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Vastaus kirjalliseen kysymykseen Nokian kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksesta yksityiselle
palveluntuottajalle
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ilmari Nurminen /sd näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 25/2018 vp:
Onko Nokian kaupungin mahdollista liittyä Paras-lainsäädännön puitteissa
yhteistoiminta-alueeseen Mänttä-Vilppulan kanssa ja samassa yhteydessä ulkoistaa
sosiaali- ja terveyspalvelunsa ja
missä vaiheessa maakunnilla on lain mukaan mahdollisuuksia tehdä päätöksiä Nokian
hyvinvointikeskuksen rakentamisesta ja millä rahalla se tehdään?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista on säädelty 1.7.2016 voimaan tulleella lailla kuntien ja
kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
(548/2016) eli niin sanotulla rajoituslailla. Lakia muutettiin ja sen voimassaoloa jatkettiin 1.1.2018
voimaan tulleella lailla. Laki edellyttää, että jos kunta ulkoistaa yli 30 prosenttia sosiaali- ja
terveyspalveluistaan ja ulkoistussopimus on voimassa vuoden 2019 jälkeen, sopimukseen on otettava
irtisanomisehto, jonka perusteella maakunta voi irtisanoa sopimuksen. Laki ei siten estä kuntia
ulkoistamasta sosiaali- ja terveyspalveluja, mutta asettaa ehtoja ja rajoituksia ulkoistussopimuksille.

Rajoituslaki koskee myös rakennusinvestointeja. Lain perusteella yli 5 miljoonan euron
rakennusinvestoinnin voi toteuttaa vain jos se täyttää laissa säädetyt ehdot ja sosiaali- ja
terveyministeriö on myöntänyt sille luvan. Ministeriö myönsi Nokian kaupungille luvan
15.6.2017. Luvan perusteella Nokian kaupunki voi toteuttaa hyvinvointikeskuksen.
Rahoitusvastuu luvan mukaisesta hyvinvointikeskuksesta on Nokian kaupungilla. Nokian
kaupungin saatua ministeriöltä luvan se päättää hankkeen toteutuksesta. Maakunnalla ei ole
päätösvaltaa hankkeen rakentamisesta.
Eduskunnassa käsiteltävänä olevan maakunta- ja sote-uudistusta koskevassa hallituksen
esityksessä (HE 15/2017) olevan voimaanpanolain perusteella kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon kiinteistöt ja toimitilat jäävät kuntien omistukseen. Vastuut näiden
toteuttamiseen hankitusta rahoituksesta jäävät myös kuntien vastuulle. Voimaanpanolain
perusteella tällaiset toimitilat kuitenkin vuokrataan maakunnan käyttöön 3+1 -vuotisella
sopimuksella.
Kunnat voivat tehdä yhteistyötä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Lain 49 §:n perusteella kunnat ja
kuntayhtymät voiva sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kuntien julkisoikeudellisen
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yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän
hoitamisesta ja kuntayhtymä. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) eli niin
sanottu paras-puitelaki velvoitti kuntien toimimaan yhteistyössä, jos niiden väestöpohja ei olisi
muutoin riittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi.
Edellä olevan perusteella sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että kuntalain perusteella kuntien
välinen yhteistyö on mahdollista. Sen vuoksi lakiin perustuvaa estettä ei ole sille, että Nokia
liittyy Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen muodostamaan yhteistoiminta-alueeseen. Sen sijaan
ministeriö katsoo, että noin 13 000 asukkaan yhteistoiminta-alueen tekemän
hankintasopimuksen laajentaminen käsittämään Nokian kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
ei ilmeisestikään ole mahdollista ilman uutta kilpailutusta. Lisäksi ministeriön myöntämä lupa
hyvinvointikeskusta koskevaan investointiin koskee vain Nokian keskuksen käyttämistä
kaupungin omassa palvelutuotannossa.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 12.2.2018 Nokian kaupungilta selvitystä kaupungin
kaavailemasta yhteistyöstä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueen kanssa. Nokian
kaupunki antoi asiasta 19.2.2018 päivätyn selvityksensä. Nokian kaupunki pyysi
selvityksessään, että eri ratkaisuvaihtoehdoista käytäisiin vielä neuvottettelut ministeriön ja
kaupungin välillä. Pyynnön perusteella on sovittu jatkoneuvotteluista.
Helsingissä 28.2.2018
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

