Svar på skriftligt spörsmål SSS 25/2018 rd

Svar på skriftligt spörsmål om Nokia stads totala utläggning av socialoch hälsovårdstjänster till privata tjänsteproducenter
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 25/2018 rd undertecknat av
riksdagsledamot Ilmari Nurminen /sd:
Är det möjligt för Nokia stad att inom ramen för lagstiftningen om kommun- och
servicestrukturreformen ansluta sig till ett samarbetsområde med Mänttä-Vilppula och
samtidigt lägga ut sina social- och hälsovårdstjänster och
i vilket skede har landskapen enligt lagen möjlighet att fatta beslut om byggande av en
vårdcentral i Nokia och med vilka pengar ska projektet genomföras?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Om utläggning av social- och hälsovårdstjänster föreskrivs i lagen om temporär begränsning av vissa av
kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården (548/2016), dvs. den
så kallade begränsningslagen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagen ändrades och dess giltighet
förlängdes genom en lag som trädde i kraft den 1 januari 2018. La-gen kräver att om kommunen lägger ut
över 30 procent av sina social- och hälsovårdstjänster och utläggningsavtalet gäller efter år 2019, ska det i
avtalet tas in ett uppsägningsvillkor enligt vilket landskapet kan säga upp avtalet. Lagen hindrar således
inte kommunerna från att lägga ut social- och hälsovårdstjänster, men innebär villkor och begränsningar
för utläggningsavtalen.

Begränsningslagen gäller också för byggnadsinvesteringar. Enligt samma lag kan byggnadsinvesteringar på över 5 miljoner euro endast genomföras om de uppfyller de villkor som föreskrivs i lagen och social- och hälsovårdsministeriet har beviljat dem tillstånd. Ministeriet beviljade Nokia stad tillstånd den 15 juni 2017. Utgående från tillståndet kan Nokia stad realisera
vårdcentralen. Nokia stad har enligt tillståndet finansieringsansvaret för vårdcentralen. Efter att
Nokia stad har fått tillstånd av ministeriet beslutar staden om projektets genomförande. Landskapet har inte någon beslutanderätt om projektets byggande.
Enligt en lag om införande av den reform som avses i regeringens proposition till riksdagen med
förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av soci-aloch hälsovården (RP 15/2017), och vilken är under behandling i riksdagen, ska den kom-munala
social- och hälsovårdens fastigheter och verksamhetslokaler förbli i kommunernas ägo.
Kommunerna ska även ansvara för finansieringen som anskaffas för att bygga dem. Utifrån
lagen om införande ska sådana verksamhetslokaler dock genom avtal på 3+1 år hyras ut till
landskapet.
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Kommunerna kan samarbeta på det sätt som föreskrivits i kommunallagen. Enligt 49 § i lagen
kan kommuner och samkommuner med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans. Formen
för offentligrättsligt samarbete mellan kommuner kan vara ett gemensamt organ, en gemensam
tjänst, ett avtal om skötsel av en myndighetsuppgift och en samkommun. Lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) ålade kommunerna att samarbeta om deras befolkningsunderlag inte annars var tillräckligt för ordnande av social- och hälsovårdstjänster.
På grundval av vad som sagts ovan uttrycker social- och hälsovårdsministeriet att med stöd av
kommunallagen är samarbetet mellan kommunerna möjligt. Därför finns det inte något lagstadgat hinder för att Nokia ansluter sig till det samarbetsområde som Mänttä-Vilppula och
Juupajoki bildar. Däremot anser ministeriet att det givetvis inte är möjligt att utan konkurrensutsättning utvidga det upphandlingskontrakt som samarbetsområdet med sina cirka 13 000 invånare har ingått till att omfatta Nokia stads social- och hälsovårdstjänster. Dessutom förutsätter det tillstånd som ministeriet beviljat för investeringen i en vårdcentral i Nokia att den endast
används i stadens egen serviceproduktion.
Den 12 februari 2018 bad social- och hälsovårdsministeriet Nokia stad redogöra för det planerade samarbetet med Mänttä-Vilppulas och Juupajokis samarbetsområde. Nokia stad gav en
redogörelse för ärendet, daterad den 19 februari 2018. I sin redogörelse bad Nokia stad även att
man vad gäller olika alternativa lösningar skulle hålla förhandlingar mellan ministeriet och
staden. Man har utifrån denna begäran avtalat om fortsatta förhandlingar.
Helsingfors 28.2.2018
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

