Alueellisesti yksityisiä palveluntuottajia ja alueella toimivia terveydenhuollon ammattihenkilöitä

ohjaavat ja valvovat aluehallintovirastot.187 Kunnissa tästä tehtävästä vastaavat erikseen osoitetut

viranhaltijat sekä lautakunnat, esimerkiksi sosiaali- tai perusturvalautakunta188.

Valtioneuvosto vastaa kunnallisen palvelujärjestelmän ohjauksesta, hyväksymällä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan (TATO), josta säädetään

STVOL:n 5 §:ssä seuraavanlaisesti:

”Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi hallituksen valtiontaloutta koskevien pää-

tösten kanssa yhteensopivan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisoh-

jelman (kansallinen kehittämisohjelma). Kehittämisohjelmassa määritellään koko oh-

jelmakauden kattavat keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämis-

toiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudis-

tus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.”

”Kansallisessa kehittämisohjelmassa voidaan asettaa myös sellaisia valtion sosiaali-

ja terveydenhuollon keskus- ja aluehallintoon kohdistuvia ohjelman toteuttamista kos-

kevia keskeisimpiä tavoitteita ja toimenpidesuosituksia, jotka ovat perusteltuja kun-

nallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarkoituksenmukaisen toteuttamisen kannalta.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laajuutta, sisältöä ja järjestämistapaa ei yleensä säännellä

erityislainsäädännössä. Kunnan ostaessa palveluja yksityiseltä, on varmistuttava, että palvelun taso

vastaa kunnan tuottaman palvelun tasoa.189

187 Aluehallintovirasto (AVI) on aloittanut toimintansa 1.1.2010. Aluehallintovirastoja on Manner-Suomessa kuusi ja ne
hoitavat aiempien lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien lupa-,
valvonta- ja oikeusturvatehtäviä. Ks. Aluehallintovirasto – Peruspalvelut ja oikeusturva. www.avi.fi.
188 Sutela 2003, s. 165.
189 Sutela 2003, s. 165–167.

http://www.avi.fi./
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Kunnan palvelujärjestelmän asiamukaisuutta valvoo Valvira. Valviran toimintaa säätelee laki sosi-

aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (2008/669). Lain 1 §:n mukaan Valvira on sosiaali- ja

terveysministeriön alainen keskusvirasto, joka edistää ohjauksen ja valvonnan keinoin oikeusturvan

toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä elinympäristön ja väestön ter-

veysriskien hallintaa.  Valvira ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia toimialansa lainsäädännön toi-

meenpanossa sekä valvoo sen toteuttamista. Ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on edistää väestön

terveyttä ja toimintakykyä, ehkäistä tupakoinnista ja alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja, varmis-

taa oikeusturvan toteutumista sosiaali- ja terveyshuollossa, varmistaa palvelujen laatua sosiaali- ja

terveydenhuollossa, varmistaa potilasturvallisuutta, varmistaa elinympäristön terveysriskien hallin-

taa sekä edistää toiminnanharjoittajien yhdenmukaista kohtelua.190

Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta säätelee 1.1 §:n mukaan yksityisten tuottamien sosi-

aalipalvelujen sekä kunnan omistamien julkisyhteisöjen perustamien liikeyritysten tuottamien sosi-

aalipalvelujen valvontaa. YSospL 5 §:n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka jatkuvasti lii-

ke- tai ammattitoimintaa harjoittamalla antaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava

aluehallintoviraston lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lakia sovelletaan

kunnan perustamiin osakeyhtiöihin. YSospL 6 §:n mukaan muuta, kun ympärivuorokautista toimin-

taa harjoittavien yksityisten palvelujen tuottajien, on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnalle, ennen

palvelun aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista. Kunnan tulee ilmoittaa aluehallinto-

virastoon tiedot kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialoista,

koska aluehallintovirasto pitää niistä rekisteriä.

Laki yksityisestä terveydenhuollosta säätelee yksityistä terveydenhuoltoa koskevaa lupamenettelyä

ja valvontaa. Sääntely on vastaavanlainen sosiaalipalvelujen valvontaa koskevan lain kanssa. Yksi-

tyiseltä terveydenhuollon palvelun tuottajalta vaaditaan aluehallintoviraston lupa palvelujen tuotta-

miseen. Luvan tulee olla kirjallinen ja siinä on mainittava tuottajan toimiala. Lakia yksityisestä ter-

veydenhuollosta sovelletaan palveluihin ja niiden tuottajiin erityisissä toimintayksiköissä, kuten

osakeyhtiöissä. Toiminnan aloittamisesta tai muuttamisesta on aina tehtävä ilmoitus aluehallintovi-

rastolle.191

Aluehallintovirasto on oikeutettu velvoittamaan asianomaiset noudattamaan lupavelvollisuuksia.

YSospL 16 §:n mukaan aluehallintovirasto voi velvoittaa asianomaisen noudattamaan määräyksiä

190 Valvira 2011, s. 1.
191 Sutela 2003, s. 173.
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sakon uhalla tai uhalla, että palvelutoiminta keskeytetään tai sen osan käyttö kielletään. Aluehallin-

tovirasto voi myös peruuttaa yksityisen terveydenhuoltopalveluja tarjoavan yksikön toimiluvan.

Rangaistussäännöksistä säädellään tarkemmin yksityisen terveydenhuollon lain 24 §:ssä.192

5.3 Kuntaomisteisen osakeyhtiön vaikutukset demokratiaan

5.3.1 Demokratiaperiaate

Kunnan tulee noudattaa julkiselle hallinnolle ominaista demokratiaperiaatetta. Periaatteen mukaan

kaiken yhteiskunnallisen vallan lähde on kansa. Julkisen toiminnan tulee palvella kansan etuja.

Kunnallishallinnossa tämä tarkoittaa siis kunnan asukkaita ja sitä, että heidän valitsemansa valtuus-

to käyttää ylintä päätös- ja ohjausvaltaa kunnassa. Hallinnon tulee rakentua edustukselliselle demo-

kratialle ja sitä täydentävälle suoralle asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet mahdol-

listavalle demokratialle. 193

Perinteisen demokratian toteutumisen kannalta, kunnan asukkailla on oltava riittävät tiedot heitä

kiinnostavista asioista. Tätä toimintaa säännellään KuntaL 29 §:ssä, jonka mukaan kunnan asukkail-

le on muun muassa tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmis-

telijoille ja päättäjille. Tiedottaminen on osa hallinnon julkisuusperiaatetta. Kunnan demokratian

toteutumisen kannalta tärkeät asiat eivät ole salaisia, salassapitosäännökset koskevat ainoastaan

yksityisyyttä ja liike- ja ammattisalaisuuksia.  Kuntalain 29 §:n seuraamatta jättämisestä ei aiheudu

oikeudellista virhettä, toisin kuin KuntaL 95 §:stä, joka koskee asianosaiselle tiedottamista.

Demokratiakäsityksen toteutuminen kuntaomisteisessa osakeyhtiössä on kuntalaisen näkökulmasta

kyseenalainen, koska osakeyhtiö on yksityisoikeudellinen, eikä sen tarvitse noudattaa demokra-

tiaperiaatetta. Kunnan asukkaat ovat itse kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajia. Kuntalaiset valit-

sevat itse valtuuston äänestämällä, mutta heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kunnan edustamises-

ta yhtiön yhtiökokouksessa, sen päättää kunnanhallitus. Kuntaomisteisella osakeyhtiöllä ei ole

myöskään oikeutta tai velvollisuutta alistaa yhtiössä tehtäviä päätöksiä kunnanvaltuuston käsitte-

lyyn.194 Tämä heikentää informaation kulkua, mutta toisaalta myös nopeuttaa päätöksentekoa yhti-

össä. Kunnan on mahdollista kuitenkin määritellä omistamilleen yhtiöille tietyt periaatteet konser-

