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Hallintovaliokunta

Viite

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KUNTALAIN 150 §:N MUUTTAMISESTA (HE
212/2016VP)
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa vastineenaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston
(KKV) ja Terveyspalvelualan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n lausuntoihin, jotka koskeva hallituksen esitystä laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta
seuraavaa.
Esitys täyttää komission siirtymäajalle esittämät reunaehdot. Esitys edellyttää
työterveystoiminnan kirjanpidollista eriyttämistä sekä toiminnan markkinaperusteista hinnoittelua. Kirjanpidollinen eriyttäminen tai markkinaperusteinen
hinnoitteluvelvoite eivät ole hallinnollisesti kevyitä velvoitteita. Hinnoitteluun
liitetty KKV:n valvonta toteuttaa myös komission kolmannen reunaehdon.
KKV:n esittämä kirjanpidollinen eriyttäminen toiminnoittain käytännössä tarkoittaisi, ettei kunnille annettaisi siirtymäaikaa. Lakisääteisen ja vapaaehtoisen
toiminnan eriyttäminen olisi hallinnollisesti raskas ja siitä saatavat hyödyt minimaalisia. KKV:kin on lausunnossaan todennut, että tällainen toiminnallinen
eriyttäminen olisi tarpeen vain suurimmissa liikelaitoksissa. Määrittelyä pienen
ja suuren välille on kuitenkin mahdotonta luoda, varsinkin, kun osa toiminnasta
tehdään nykyisin osana muuta terveydenhuoltoa eikä liikelaitosmuodossa.
KKV ei ole valmistelussa esittänyt sellaista rajausta, jonka perusteella sen esittämä ongelma olisi ratkaistavissa.
KKV on esittänyt, että lakisääteisen ja vapaaehtoisen toiminnan erillinen eriyttäminen palvelisi myös tulevaisuuden yhtiömuotoista toimintaa. KKV:n esityksessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon sitä, että työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle. Tältä osin
tilanne muuttuu olennaisesti, eikä valmistelun tässä vaiheessa voida esittää, että
tulevaisuudessa tarvittaisiin ennaltaehkäisevän ja vapaaehtoisen sairaanhoidon
ja muun terveydenhuollon osalta esitettyä eriyttämistä.
Terveyspalvelualan liitto on esittänyt, että merkittävin ongelma työterveyshuollon järjestämisessä ovat liikelaitokset. Ministeriö katsoo, että yhtiöittämisen rajaaminen liikelaitoksiin kohtelisi kuntia eri tavalla ja rajaus olisi sattumanvarainen. Tällainen rajaus ei ole toiminnallisesti perusteltu.
KKV:n, Terveyspalvelualan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n lausunnoissaan esille tuoma seikka siirtymäajan päättymisestä työterveyshuollon sairaanhoidon ja muiden terveydenhuoltopalveluiden osalta ehdotetun siirtymäajan aikarajoissa on jo otettu huomioon. Siirtymäaikaa jatketaan vain 1.1.2019 saakka. Maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
voimaanpanosta annetun lain 42 §:ään Yhtiöittäminen lisätään uusi 2 momentti,
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jossa todetaan: ”Maakunnan on yhtiöitettävä terveydenhuoltolain (1326/2010)
18 §:n 3 momentissa tarkoitetut työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut 1 päivästä tammikuuta 2019 lukien.”
Terveyspalvelualan liitto toteaa lausunnossaan, että EU-komissiolla ei ole ollut
tiedossa heidän näkemyksensä työterveyshuollon yhtiöittämisestä Suomessa,
kun komission kilpailun pääosasto 15.7.2016 kirjeessään esitti kantansa asiaan.
Ministeriö on saanut komissiolta pyynnön vastata asiaa koskevaan Terveyspalvelualan Liiton komissiolle jo vuonna 2013 lähettämään kirjeeseen. Sosiaali- ja
terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat käyneet läpi työterveyshuollon yhtiöittämistä kirjeenvaihdon lisäksi komission kilpailun pääosaston
edustajien kanssa epävirallisissa tapaamisissa 11.9.2014, 7.11.2014 ja
15.6.2016, jolloin osapuolten näkemykset on tuotu esiin.

Ylitarkastaja Ritva Partinen
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Perhe- ja peruspalveluministeri Rehula
Kansliapäällikkö Sillanaukee
Erityisavustaja Kause
Erityisavustaja Salmenpohja
Osastopäällikkö, ylijohtaja Niemi
Johtaja Koivisto

