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Valinnanvapaus, EU:n valtiontukisäännöt ja notifiointi 
 
Kaikilla EU:n jäsenmailla on oikeus päättää oman maansa sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenteista ja toteuttamismallista. Suomen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto perustuu 
solidaarisuuteen ja on ei-taloudellinen.  
 
Suomen väestö ikääntyy ja työikäisten määrä vähenee, veronmaksajia on vähemmän ja 
hoitoa tarvitsevia enemmän. Sote-sektorilla on katsottava avarasti uusia mahdollisuuksia 
ja tuottamisen tapoja, jotta ihmisten tasavertainen asema ja kansantalouden kestävyys 
voidaan turvata. Tämän vuoksi Suomessa on valmisteltu myös valinnanvapausmallia.  
 
Valinnanvapauslakiesityksessä on käsitelty laajasti EU:n valtiontukisääntöjen soveltamista 
ja sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä koskevia EU-linjauksia. 
 

Valinnanvapausmalli perustuu solidaarisuuteen ja on ei-taloudellinen 

Kansallisessa valtiontukianalyysissa todetaan, että uusi valinnanvapausmalli sisältää hyvin 
runsaasti ei-taloudellisia piirteitä. Se vaikuttaa solidaarisuuteen perustuvalta ja luonteel-
taan ei-taloudelliselta, kuten julkisesti rahoitettu sektori on ollut tähänkin saakka.  Soli-
daarisuus tarkoittaa sitä, että valinnanvapausmalli rahoitetaan täysin verovaroin, se kat-
taa ja sillä turvataan koko Suomen väestö, ja kaikilla on oikeus sote-palveluihin riippu-
matta maksamiensa verojen määrästä. Julkinen puoli myös valvoo järjestelmää ja asettaa 
ehdot tuottajille.  
 
Valinnanvapausmallissa kilpailullisuus lisääntyy ja mukaan tulee myös taloudelliseen toi-
mintaan liittyviä piirteitä, kuten kilpailu asiakkaista. Julkinen valta määrittelee edelleenkin 
palvelujen hinnat, niistä maksettavat korvaukset sekä palvelujen sisällön, joten valinnan-
vapausmallissa ei toimita aidoissa markkinaolosuhteissa. 
 
Valtiontukiasiat ovat monimutkaisia ja vaativat aina tapauskohtaista yksityiskohtaista har-
kintaa. Jäsenvaltioiden sote-mallit ovat hyvin harvoin täysin puhdasoppisia valtiontukimie-
lessä. Ne sisältävät melkein aina sekä ei-taloudellisen että taloudellisen toiminnan piirtei-
tä.  

Sote-palvelut ovat luonteeltaan julkisia hallintotehtäviä 

Sote-palvelut ovat luonteeltaan julkisia hallintotehtäviä, joita hoitavat lähtökohtaisesti 
vain viranomaiset. Jos tällaisia tehtäviä annetaan muille hoidettaviksi, asiasta on säädet-
tävä erikseen. Julkisia hallintotehtäviä tuottavien on sitouduttava noudattamaan hallinnon 
yleislakeja. Tämä on merkittävä ero tavallisten tehtävien ja palvelujen sekä julkisten hal-
lintotehtävien ja sote-palvelujen suhteen. 
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Sote-palvelujen julkisten hallintotehtävien luonteen vuoksi ne ovat hyvin lähellä viran-
omaistehtäviä tai viranomaisen ominaisuudessa hoidettavia tehtäviä. EU-
valtiontukisääntöjen mukaan tällaisessa tilanteessa on kyse ei-taloudellisesta toiminnasta. 
 

Tavoitteena tasavertainen asema yksityisille ja julkisille tuottajille 

Suomessa halutaan mahdollistaa mahdollisimman tasavertaiset olosuhteet ja toiminta-
edellytykset yksityisille ja julkisille tuottajille.  
 
Lakivalmistelussa on edistetty tuottajien tasaveroista asemaa niin pitkälle kuin se on 
mahdollista. Kilpailuneutraliteettia parantavat muun muassa vaatimus eriytetystä kirjanpi-
dosta myös maakunnan liikelaitoksille, julkista sektoria lähes vastaava verokohtelu yksi-
tyisille tuottajille (mm. alv) ja se, että yksityisillä ja julkisilla tuottajilla pätevät lähtökoh-
taisesti samat ehdot tuottamisessa.  
  