192 Sutela 2003, s. 174–175.
193 Heuru ym. 2008, s. 221.
194 Valkama 2007, s. 232–234.



60

niohjauksen kautta. Demokratiakäsitys on myös mahdollista kirjata yhtiöjärjestykseen osakeyhtiötä

perustettaessa. Osakeyhtiö toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kunta voi halu-

tessaan kutsua yhtiökokouksen koolle ja vaikuttaa asioihin sitä kautta. Tämä on melko hidas vaikut-

tamistapa, mutta osakeyhtiön johdon on viime kädessä huomioitava yhtiökokouksen päätökset, mi-

käli ne ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisia.195

5.3.2 Julkisuus ja tiedottaminen

Asioiden julkisuus ja niistä tiedottaminen vaikuttavat suoraan siihen, kuinka hyvät mahdollisuudet

kuntalaisilla on vaikuttaa kunnan asioihin. Hallintolain 24.1 §:n mukaan asiat käsitellään julkisesti,

jos niin on säädetty tai erityisen säännöksen nojalla päätetty. Oikeutta saada tietoa viranomaisten

toimista ohjaa julkisuusperiaate. Julkisuusperiaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada viranomai-

sen toiminnasta tietoa, myös niissä asioissa, jotka eivät välittömästi koske häntä itseään. Hallinnos-

sa julkisuusperiaate pitää sisällään asiakirjojen julkisuuden. Julkisuusperiaatteen tiedonsaantioikeus

on perusoikeus, jota voidaan rajoittaa ainoastaan lailla välttämättömistä syistä. Perustuslain 12.2 §:n

mukaan asiakirjat ja muut viranomaisen tallenteet ovat julkisia, ellei niitä välttämättömien syiden

vuoksi lailla erikseen rajoiteta. Julkisuusperiaate sisältää myös oikeuden seurata asioiden käsittelyä

muun muassa kuntien valtuustojen istunnoissa. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen, julkisten

tehtävien yksityistäminen ja yksityisten ostopalvelujen käyttö viimeisen vuosikymmenen aikana

vaikuttavat tietojen saatavuuteen julkishallinnosta.196

Perustuslain lisäksi kunnallisilla toimielimillä ja viranhaltijoilla on yleisvelvoite tiedottaa toimin-

nastaan. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (621/1999) säätelee kunnan

toiminnan julkisuutta. Julkisuuslain 20.2 §:n mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja

palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä

asioissa. Kunnan on ulkoistaessaan palveluitaan sovittava tiedotuksen ja markkinoinnin pääperiaat-

teista, jotta kuntalaiset saisivat riittävästi oikeaa ja tarpeellista tietoa. KuntaL 29.2 §:n mukaan, kun-

ta ei vapaudu tiedotusvelvollisuudesta, vaikka se antaisi tehtäviään osakeyhtiölle tai muun yhteisön

hoidettavaksi. Kunnan velvollisuutena on huolehtia, että kunnan tehtäviä hoitamaan perustetun osa-

keyhtiön toiminnasta tiedotetaan. Kunnallisilla toimielimillä ja viranomaisilla on yleisvelvoite tie-

dottaa toiminnastaan. Ulkoistamisprosessin hallintaa helpottaa asiakirjojen luokittelu julkisiin, har-

195 SM:n julkaisuja 9/2006, s. 9.
196 HE 30/1998, s. 12.
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kinnanvaraisesti julkisiin ja salassa pidettäviin asiakirjoihin. Lähtökohtana voidaan pitää, että ul-

koistamisen valmisteluun liittyvät asiakirjat ovat julkisia.197

Osakeyhtiötä eivät koske samat julkisuussäännökset kuin kuntia, ja osakeyhtiöillä on paljon lii-

kesalaisuuksia. Tämän vuoksi kuntalaisilla voi olla vaikeuksia saada tietoa osakeyhtiön suunnitel-

mista ja toimenpiteistä.198 Osakeyhtiö noudattaa julkisuusperiaatetta ainoastaan silloin, kun se käyt-

tää julkista valtaa hoitaessaan lain tai asetuksen nojalla julkista tehtävää. Julkisuuslain 4.2 §:n mu-

kaan ”mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös lain tai asetuksen taikka lain tai asetuksen no-

jalla annetun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia,

säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa.” Seurauksena sellaiset asiakkuu-

den ja kuluttajan roolit, jotka sijoittuvat yksityisille sektoreille ja joiden ei katsota käyttävän julkista

valtaa kaventavat kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia vaikuttaa kunnan toimintaan tältä osin.

Välilliseen julkishallintoon luetaan lakisääteisiä terveydenhuollon palveluja tuottavat yksityiset or-

gaanit, joten niihin tulee soveltaa julkisuuslakia, vaikka ne eivät suoranaisesti käytä julkista valtaa.

Julkisuuslain lisäksi kuntalaisten yksityisyyttä ja asiakirjojen saantioikeutta on turvattu potilaslailla

ja sosiaalihuollon asiakaslailla sekä sellaisissa tilanteissa, joissa sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaa

yksityisoikeudellinen orgaani.199 Ulkoistamisissa julkisuuslakia sovelletaan silloin, kun yksityinen

sosiaalihuolto tuottaa kunnille sen lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja.

Pääsääntönä on, että ulkoistetun sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisen asiakirjaan liittyvien

tietojen antamisesta kunnassa päättää toimivaltainen viranhaltija.200

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ulkoistaessa myös henkilötietolaki (523/1999) nousee tär-

keäksi. Henkilötietolain 3.2 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan muun muassa hen-

kilötietojen keräämistä, tallentamista, siirtämistä, käyttöä, luovuttamista, säilyttämistä ja poistamis-

ta. Henkilötietojen käsittely korostuu ulkoistamisissa, joissa niitä tarvitaan usein. Palvelujen järjes-

täjänä kunnat ovat vastuussa siitä, että henkilötietojen ja muiden asiakirjojen käsittely on lainmu-

kaista.

Merkittävä tiedonsaannin keino kuntalaisille on seurata valtuuston julkisia kokouksia. Osakeyhtiön

yhtiökokousta kuntalainen ei sen sijaan pääse seuraamaan, se on avoin vain osakeyhtiön osakkaille

197 Harjula-Prättälä 2007, s. 272–278.
198 Valkama 2007, s. 235.
199 Tuori 2004, s. 557–561.
200 Tuori 2004, s. 559–261.
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ja suljettu muilta. Kuntalaisella ei siis ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa osakeyhtiön asiois-

ta. Hallinnollisessa mielessä osakeyhtiö tuntuu melko huonolta organisaatiomallilta kunnalliseen

palvelutuotantoon, koska se on suunniteltu liike-elämän tarpeita varten. Kunnallisen toiminnan

avoimuus ei ole osakeyhtiön pääsääntö. Kunnan jäsenellä ei myöskään ole ehdotonta oikeutta nähdä

osakeyhtiön asiakirjoja.201

5.3.3 Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Eri hallinnonaloilla on viime vuosina pyritty lisäämään kansalaisosallistumista. Perustuslaissa on

asetettu velvoite edistää yksilön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia, myös vaalien lisäksi.

Osallistumismahdollisuuksia on olemassa erilaisia, muun muassa tieto-, suunnittelu-, päätöksente-

ko- ja toimeenpano-osallisuus. Kuntalain säännökset asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdolli-

suuksista tarkoittavat suunnittelu- ja vuorovaikutusosallisuuksia ennen päätöksentekoa. Tällaisia

ovat esimerkiksi sosiaalihuollon asiakasta koskevat säännökset osallistumisesta palveluiden suun-

nitteluun ja toteuttamiseen. Julkisuuslaki asettaa viranomaisille velvoitteen huolehtia tiedon saata-

vuudesta, jotta osallistumismahdollisuudet voidaan turvata.202

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään niin perustuslain kuin kuntalain tasolla.

Perustuslaissa todetaan, että julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua

yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon (PL 14.3 §).

