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Kuntien asema suhteessa sote-kuntayhtymiin

• Kuntien omistajapolitiikan voidaan katsoa sisältyvän osaksi yhtiömuotoisesti 
järjestetyn toiminnan omistajaohjausta. Samoin omistajapolittikkaan on soveltuvin 
osin sisällytettävissä jäsenyhteisöjen, kuten kuntayhtymien konserniohjaus. Kuntien 
omistajapolitiikkaa säädellään kuntalaissa.

• Kunnat harjoittavat muodollista konserniohjausta, enimmäkseen ohjausasiakirjojen 
kautta. Ohjausasiakirjojen (konserniohje, omistajapoliittiset linjaukset ym.)

• Nykyisessä julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmässä yleisesti 
tunnustettu tosiasia on, että kuntien mahdollisuudet vaikuttaa sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymien toimintaan ovat rajoitetut. Perussyy kuntien 
heikkoon asemaan on hajautettu omistajuus ja ohjaus, alueellisten etujen 
ensisijaisuus ja kuntayhtymän edustajien päätöksenteossa kuntayhtymän edun 
ensisijaisuus. 



Yhdistetty rahoittaja, järjestäjä ja tuottaja 
(yksittäinen kunta)
➢ Rahoittajan asema vahva

➢ Järjestäjän asema vahva

➢ Tuotannon asema heikko

Yhdistetty järjestäjä- ja tuottaja. 
Rahoittaja eri organisaatioissa
(kuntayhtymät)
➢ Rahoittajan asema heikko

➢ Järjestäjän asema vahva

➢ Tuotannon asema vahva

Yhdistetty rahoittaja ja järjestäjä. 
Tuottaja eri organisaatiossa 

• Sisäinen tilaaja-tuottajamalli

• Ostopalvelut/palvelusetelit

➢ Rahoittajan asema vahva

➢ Järjestäjän asema vahva

➢ Tuotannon asema heikko, mikäli tuottaja 
voidaan korvata toisella tuottajalla

Eriytetty järjestäjä- ja tuottaja 
organisaatio, rahoittaja eri 
organisaatiossa (maakuntasote)
➢ Rahoittajan asema heikko (valtio)

➢ Rahoituksen allokoija vahva (maakunta)

➢ Järjestäjän asema vahva

➢ Tuotannon asema vahva, kohtuullinen tai 
heikko (sidonnainen tuotannon 
organisoitumistapaan)

Sote-palvelujen rahoituksen, järjestämisen ja tuottamisen hallinnollisia organisointiperiaatteita

KY:ssä oleellinen kysymys: Miten vahvistetaan 
rahoittajan asemaa?



Sote-palvelut itsenäisesti järjestäviä ja tuottavia kuntia ei enää ole.

Sotea tehdään yhä useammin yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa

Soten tuotantovastuuta on jaettu entistä enemmän yksityiselle sektorille

Yhtiömuotoinen tuotanto on hiljalleen hiipinyt myös julkisomisteiseen soteen (perustuslailliset syyt 
rajoittavat yhtiöttämistä)

Kuntien hallinto periytyy historiasta ja hallintoa ei ole useinkaan muutettu vastaamaan muuttuneen 
toimintaympäristön tilannetta. Mikä on kuntien kyky vastata mm. seuraaviin asioihin:

• Sopimusten hallinta 

• Hankintaosaaminen 

• Monituottajamallit

• Omistajaohjaus

• Isot yksityiset yritykset panostavat hankintaosaamiseen ja ”sisäänostamiseen”. Miten on 
julkisella sektorilla?

Maailma muuttuu, muuttuvatko kunnat?



Kustannusten parempaan ennakointiin

• Kuntien tavoitteena on soten maksuosuuksien ennakointi ja osuuksien 
kasvun sopeuttaminen rahoitusmahdollisuuksiin.

• Ongelmia aiheuttavat ennakoinnin ja menojen hallinnan näkökulmista mm. 
seuraavat seikat:
• Pienissä kunnissa talouden ennakointi vaikeaa, koska sairastumisen ja 

erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ennustaminen yhden vuoden tasolla on 
käytännössä mahdotonta.

• Uusia hoitomenetelmiä otetaan jatkuvasti käyttöön. Monet menetelmistä ovat kalliita ja 
niistä aiheutuvien lisäkustannusten ennakointi on vaikeaa.

• Kilpailu avainosaajista johtaa siihen, että henkilöstömenot kasvavat nopeammin kuin 
kuntasektorilla keskimäärin.

• Potilaiden perusoikeudet ja valinnanvapaus rajoittavat sellaisten keinojen käyttöä, joilla 
voidaan hillitä kustannusten kasvua. 

• Esitetyt vaikeuskertoimet eivät kuitenkaan voi olla peruste sille, etteikö 
talouden hallintaan ja ennakointia pidä parantaa.



Palvelusopimusjärjestelmän hukattu ideaali potentiaali

• Sekä sote-kuntayhtymä että jäsenkuntien etu on rakentaa 
kumppanuuteen perustuva neuvottelu- ja sopimusmekanismi 
(palvelusopimusjärjestelmä), jossa otetaan huomioon asukkaiden oikeus 
lakisääteisiin terveyspalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistaminen hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi sekä jäsenkuntien 
rahoitusmahdollisuudet.