Valinnanvapausmallilla lisätään kilpailullisuutta, joka toteuttaa EU:n komission tavoittele-
maa kilpailun edistämistä. Ihmiset saavat aidosti mahdollisuuden valita ja vaikuttaa. Kil-
pailullisuus hyödyttää laajasti myös tuottajia, kun toimijat kirittävät toisiaan. Kun hyvät 
innovaatiot ja menetelmät jalkautetaan, niitä voidaan mallintaa ja ottaa nykyistä parem-
min ja laajemmin käyttöön.  
 

Valtiontukisääntöjen soveltaminen sote-järjestelmissä 

Oikeuskäytäntö EU:n valtiontukisääntöjen soveltamisessa on kehittynyt vuosikymmenten 
ajan. Kehitys perustuu lukuisiin, erilaisiin oikeustapauksiin. Valinnanvapautta koskevat 
perustelut nojautuvat näihin useisiin oikeustapauksiin ja sitä kautta syntyneeseen oikeus-
käytäntöön.  
 
Viimeisin tapaus on EU:n tuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan Slovakian terveydenhoi-
to on taloudellista toimintaa. EU:n komission mukaan Slovakian terveydenhoito ei olisi 
taloudellista toimintaa. Komissio voi hakea muutosta tuomioistuimen ratkaisuun.  
 
EU-tuomioistuimen Slovakian ratkaisu koskee vain Slovakiaa. Sillä on vakuutusperustei-
nen järjestelmä ja ainoastaan yhtiöitä palvelujen tuottajina. Ratkaisun perusteella ei voi 
tehdä automaattisia päätelmiä Suomesta. 
 
Suomen hallitus on ottanut huomioon Slovakiasta tehdyn ratkaisun osana hallituksen esi-
tyksen kattavia perusteluita. 
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Valtiontukisäännöt selvitetään huolellisesti ja komissiota konsultoidaan 

Perustuslakivaliokunta ei ole ottanut kantaa siihen, miten valtiontukiasia on selvitettävä 
käytännössä. Varsinaista notifiointia ei ole edellytetty, vaan asian huolellista selvittämistä 
ja konsultointia komissiolle. Konsultaation toteuttamista valmistellaan.  
 
Notifiointi itsessään on vaativa ja aikaavievä toimenpide (arvio 6-12 kk), jossa käytännös-
sä arvioitaisiin ja avattaisiin koko sote-uudistus ja siihen liittyvät lainsäädännöt, ei vain 
valinnanvapausmalli. Näin ison kokonaisuuden notifiointia ei ole aiemmin tehty Suomessa.  
 
Ruotsin vastaavaa, tai varsin lähellä nyt esitettävää Suomen mallia, ei ole notifioitu.  
 
Jos komissio hakee muutosta tuomioistuimen Slovakian ratkaisuun, se ei voi ottaa kantaa 
esimerkiksi Suomen tekemään mahdolliseen notifiointiin ennen kuin oikeustila on tällä 
sektorilla selvä. Kannan ottamista vaikeuttaa käytännössä se, että toiminta ei ole käynnis-
tynyt oikeasti ja tällöin on mahdotonta arvioida esimerkiksi tosiasiallisia markkinavaiku-
tuksia. 
 
EU-oikeustila on nyt epävarmassa tilassa ja voi olla, että virallisen kannan saaminen EU-
komissiosta ei olisi mahdollista ilman merkittävää viivytystä. Isot luottoluokittajat (S&P, 
Moody’s ja Fitch) nimeävät sote-uudistuksen merkittäväksi rakenteelliseksi uudistukseksi. 
Arvioiden mukaan rakenteellisten uudistusten hidastuminen aiheuttaisi painetta alentaa 
Suomen luottoluokitusta. Myös EU, IMF ja OECD pitävät sote-uudistusta merkittävänä te-
kijänä julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa Suomelle. 
 
Näiden asioiden perusteella valinnanvapausmallin ja sote-uudistuksen notifiointia ei pidetä 
välttämättömänä.  
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