Perustuslain 20.2 §:ssä korostetaan tätä oikeutta myös kuntatasolla, siten että julkisen vallan on py-

rittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinym-

päristöään koskevaan päätöksentekoon. Kuntalain 27.1 §:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta

siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan

toimintaan. Valtuusto voi vaikuttaa kunnan toimintakulttuurin avoimuuteen merkittävästi. Valtuus-

ton päätettäväksi jää suoran demokratian laajuus ja muodot.203

Euroopan neuvoston peruskirjassa säädetään kansalaisten oikeudesta osallistua julkisten asioiden

hoitoon ja siitä, miten paikallisviranomaisten vastuulla tulisi olla huomattava osa oman alueensa

201 Puttonen 2002, s. 122–125.
202 Hallberg 2005, s. 27-28.
203 Harjula – Prättälä 2007, s. 266.
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asioiden hoidosta. Edustuksellinen demokratia saa peruskirjassa ensisijaisen aseman.204 Paikallisen

itsehallinnon peruskirjan 4 artiklan 3-kappaleeseen on kirjattu subsidiariteettiperiaatteen vaatimus:

”Julkisista tehtävistä tulee yleensä ensisijaisesti huolehtia kansalaista lähinnä olevien

viranomaisten. Annettaessa jokin tehtävä muulle viranomaiselle on otettava huomioon

tehtävän laajuus ja luonne sekä tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset.”

Kun kunnille taataan lähinnä kansalaisia olevat yleistoimintavaltuudet paikallisten asioiden hoitaji-

na, samalla tunnustetaan kuntien itsehallinto.205 Perustettaessa kunnan osakeyhtiö tulee tarkastella,

toteutuuko peruskirjan määritelmä.

Kuntalaisten osallistuminen paikalliseen päätöksentekoon on poliittinen perusoikeus, mutta vain

vaalioikeus kuuluu perusoikeuksien piiriin. Muiden osallisuuskeinojen oikeudellinen suoja on näin

ollen vähäisempi ja kuntien perusoikeusmyönteisyydestä kiinni.206 Vaalit eivät kuitenkaan takaa

riittäviä osallistumismahdollisuuksia, kuntalaisille olisi niiden lisäksi tarjottava muita mahdolli-

suuksia osallistua poliittiseen päätöksentekoon esimerkiksi kansanäänestyksillä myös kuntatasol-

la.207 Kuntalain 27.2 § kokoaa luettelon osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kuntalaisia eli

palvelun käyttäjiä voidaan muun muassa valita liikelaitoksen ja muun laitoksen johtokuntaan. Täl-

laista mahdollisuutta kuntaomisteisella osakeyhtiöllä ei ole. Kuntaomisteiseen osakeyhtiöön vali-

taan kunnanhallituksen enemmistön edustaja.

5.4 Kuntalaisen asema palveluiden käyttäjänä

Kunnallisen demokratian toimivuudelle asettavat vaatimuksia niin vuorovaikutteinen suunnittelu-

kulttuuri kuin managerialistinen asiakkuus. Kuntien haasteena on turvata lakisääteiset palvelut te-

hokkaasti niin, että demokratiakäsite toteutuu. Asiakasdemokratian toteuttaminen, sosiaalipalvelu-

jen asiakaslähtöisyys ja kuntalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen edistäminen ovat haasteita, jota

uuden asiakasdemokratian sovittaminen perinteiseen käytäntöön, tuo tullessaan.

204 Ryynänen 2005, s. 125.
205 Ryynänen 2006, s. 68.
206 Kohonen – Tiala 2002, s. 23–24.
207 Siitonen 2007, s. 246.
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Demokratiaperiaatteen prosessi välittää kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeet ja tuen kunnan organi-

saatioon. Kuntalais- ja asiakasvaikuttaminen ovat kuitenkin kaksi erialaista käsitettä. Käsitteet ovat

osin päällekkäisiä, mutta korostavat toimijoiden erilaista asemaa ja roolia.208

Asiakkaan ja kuluttajan asema korostuu managerialistisessa näkökulmassa, jossa painotetaan yksi-

lön periaatteellista vapautta tehdä valintoja. Julkisen hallinnon asiakkaiksi käsitetään ihmiset, jotka

tarvitsevat tai kuluttavat tuotettavaa palvelua. Asiakasrooli perustuu rationaaliajatteluun yritysta-

louden alalta, jossa haetaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Uuden julkisjohtamisen mukaan,

julkisessa toiminnassa parempaan ja tehokkaampaan kunnallishallintoon päästään liiketaloustieteen

oppeja noudattamalla.209

Kuntalaisten ja hallinnon välinen keskustelu nostaa esiin kaksi erilaista kansalaisuusmallia, yksityi-

sen kansalaisen ja julkisen poliittisen kansalaisen. Yksityistä kansalaisuutta määrittävät ensisijaises-

ti asiakkaan ja kuluttajan roolit. Asiakasdemokratia on NPM-näkökulma, joka mahdollistaa palvelu-

jen käyttäjien reagoinnin palvelun sisältöön ja laatuun muun muassa erilaisten palautemekanismien

avulla.210 Kuntalaisaktiivisuus rakentaa julkista poliittista kansalaisuutta. Näkemys korostaa avointa

vuorovaikutusta ja julkista keskustelua kaikista päätöksentekoon liittyvistä kysymyksistä.211

Asiakkaan oikeusasemaa sääntelevät säännökset ovat hajanaisia, eikä yhtenäistä lainsäädäntöä asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista ole saatu aikaan. Kuntalainen on mielletty vasta viime vuosina jul-

kisten palvelujen käyttäjäksi ja asiakkaaksi. Julkisilta palveluilta vaaditaan asiakaslähtöisyyttä, ta-

loudellisuutta ja tehokkuutta. Näiden vaatimusten yhteensovittaminen perinteisten hallinnon peri-

aatteiden kanssa vaatii asenteellista muutosta sekä rakenteiden ja toimintatapojen muuttamista.212

Asiakkaan määritelmä eroaa kuntalaisen määritelmästä osin, koska se ei tuo aina samoja oikeuksia.

Asiakkuus pitäisi hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti määritellä mahdollisimman väljästi,

jotta se kattaisi kaikki neuvontaa, ohjausta, etuutta ja palvelua hakevat asiakkuudet. Sosiaalihuollon

asiakaslain mukaisesti kunnan yksityisen palveluntuottajan palvelua pidetään samana kuin kunnan

tuottamaa palvelua, silloin kun kunnalla on siitä järjestämisvastuu. Asiakaskäsite on tutkittava hy-

vin laajasti, koska se on johdettavissa eri laeista. Sosiaalihuoltolaissa esimerkiksi asiakkaalla voi-

208 Sutela 2003, s. 205.
209 Sutela 2003, s. 205.
210 Sutela 2003, s. 206.
211 Heuru 2006, s. 280.
212 HE 192/1994, s. 42.
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daan tarkoittaa niin sosiaalihuoltoa hakevaa, käyttävää tai sen kohteena olevaa tai etuuksia, ohjausta

tai neuvontaa tarvitsevaa.213

Asiakkuuden luonne on vaihteleva eikä sisältö ole kunnan tuottamissa palveluissa yhtä yksinkertai-

nen kuin yksityisen yrityksen palveluissa. Palvelun luonne luo kehyksen sille, miten asiakkuutta

painotetaan. Yksityisellä orgaanilla ei ole viranomaisvastuuta eikä demokraattiseen päätöksente-

koon liittyviä velvoitteita. Sillä on vapaammat mahdollisuudet kehittää ja huomioida asiakkaiden

tarpeita.214 Kuntalaisten suhtautuminen kuntien toimimiseen entistä enemmän palveluiden järjestä-

jinä, riippuu hyvin paljon siitä, kuinka palveluiden tuotanto on hoidettu ja kokevatko kuntalaiset

palvelut riittäviksi. Kuntalaisten asenne ratkaisee, voidaanko paikallistasolla kunnan perinteisiä

palvelutehtäviä siirtää kunnalta pois positiivisessa hengessä.215

5.5 Oikeusturvakeinot ja muutoksenhaku

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon potilaiden asemasta ja oikeuksista on oma lainsäädäntönsä.

Lainsäädännöllä pyritään edistämään asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja

asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluun ja hyvään kohteluun.