• Jäsenkunnat tukevat kuntayhtymää tehtävässään järjestää ja tuottaa 
lakisääteisiä soten palveluita.

• Palvelusopimusmalli on toimiva vain jos sitä toteutetaan jäntevästi ja 
toimivasti. 



Sote- ja maakuntauudistuksessa valtion rahoitus oli tarkoitus antaa maakunnille 
tarveperusteisesti. Valtion ohjaus talouteen pyrittiin pitää vahvana ja valtio 
määritteli rahoituksen tarpeen, ei maakunta

Kuntayhtymämallissa rahoituksen taso määritellään kuntayhtymän 
talousarvioprosessissa ja päätöksen talousarviosta tekee kuntayhtymä. Näin siitä 
huolimatta, että rahoituksesta tosiasiallinen vastuu on kunnilla. 

Kerettiläinen kysymys: Voidaanko kuntien rahoittajan asemaa suhteessa 
kuntayhtymään jatkossa verrata valtion asemaan suhteessa suunniteltuihin 
maakuntiin? Jos voidaan, tulee kuntien roolia kuntayhtymien talousohjauksessa 
jäntevöittää merkittävästi. Kuntayhtymähän ei ole kunnista itsenäinen entieteetti
vaan kuntien yhteisesti  toimija, jota pitää pystyä ohjaamaan taloudellisesti

Palvelusopimusjärjestelmästä palvelu- ja 
rahoitussopimusjärjestelmään



Kuntayhtymän talousohjauksen kysymyksiä
• Voivatko kunnat asettaa valtuustojensa kautta kuntayhtymälle talouden raamin?

• Voidaanko kuntien nimeämät henkilöt ottaa osalliseksi talousarvion operatiiviseen 
laadintaprosessiin?

• Voidaanko kuntien kunnanvaltuuston asettamat kuntayhtymän talouden reunaehdot 
asettaa kuntayhtymää sitoviksi tavoitteiksi, joita myös kuntayhtymän valtuuston on 
noudatettava?

• Voidaanko kuntayhtymän suoriteperusteinen ts. menoperusteinen rahoitus muuttaa 
ainakin joiltakin osin tarveperusteiseksi rahoitukseksi (vrt. valtion rahoitus 
maakunnille ja sote-keskusten kapitaatiokorvaukset)? Suoriteperusteisessa 
rahoituksessa kuntayhtymällä ei ole luontaista sisäistä insentiiviä taloudellisuuteen!

• Voidaanko kuntayhtymässä pohtia joissakin isommissa kustannuserissä harkitusti 
vaikuttavuusinvestointeja (esim. lastensuojelu)?

• Voidaanko kuntayhtymän omistajaohjaukseen perustaa esim. kuntien nimeämä 
toimikunta?



Tavoiteltava tulevaisuus

Yhdistetty järjestäjä- ja tuottajaorganisaatio, rahoittaja eri organisaatioissa (kuntayhtymät)

➢ Rahoittajan asema heikko

➢ Järjestäjän asema vahva

➢ Tuotannon asema vahva

Yhdistetty järjestäjä- ja tuottajaorganisaatio, rahoittaja eri organisaatioissa (kuntayhtymät)

➢ Rahoittajan asema vahva (kunta)

➢ Järjestäjän asema vahva (kuntayhtymä)

➢ Tuotannon asema heikko (kuntayhtymä/yksityinen sektori) 

Tuotantovetoista sote-järjestelmää on pyrittävä välttämään. Tuottajan intressit poikkeavat usein järjestäjän 
ja rahoittajan intresseistä. 



UUSI HALLITUS, UUDET TAI VANHAN KUJEET



Kansallinen sote-peli keväällä 2019
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*SDP:n kanta vaihtunut maakuntapohjaisesta mallista ainakin osittain kuntavetoiseen malliin.



Kuntapohjaisen valmistelun kysymyksiä ja tulkintoja

• Syntyykö vapaaehtoisesti mitään?

• Kestääkö kuntatalous

• Syntyykö maakunnan tai sairaanhoitopiirien kokoisia 
järjestäjäorganisaatioita

• Jos sairaanhoitopiirin alue suurempi kuin vapaaehtoisten 
kuntayhtymien, miten huolehditaan erikoissairaanhoidon ja 
peruspalvelujen integraatiosta 

• Kuntapohjainen uudistus on PARAS II?

• Voidaan aloittaa heti ja todennäköisesti kasvattaa soten 
järjestämisorganisaatioiden kokoa. Askel oikeaan suuntaan



Itsehallintoalueen kautta tapahtuva valmistelu

• Sisältää uuden verojärjestelmän, mutta sen valmistelu kestää kauan. 
Riittääkö hallituskausi?

• Mikä on itsehallintoalueiden määrä ja nimi – maakunta, aluekunta tms.

• Voiko kunnat toimia palvelun tuottajina? jos voi, mikä on niiden 
hallinnollinen muoto (osakeyhtiö vai julkinen tuotanto). Tässä 
huomioitava se tosiasia. Eri Y-tunnuksella toimiva palvelujen järjestäjä 
joutuu kilpailuttamaan tuotannon ja kunnan osallistuessa kilpailtuun 
markkinaan, tulee sen yhtiöittää toimintansa.