Näitä lakeja ovat, laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki sosiaalihuollon asiakkaan

asemasta ja oikeuksista (812/2000) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen

laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001). Asiakkaan

yksityisyyden suojaamisesta säädetään henkilötietolaissa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavaa terveydenhuollon palveluja,

myös silloin kun palvelun tuottaa yksityinen.216

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymä kansalaisoikeuksia koskeva kasainvälinen

yleissopimus (SopS 8/76; KP-sopimus) ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden tekemä yleissopimus

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 19/90; Euroopan ihmisoikeussopimus)

sääntelevät oikeusturvaa menettelyissä, jotka täyttävät toiminnalliset ja organisatoriset vähimmäis-

mahdollisuudet. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa on pyritty turvaamaan jokaiselle,

jonka tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, tehokas oikeuskeino, vaikka loukkaukseen

olisivat syyllistyneet virantoimituksessa olevat henkilöt.

213 HE 137/1999, s. 12, 19.
214 Palvelusetelityöryhmän muistio 2008,s. 24.
215 Komulainen 2010, s. 530.
216 Merikallio 2007, s. 15.
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Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta määrittelee, että kunnalla tulee olla sosiaa-

liasiamies tarkkailemassa asiakkaiden oikeusturvaa. Sosiaaliasiamiehen tehtävät ovat lain 24.2 §:n

nojalla seuraavat:

”1) neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;

2) avustaa asiakasta 23 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa;

3) tiedottaa asiakkaan oikeuksista;

4) toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi; sekä

5) seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys

vuosittain kunnanhallitukselle.”

Terveydenhuollon asiakkaiden asemaa turvaa vastaavasti laki potilaan asemasta ja oikeuksista, jon-

ka mukaan kunnassa tulee olla potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävät ovat lain 11.2 §:n nojalla

seuraavat:

”1) neuvoa potilaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;

2) avustaa potilasta 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa;

3) tiedottaa potilaan oikeuksista; sekä

4) toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.”

Asiakkaiden tekemät valitukset, kantelut, epäviralliset yhteydenotot ja tarkastukset kuuluvat alue-

hallintovirastojen jälkikäteisen valvonnan piiriin. Kuntalain 8.2 §:n mukaan aluehallintovirasto voi

kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Aluehallintovirasto

ei kuitenkaan viran puolesta saa puuttua havaitsemiinsa lainvastaisuuksiin, asia voi tulla kuntalain

nojalla aluehallintovirastossa vireille ainoastaan ulkopuolisen aloitteesta.217

Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden päätöksistä kuntalaiset eivät voi valittaa samalla tavalla kuin kun-

tien päätöksistä. Osakeyhtiö kaventaa näin ollen kuntalaisten oikeussuojakeinoja. Kuntalain mukai-

sia muutoksenhakukeinoja; oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, ei voida käyttää.218 Perustuslain

21.1 § ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 (1) artikla turvaavat kuitenkin muutoksenhakuoikeu-

den yksilöllisissä hallintopäätösasioissa tuomioistuimessa organisoituun toimielimeen. Yksityisten

217 Sutela 2003, s. 168.
218 Valkama 2007, s. 235.
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henkilöiden oikeuksia, etuja ja velvollisuuksia koskeviin hallintopäätöksiin pitää voida hakea muu-

tosta. Sosiaalihuollossa muutoksenhakusäännösten ulottuvuus on kuitenkin epäselvä ja terveyden-

huollossa vielä tätäkin epäselvempi. Asianosainen, jonka edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta on

päätetty voi tehdä saamastaan hallintopäätöksestä hallintovalituksen, myös kun päätös perustuu

kuntalain ulkopuoliseen erityislainsäädäntöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon tosiasiallisesta hoito-

toiminnasta ei kuitenkaan ole mahdollista hakea muutosta valittamalla, koska tämänkaltaisia yksi-

tyisiä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä ei tehdä. Hallintokantelun asiakkaat voivat tehdä

ainoastaan yksityistämispäätöksistä, mutta eivät poikkeamiin yksityisissä palveluissa. Terveyden-

huollon oikeussuojajärjestelmän pääpaino on muualla kuin valitusmenettelyssä. Kantelut, muistu-

tukset ja vahingonkorvausvaatimukset ovat mahdollisia.219

Hallintokantelu on viranomaiselle tehty ilmoitus päätöksen tai muun toimenpiteen lainvastaisuudes-

ta tai moitittavuudesta. Kantelu voi aiheuttaa rikossyytteen nostamisen tai kurinpidollisia toimenpi-

teitä, mutta päätöstä sillä ei saa muutetuksi tai kumotuksi. Hallintokantelu voidaan tehdä kaikilla

sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän osa-alueilla ja se voi kohdistua hallintopäätökseen tai tosi-

asialliseen hoitotoimintaan. Yksityisiä palveluntuottajia koskevat kantelut terveydenhuollon toi-

minnassa ovat olleet selvästi kasvamassa.220

Muistutusmenettely saattaa olla esivaihe muihin oikeusturvakeinoihin. Asiakkaalla on oikeus tehdä

muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johta-

valle viranhaltijalle, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säätelevän lain 23.1 §:n mu-

kaan. PotL 10.1 §:n mukaan muistutus tehdään terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus

on keino reagoida nopeasti ja epämuodollisesti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tosiasialli-

siin toimenpiteisiin ja asiakkaan saamaan kohteluun.221

Terveydenhuollon palveluja käyttävän asiakkaan erityislainsäädännön oikeusturvajärjestelmä on

erilainen kuin sosiaalihuollon asiakkaan. Terveydenhuoltolain, kansanterveyslain tai erikoissairaan-

hoitolain mukaan yksilöä koskevista lääkärin hoitopäätöksistä tai kannanotoista, jotka koskevat

hoitoonottamista, taudinmääritystä tai hoidon sisältöä ei ole valitusoikeutta. Ainoastaan tahdonvas-

taisesta tai tahdosta riippumattomasta pakkohoitopäätöksestä, joka rajoittaa potilaan itsemääräämis-

oikeutta on mahdollista valittaa. Yksityinen terveyspalveluja tuottava yksikkö ei kuitenkaan voi

219 Sutela 2003, s. 180, 185.
220 Sutela 2003, s. 190–191.
221 Sutela 2003, s. 191–192.
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tehdä tämän kaltaisia merkittävää julkista vallan käyttöä vaativia päätöksiä, jotka on perustuslain

mukaan määrätty viranomaisille.222 Potilas voi tehdä kantelun hoitovirheestä terveydenhuollon oi-

keusturvakeskukselle. Tämän mahdollistaa potilasvahinkolakiin (585/1986) perustuva vahingon-

korvausjärjestelmä sekä ammattihenkilöiden rikosoikeudellinen, vahingonkorvaus- ja kurinpidolli-

nen vastuujärjestelmä.223

Potilasvahinkolain 4 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla on oltava vakuu-

tus aiheutuneiden henkilövahinkojen varalta. Yksityiseltä terveyspalveluja tuottavalta yritykseltä on

kunnan vaadittava vakuutuksen ottamista. Korvausta haetaan Potilasvahinkokeskukselta.224 Potilas-

vahinkolain mukaista vahingonkorvausjärjestelmää tai ammattihenkilölainsäädännön mukaista

kontrollimahdollisuutta ei sen sijaan sosiaalihuollossa ole. Sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kohte-

lustaan muistutuksen viranomaiselle.225

Muutoksenhaku kunnan tuottamissa ja yksityisiltä palvelun tuottajilta ostamissa sosiaalipalveluissa

on monimutkainen. Tämän vuoksi on aina tärkeää tarkastella erityslain muutoksenhakusäännökset.

Erityislain tarkastelusta tekee haastavaa ja vaikeasti hahmoteltavaa, sen runsaat viittaussäännökset

muun muassa sosiaalihuoltolakiin. Sosiaalihuollossa usein säädelty valituskielto ei ole aina ehdo-

tonta, usein on mahdollista hakea oikaisua tehtävästä vastaavalta toimielimeltä. Oikaisun jälkeen on

mahdollista tehdä hallinto-oikeuteen hallintovalitus. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä jatko-

valitus on sen sijaan hyvin rajoitettua ja edellyttää usein valituslupaa, ellei se ole erikseen kielletty.

Kunnan järjestämän sosiaalihuollon muutoksenhaku määräytyy sosiaalihuoltolain ja erityislakien

perusteella.226

Sopimuserimielisyyksien ratkaisutavat julkisoikeudellisissa ja yksityisoikeudellisissa sopimuksissa

poikkeavat toisistaan. Yksityisoikeudellisia sopimuksia koskevat riidat ratkaistaan ensiasteisessa

yleisessä alioikeudessa eli käräjäoikeudessa kun taas julkisoikeudellisia sopimuksia koskevat riidat

ratkaistaan ensiasteessa hallinto-oikeudessa.227 Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätökseen ei ole

222Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 4.3.2010 kiinnittänyt huomiota, että kunnallisessa terveydenhuollon yksikössä
julkista vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ovat suorittaneet myös vuokratyöntekijöinä toimivat tai ostosopimuksen perus-
teella työskentelevät lääkärit, jotka ovat työsopimussuhteessa yksityiseen palvelun tuottajaan. Myös päivystykseen
voidaan poikkeuksellisesti palkata lisälääkäreitä ilman virkaa. Julkisen tehtävän voi myös poikkeuksellisesti tehdä
muukin kuin virkasuhteessa toimiva päivystävä lääkäri, auttamisvelvollisuuteen perustuen. Parikka – Paavilainen 2010,
s. 1-3. Ks. Julkinen valta 4.2.1.
223 Sutela 2003, s. 183–184.
224 Sutela 2003, s. 183–184.
225 Sutela 2003, s. 185.
226 Sutela 2003, s. 183, 185.
227 Harjula – Prättälä 2007, s. 575.
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yleistä valitusoikeutta. Osakas voi ajaa oikeuttaan alioikeudessa, jos katsoo oikeuttaan loukatuksi.

Kuten aiemmin on todettu kunnanhallitus voi antaa osakeyhtiön edustajilleen toiminta-ohjeita, mut-

ta niillä ei ole oikeudellista sitovuutta. Osakeyhtiön edustajien tulee kuitenkin, toimiessaan yhtiön

hallituksessa edistää osakeyhtiön etua, vaikka kunnan ja yhtiön etu olisivat vastakkain.228 Mitkään

ulkopuoliset intressit, eivät yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta katsottuna saisi vaikuttaa hallituksen

jäsenen toimintaan hallituksessa siten, että jäsen edistäisi jotain muuta kuin yhtiön etua. Mikäli

kunnan ja yhtiön edut olisivat ristiriidassa, pitäisi kuntaa edustavan virkamiehen pidättäytyä kunnan

edun vastaisesta toiminnasta ja todeta itsensä esteelliseksi päätöksentekoon.229

Perustuslain 81.2 §:n mukaan viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksulli-

suuden ja maksujen suuruuden perusteista sekä toiminnasta, joista maksuja voidaan periä, tulee sää-

tää lailla. Osakeyhtiömuotoinen asiakaspalvelutoiminta saattaa sen sijaan nostaa asiakaspalvelu-

maksuja liiketaloudellisista syistä, koska suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista ei

päätä kunnanvaltuusto. Osakeyhtiö ei kuulu kunnan varallisuuspiiriin ja rajoittaa kunnanvaltuuston

budjettivaltaa.

5.2 Kunnan omistama työterveyshuollon osakeyhtiö

Kansaneläkelaitoksen tuottaman tilastokatsauksen mukaan kunnallisella sektorilla on ollut pyrkimys

keskittää työterveyshuoltopalvelujen tarjonta laajempiin liikelaitoksiin. Vuonna 2008 terveyskes-

kusten ja kunnallisten liikelaitosten tuottamien työterveyshuoltopalvelujen kustannukset olivat 109

miljoonaa euroa.230 Kunnallisia työterveyshuollon liikelaitoksia on Suomessa tällä hetkellä 18.

Kunnat ovat myös perustaneet kunnallisia työterveyshuollon osakeyhtiöitä. Osakeyhtiö, joka tuottaa

kunnallisia työterveyspalveluita on itsenäinen, erillään kuntaorganisaatiosta toimiva organisaatio ja

tarvitsee toimiluvan työterveyspalveluiden tuottamiseen.231

Muutosta vauhditti kunta- ja palvelurakenne uudistus (PARAS). Vuonna 2007, kaikille kunnille

tehdyn PARAS-kyselyn tutkimustulokset osoittivat, että hallinnollisten kunnallisten työterveysyk-

228 Puttonen 2002, s. 125.
229 Valkama 2004, s. 182.
230 Partio 2011, s. 1.
231 HE 260/2009, s. 2.
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sikköjen määrä puolittuisi vuoteen 2012 mennessä. Rakenteiden olisi tarkoitus muuttua erilaisten

yhdistymisten ja yhteistyömuotojen seurauksena.232

Työterveys Wellamo Oy on vuonna 2010 perustettu osakeyhtiö, joka on usean kunnan omistama ja

tuoreudessaan mielenkiintoinen. Työterveys Wellamo Oy on kuntien sataprosenttisesti omistama

osakeyhtiö, joka tuottaa toiminta-alueellaan kokonaisvaltaisia työterveyshuoltopalveluja. Tämä tar-

koittaa sitä, että yhtiö tarjoaa niin sanottujen lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi asiakasyrityk-

sille myös yleislääkäritasoisia työterveyshuoltopainotteisia sairaanhoidollisia palveluja.233

Osakeyhtiö aloitti toimintansa 1.5.2010 ja sen omistajia ovat Päijät-Hämeen kunnat (Lahti, Nastola,

Hollola, Orimattila, Kärkölä, Hämeenkoski, Asikkala, Heinola, Padasjoki, Sysmä ja Hartola), Iitti,

Myrskylä, Pukkila, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni.

Yhtiö on Lahden kaupungin tytäryhtiö ja kuuluu Lahti-konserniin. Omistajat ovat hyväksyneet yh-

tiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Yhtiö tuottaa ja tarjoaa monipuolisia työterveys- ja

työhyvinvointipalveluja, jotka kuuluvat kunnille asetetun lakisääteisen työterveyshuoltopalvelujen

tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin ja, jotka on määritel-

ty työterveyshuoltolainsäädännössä sekä täydennetty hyvillä työterveyshuoltokäytännöillä. Yhtiö

toimii omistajakuntiensa ja omistajana olevien kuntayhtymien ja niiden jäsenkuntien alueella.234

Työterveys Wellamon perustamiseen päädyttiin selvitysten perusteella. Lahden sosiaali- ja terveys-

virasto selvitti Päijät-Hämeen kunnallisia työterveyshuoltopalveluja jo vuosina 2004–2005.235.

Vuonna 2007 PriceWaterhouseCoopers teki Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon toimeksiannos-

ta seudullisia työterveyspalveluja koskevan selvitystyön, jossa tarkasteltiin muun muassa vaihtoeh-

toisia organisaatiomalleja seudullisen työterveyshuollon hallintomalliksi. Loppuraportti ja siinä

esitetyt kehittämislinjaukset hyväksyttiin Seutuhallituksessa vuoden 2007 lopussa. Se esitti kuntien

ja kuntayhtymien päätettäväksi, että Päijät-Hämeeseen muodostetaan yksi yhteinen kuntien ja kun-

tayhtymien omistama työterveyspalveluita tarjoava osakeyhtiö, jonka lähtökohtana olisi moni-

omistajuus.236 Seutuhallituksen kunnilta ja kuntayhtymiltä saamissa lausunnoissa kannatettiin esi-

tystä. Selvityksen lähtökohtana oli lain kunnille asettama velvoite järjestää työterveyshuoltopalvelut

alueellaan. Kuntien yhteistoiminta työterveyshuoltopalveluiden tuottamisessa koettiin selvitysten

232 HE 260/2009, s. 2-3.
233 Työterveys Wellamo 2011, s. 1.
234 Työterveys Wellamo 2011, s. 1.
235 PriceWaterhouseCoopers 2007, s. 3.
236 Hartolan kunnanhallitus 2009, s. 2.
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perusteella mielekkääksi työterveyshuoltopalveluiden järjestämismuodoksi. Yhtiömuodoksi valittiin

osakeyhtiö.237

Selvityksessä kartoitettiin monipuolisesti kunnallisten työterveyshuoltopalveluiden organisointia,

toimintaympäristön sen hetkisen tilanteen ja tulevien muutosten näkökulmasta. Selvityksessä oli

huomioitu palveluiden organisoinnin, toimipisteverkoston, henkilöstön, talouden, asiakkaiden ja it-

teknologian näkökulmat. Päijät-Hämeessä vuonna 2007 työterveyspalveluita tuottivat kunnalliset

työterveyshuoltoyksiköt, yritysten omat tai yhteiset työterveysyksiköt ja yksityisten lääkäriasemien

työterveysyksiköt. Heinolassa, Iitissä, Kärkölässä, Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa oli yrityk-

siä, joilla oli joko oma tai toisen yrityksen kanssa yhteinen työterveyspalveluita tuottava yksikkö.

Yksityisiä lääkärikeskuksia, jotka tuottivat terveyspalveluita, oli Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa

ja Nastolassa. Työterveyspalveluita tuotettiin yhteensä 11 yksikössä.238 Päijät-Hämeen koulutus-

konsernissa, jossa työterveyshuollon palveluita tuottivat useat eri yksiköt, palveluiden laatu koettiin

hyvin eritasoiseksi.

Selvityksessä tarkastelu oli rajattu kolmeen eri vaihtoehtoon. Vaihtoehdot toiminnan organisoinnille

olivat liikelaitoskuntayhtymänä, osakeyhtiö tai isäntäkunnan liikelaitos. Nykytilan jatkamista ei

ohjausryhmässä pidetty vaihtoehtona, koska palvelut oli tuotettu liian pienissä yksiköissä, jotka

aiheuttivat toiminnallisia riskejä. Hinnoittelu oli myös lainvastainen, koska hinnat eivät riittäneet

kattamaan kuluja.239

PricewaterhouseCooperin esitys osakeyhtiöstä organisaatiomallina, perustui muun muassa seuraa-

viin tekijöihin:

1. hallintomallina tunnettu

2. lainsäädäntö on selkeä ja menettelytavat verotuksessa ja oikeuskäytännössä ovat

vakiintuneet

3. mahdollistaa pitkäjänteisen talouden ja toimintojen suunnittelun, kehittämisen ja

omistajaohjauksen

4. tehokas päätöksentekomahdollisuus yksinkertaistaa ja nopeuttaa toimintaa

5. taloudellisesti itsenäinen

237 Työterveys Wellamo 2011, s. 1.
238 PriceWaterhouseCoopers 2007, s. 9, 19.
239 PriceWaterhouseCoopers 2007, s. 20, 26.
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6. saattaa helpottaa rekrytointia.

Kuntien yhteistä työterveyshuolto-organisaatiota perusteltiin selvityksessä seuraavista syistä:

1. palveluiden saatavuuden varmistamiseksi koko Päijät-Hämeen alueella tarvitaan

kunnallista palvelutuotantoa

2. kunnilla on vastuu huolehtia monimuotoisista terveydenhuollon järjestämistavoista;

kilpailukykyistä julkista palvelutuotantoa on oltava yksityisen palvelutuotannon rin-

nalla

3. järjestely on osa suurempaa kunta - ja palvelurakenneuudistukseen perustuvaa seu-

dullisten palvelurakenteiden kehitystä. Myös uudessa terveydenhuoltolakiehdotukses-

sa lähtökohtana on työterveyspalvelujen seudullinen tuottaminen

4. kaikkien Päijät-Hämeen kuntien työterveyshuolto edellyttää kehittämistä. Kehittä-

minen on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista valmistella ja toteut-

taa yhdessä

5. palvelujen ulkoistaminen on ongelmallista, mikäli omat palvelut ovat osin tuotteis-

tamatta ja osto-osaaminen hajallaan ja puutteellista

6. kuntaorganisaatioiden toiminnan tuntemus on tärkeää, koska kunnat ovat merkittä-

viä työnantajia alueella. Kunnissa korostuvat ikääntymisen, eläköitymisen ja työssä

jaksamisen haasteet ja niillä on intressinä työterveyshuollon asiantuntemuksen nykyis-

tä laajempi hyödyntäminen. Vaikutusmahdollisuus palvelujen sisältöön ja tarjontaan

tukee tavoitetta

7. nykyisen työterveyshenkilöstön eläkevastuut ovat kuntatyönantajalla ja jäävät kun-

tien hoidettaviksi joka tapauksessa.240

Selvityksessä todettiin, että seudullisella osakeyhtiöllä on useita vahvuuksia.  Suuremmalla yksiköl-

lä on muun muassa paremmat kehittämisresurssit ja osaavan henkilöstön rekrytointimahdollisuudet.

Seudullinen työterveyshuolto on kiinnostavampi ja vetovoimaisempi toimija erityisesti työnantajil-

le, joilla on toimipisteitä eri puolilla Päijät-Hämettä. Seudullinen yhdistyminen lisää synergiaetuja,

esimerkiksi kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Alueellinen palvelutarjonta on monipuolisempaa,

kun henkilöstön erityisosaamista pystytään hyödyntämään koko alueella. Asiakasryhmäkohtainen

erikoistuminen ja osaaminen paranevat ja niitä edellyttävien palvelujen järjestäminen tehostuu. Suu-

240 Hartolan  kunnanhallitus 2009, s. 3-4.
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remmalla yksiköllä on myös parempi riskinsietokyky ja investointimahdollisuudet. Seudullinen

toimintamalli mahdollistaa lisäksi moniammatilliset tiimit ja kollegiaalisen tuen. Seudullisen työ-

terveyshuollon perustamisvaiheen riskien tunnistamiseen ja hallintaan kiinnitettiin erityistä huomio-

ta. Riskit liittyivät hankintalain tulkintaan ja Kansaneläkelaitoksen korvauskäytäntöön.241

Ohjausryhmä selvitti yhtiön omistamien kuntien ja kuntayhtymien oikeutta suorahankintoihin omal-

ta sidosyksiköltä, koska hankintalaki on tältä osin tulkinnanvarainen. EY-tuomioistuimen päätöksiä

soveltamalla päädyttiin siihen, että in-house asema säilyy tietyin edellytyksin. Wellamo Oy noudat-

taa toiminnassaan hankintalaissa sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja edellytyksiä. Työ-

terveys Wellamo on kuntien kokonaan omistama osakeyhtiö ja kuuluu hankintalainsäädännön mu-

kaan omistajakuntansa in-house piiriin. Hankintalain 10 §:n mukaan omistajakunta voi tehdä suoria

hankintoja hankintayksiköiltään, joihin se käyttää määräysvaltaa ilman, että niitä kilpailutetaan.

Tämä edellyttää kuitenkin sitä, ettei yhtiö tarjoa palveluitaan yleisesti markkinoilla.242 Mikäli osa-

keyhtiön ei katsota kuuluvan kunnan sidosyksikköön, kunnan osakeyhtiön palvelu tulee kilpailuttaa

ja se on tällöin samassa asemassa muiden yritysten kanssa.243

Toinen epävarmuus liittyi kansaneläkelaitoksen tulkintaan, jonka mukaan laboratorio- ja kuvanta-

mispalvelujen kustannuksista ei makseta korvausta, mikäli palvelut on ostettu julkiselta sairaalalta.

Epäkohdan poistamiseksi käynnistettiin mittavat neuvottelut muun muassa Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön ja työterveyshuollon neuvottelukunnan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriössä aloitettiin

työterveyslain 7 §:n muutoksen valmistelu kiireellisellä aikataululla, koska kansaneläkelaitos oli

ilmaissut haluttomuutensa muuttaa vakiintunutta korvauskäytäntöään.244

Työterveys Wellamo Oy:n toiminta on alkanut odotetusti. Lahti-konsernin osavuosikatsauksessa

mainittiin, että Wellamon palveluksessa oli 1.1.2011 vakituisessa työsuhteessa 73 työntekijää ja

kaksi ostopalvelulääkäriä. Tilikauden 1.1. – 31.3.2011 liikevaihto oli 1,649 milj. euroa.245

241 Hartolan kunnanhallitus 2009, s. 2-4.
242 Yhteistoiminnan muodoista kuntien teknisessä toimessa 2006, s. 4.
243 Harjula – Prättälä 2007, s. 144.
244 Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto 2009, s. 31.
245 Lahden talouspalvelu/Konsernipalvelut 2011, s. 11. Ks. Työterveyshuollon palveluiden järjestäminen 4.1.3.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää miten kuntaomisteinen osakeyhtiö soveltuu sosiaali- ja

terveyspalveluiden järjestämiseen. Tätä tarkoitusta varten tutkimuksessa on aluksi selvitetty, miten

kunnat ovat päätyneet järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut kuntaomisteisen osakeyhtiön muo-

dossa. Tarkastelun lähtökohtana ovat olleet kunnan itsehallinto ja lainsäädäntö. Julkiseen hallintoon

ja erityisesti kunnalliseen palvelutuotantoon on aina kohdistunut vaatimuksia ja paineita. 1990 -

luvulla hallintokulttuuri koki Suomessa laajan uudistuksen. Muutokseen vaikuttivat muun muassa

julkishallinnon voimakas lama, hallintouudistuspolitiikan nouseminen poliittiseen keskusteluun ja

kansainväliset vaikutteet. Julkisen hallinnon tavoitteiden ja ongelmien ratkaisuiksi tarjottiin muun

muassa hallinnon hajauttamista, yksityistämistä ja palvelutason parantamista. Tehokkuuden, toimi-

vuuden, joustavuuden, tulositsenäisyyden ja henkilöstön motivoinnin kasvattamiseksi kunnat alkoi-

vat yhtiöittää palveluitaan. Siirtyminen oikeudellisesta ja hallinnollisesta hyvinvointivaltiosta yri-

tyskulttuuria jäljittelevään hallinto- ja hyvinvointipolitiikkaan on ollut monivuotinen prosessi, jolla

byrokraattista hallintoa on yritetty syrjäyttää erilaisilla opeilla. Kunnat alkoivat järjestää palvelujaan

uudestaan ja perinteinen viranomaistoimintaan perustuva hallintomalli alkoi uudistua, omaksumalla

entistä enemmän yrityssektorin toimintatapoja. Tutkimus on osoittanut, että julkisen hallinnon his-

toriasta löytyy näin ollen tehokkuusvaatimuksia, jotka ovat haastaneet kunnat etsimään uusia orga-

nisointimuotoja palveluilleen. Yksi ratkaisumalli kuntien palvelujen uudelleen organisoimiseen on

ollut tässä tutkimuksessa selvitetty kuntaomisteinen osakeyhtiö.

Vuoden 1993 valtionosuusuudistusta seurasi syvä rakennemuutoksien ketju, joka mullisti terveys-

palvelujen rahoituksen sekä toiminta- ja johtamismallit. Ulkoistaminen ja kuntaomisteisten osake-

yhtiöiden määrä lisääntyi huomattavasti. Uudistus korosti kuntien itsenäisyyttä ja vastuuta sekä ta-

loudellisuutta ja tehokkuutta palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä. Kuntien hallintoa ja toi-

mintaa koskevia normeja purettiin ja kevennettiin. Kunnan rooli muuttui palvelujen tuottajasta pal-

velujen järjestäjäksi. Ruotsi on ollut palveluiden ulkoistamisessa edelläkävijä ja Suomi on ottanut

paljon oppia sen kehityksestä. Ruotsissa palveluiden siirtäminen virkamieskoneiston ulkopuolelle

on parantanut palveluiden tehokkuutta, mikä on innostanut Suomen kuntia yhtiöittämään palvelui-

taan.

Tutkimuksen yhtenä pääkysymyksenä oli analysoida kuinka kuntaomisteisen osakeyhtiön toimintaa

säännellään sen järjestäessä kunnan sosiaali- ja terveyspalveluita. Tutkimus on osoittanut, että kun-
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nilla on osakeyhtiöihin kohdistuvaa ohjaus- ja valvontavaltaa, joka perustuu sen määräysvaltaan

yhtiössä. Määräysvalta voi perustua omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa toimielin. Osa-

keyhtiön tai sen omistajien sitouttaminen konserniin voi tapahtua muun muassa yhtiöjärjestyksellä,

konserniohjeella, kuntaa tytäryhteisöissä edustaville annettavilla ohjeilla, yhtiökokouksen päätöksil-

lä, hallituksen valinnalla, hankintoja, rahoitusta tai muuta toimintaa koskevalla sopimuksella tai

osakassopimuksella. Osakeyhtiön yhtiökokous voi antaa yhtiön johtoa velvoittavia ohjeita, mikäli

ohjeet eivät ole osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisia. Näissä rajoissa kunta voi konsernioh-

jeella edellyttää yhtiökokousta tekemään yhtiön muita toimielimiä velvoittavia päätöksiä. Yhtiölain-

säädäntö ei kuitenkaan oikeuta tai velvoita yhtiötä noudattamaan tällaisia ohjeita. Ohjeiden noudat-

taminen perustuu kunnan ja yhtiön väliseen luottamukseen, jonka mukaan kunnan tulee toimia yhti-

ön edun mukaisesti. Yhtiökokoukseen saa osallistua ainoastaan yhtiökokousedustajat. Kuntaa vali-

taan yleensä edustamaan yksi henkilö, jolle annetaan kunnanhallituksen tai johtosäännöllä määrätyn

viranomaisen toimesta toimintaohjeet. Ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta niistä poik-

keamiseen on edustajalla oltava painavat syyt. Ohjeiden on perustuttava lakiin ja ne annetaan pöy-

täkirjaotteella tai valtakirjalla. Kunnan edustajaksi valittu viranhaltija tai luottamushenkilö on vir-

kavastuussa toiminnastaan. Omistajana kunta vastaa ainoastaan pääomaan sijoittamallaan panoksel-

la. Tämä tekee osakeyhtiömuodosta taloudellisesti merkittävän, koska riskinotto voidaan rajata an-

nettavaan osakepääomaan ja sen korotuksiin. Osakeyhtiö vastaa itse omista sitoumuksistaan, eikä

kuntaa voida panna vastuuseen niistä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta mahdollistaa sosiaali- ja

terveyspalvelujen hankkimisen yksityisiltä palvelujen tuottajilta. STVOL 4.1 §:n 4 kohdassa sääde-

tään, että kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät, hoitamalla toi-

minnan itse, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toi-

mintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymäl-

tä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta taikka antamalla palvelun käyttäjälle

palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän hankkimat palvelut yksityiseltä

palvelujen tuottajalta. Kunta asettaa päätöksellään setelille palvelua vastaavan arvon.

Kunnanvaltuustolla on päätöksentekovalta kunnallisen osakeyhtiön perustamisesta, kunnanvaltuute-

tut voivat yksinkertaisen enemmistön perusteella määrätä kuntalaiset ottamaan yritystaloudellisia

riskejä ja ryhtymään yksityisoikeudellisten yhtiöiden välikäsiomistajiksi. Kuntaomisteisen osakeyh-

tiön noudatettavaksi tulevat osakeyhtiölain säännökset. Osakeyhtiö ei noudata kuntalakia, hallinto-

lakia eikä viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädettyä lakia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kun-
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taomisteisella osakeyhtiöllä on kunnan palveluiden järjestäjänä paljon hyviä puolia. Osakeyhtiö on

muun muassa hallintomallina tunnettu, lainsäädäntö on selkeä, menettelytavat verotuksessa ja oike-

uskäytännössä ovat vakiintuneet. Osakeyhtiö mahdollistaa pitkäjänteisen talouden ja toimintojen

suunnittelun, kehittämisen ja omistajaohjauksen. Osakeyhtiön tehokas päätöksentekomahdollisuus

yksinkertaistaa ja nopeuttaa toimintaa ja se on taloudellisesti itsenäinen.

Kuntalaisen näkökulmasta tutkimuksessa on selvitetty miten kuntaomisteinen osakeyhtiö soveltuu

kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointitavaksi ja minkälaisia rajoittavia tekijöitä sen

toimintaan liittyy. Kuntalaisen näkökulmasta osakeyhtiö kunnan palvelun organisaatiomuotona ei

tue demokratiakäsityksen toteutumista yhtä hyvin kuin kunnan perinteinen organisaatio. Osakeyhtiö

on yksityisoikeudellinen, eikä sen tarvitse noudattaa demokratiaperiaatetta. Kuntalaisella ei siis ole

esimerkiksi lakiin perustuvaa oikeutta saada tietää osakeyhtiön asioista. Tutkimuksessa nousi esille,

että osakeyhtiön soveltuminen hallinnollisessa mielessä kunnalliseen palvelutuotantoon on ongel-

mallinen, koska se on suunniteltu liike-elämän tarpeita varten. Kunnalliseen toimintaan kuuluva

avoimuus ei tämän vuoksi yleensä toteudu osakeyhtiössä täydellisesti. KuntaL 29.2 §:n mukaan,

kunta ei kuitenkaan vapaudu tiedotusvelvollisuudesta, vaikka se antaisi tehtäviään osakeyhtiölle tai

muun yhteisön hoidettavaksi. Kunnan velvollisuutena on huolehtia, että kunnan tehtäviä hoitamaan

perustetun osakeyhtiön toiminnasta tiedotetaan. Tiedottaminen tapahtuu kuitenkin osakeyhtiölain

puitteissa ja jäänee vähäiseksi.

Osakeyhtiö kaventaa tutkimuksen mukaan kuntalaisten oikeussuojakeinoja, koska kuntaomisteisten

osakeyhtiöiden päätöksistä kuntalaiset eivät voi valittaa samalla tavalla kuin kuntien päätöksistä.

Yhtiökokouksen päätökseen ei esimerkiksi kuntalainen voi puuttua jälkikäteen, koska yleinen vali-

tusoikeus puuttuu. Yksityisiä hallintopäätöksiä, joissa muutoksenhaku olisi mahdollista, ei sosiaali-

ja terveydenhuollon tosiasiallisesta hoitotoiminnassa tehdä, joten ainoastaan kantelut, muistutukset

ja vahingonkorvausvaatimukset ovat mahdollisia. Kuntaomisteinen osakeyhtiö korostaa asiakasnä-

kökulmaa. Yksityisellä orgaanilla ei ole viranomaisvastuuta eikä demokraattiseen päätöksentekoon

liittyviä velvoitteita, joihin kuntalaiset ovat tottuneet.  Asiakkuuden rooli, jota osakeyhtiöt suosivat,

kaventaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia vaikuttaa kunnan toimintaan. Kuntalaisten suh-

tautuminen kuntien toimimiseen entistä enemmän palveluiden järjestäjinä, riippuu hyvin paljon

siitä, kuinka palveluiden tuotanto on hoidettu ja kokevatko kuntalaiset palvelut riittäviksi. Osakeyh-

tiön etuna verrattuna kunnan perinteisesti järjestämiin palveluihin, voidaan pitää huomion kiinnit-

tämistä laatuun ja resursseihin panostamista.
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Suomen perustuslaki ei suoranaisesti puutu kunnan tehtävien suorittamiseen, mutta se asettaa rajat

sille, mitkä tehtävät kunnan tulee hoitaa itse ja mitkä tehtävät voidaan yksityistää. PL 124 § kieltää

merkittävää julkista valtaa sisältävien tehtävien siirtämisen virkakoneiston ulkopuolelle, myös Kun-

taL 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.

Kuntaomisteisessa osakeyhtiössä työskentelevät henkilöt ovat aina työsuhteessa yksityisoikeudelli-

seen yhteisöön, mikä aiheuttaa ongelmia tilanteissa, joissa julkista valtaa tulisi käyttää. Tutkimuk-

sen mukaan näitä laissa säädeltyjä julkiseen valtaan kohdistuvia kieltoja voidaan pitää tekijöinä,

jotka rajoittavat kuntaomisteisen osakeyhtiön mahdollisuuksia järjestää kunnan sosiaali- ja terveys-

palveluita. Näitä rajoittavia tekijöitä ei ole kuitenkaan huomioitu tarpeeksi, sillä Valviran tekemän

selvityksen mukaan tällä hetkellä työsuhteiset lääkärit hoitavat tehtäviä, jotka sisältävät merkittävää

julkisen vallan käyttöä. Tilanne on siis tältä osin lainvastainen. Tutkimus osoitti, että tämä aiheuttaa

ongelmia esimerkiksi tilanteissa, joissa joudutaan soveltamaan rikosoikeutta. Yksityisessä työsuh-

teessa toimivaa lääkäriä ei tämän hetkisen lainsäädännön mukaan voida asettaa vastuuseen virka-

velvollisuuden rikkomisesta, koska työsopimussuhteissa ei lain tulkinnan mukaan käytetä julkista

valtaa. Esimerkiksi virkasalaisuuden rikkomista tai tuottamuksellista virkasalaisuuden rikkomista

koskevat säännökset eivät tule kysymykseen työsuhteissa yksityisoikeudelliseen yhteisöön vaan

kyseisiä rikkomuksia arvioidaan lievemmin rangaistavien salassapitorikosta tai salassapitorikko-

musten mukaisesti. Potilasnäkökulmasta tarkasteltuna on huolestuttavaa, että potilaat ovat tällöin

erilaisessa asemassa siitä riippuen, hoitaako heitä yksityisessä työsuhteessa oleva lääkäri vai virka-

lääkäri. Toisin kuin työsuhteessa toimiva lääkäri virkalääkäri toimii virkavastuulla, joka ei ole riip-

puvainen tehtävien tosiasiallisesta luonteesta

Tutkimuksen edetessä on käynyt selväksi että tutkimuksen alaan liittyvää lainsäädäntöä tulisi muut-

taa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen osalta. Tällä hetkellä sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämistä ja rakenteita koskevat säännökset ovat useissa eri laeissa ja rakenne on

sekava. Yksityisen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan kunnallisen osakeyhtiön toimintaa rajoit-

taviin seikkoihin tulisi tehdä muutoksia, jotta yhdenvertaisuus muihin palveluja tuottajiin nähden

toteutuisi. Laissa tulisi jatkossa olla säädetty yksityisessä työsuhteessa toimivan lääkärin mahdolli-

suudesta hoitaa välttämättömiä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä. Sosiaali- ja terveysminis-

teriössä on parhaillaan valmisteltavana sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon ja sosiaali-

huollon palveluja koskevat laajat säädöshankkeet. Säädösuudistusten yhteydessä on mahdollista

muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuuta ja organisoimista siten, että

kuntalaisten oikeudet asiakkaina otetaan huomioon.
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Osakeyhtiö kunnallisen toiminnan organisaatiomuotona sopii tehtäviin, joissa taloudellisuuden ja

tehokkuuden toteutuminen ovat ensisijaisia tavoitteita. Kunnat pyrkivät lisäämään palveluidensa

hyvää laatua yhtiöittäessään palvelutehtäviään. Osakeyhtiö on organisaatiomuotona erittäin joustava

ja päätöksenteossaan nopea. Osakeyhtiö pystyy toimimaan muuttuvien markkinoiden mukaisesti.

Kuntalaisten itsehallinnolliseen asemaan on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se to-

teutuu osakeyhtiömuotoisessa organisaatiossa. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuk-

sien, perusoikeuksien ja kunnan demokratiakäsityksen toteutuminen voidaan turvata muun muassa

kirjaamalla ne yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiötä perustettaessa.  Kuntaomisteiset osakeyhtiöt sosiaa-

li- ja terveyspalveluiden järjestäjinä on vielä melko uusi ilmiö eikä sen toiminnasta tämän vuoksi

ole vielä laajaa kokemusta. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että osakeyhtiö soveltuu

tällä hetkellä sellaiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, jossa ei käytetä merkittävää

julkista valtaa, esimerkiksi työterveyshuollon järjestämiseen. Mikäli säädöksiin julkisen vallan osal-

ta saadaan muutoksia, voidaan kuntaomisteisia osakeyhtiöitä käyttää laajemmin sosiaali- ja terveys-

palveluiden järjestämiseen.


