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VM/KAO/AVL 14.8.2018  

VM/VO (osa vero-osuudesta) 

STM/OHO/PJ 

SDP:n sotemallitarkastelu 

SDP:n sotemallista on vähän tietoja ja löytyneet linjaukset ovat erittäin yleisluonteisia. Jäljempänä 

SDP:n mallin arviointi perustuu seuraaviin tietoihin:  

- SDP:n nettisivut (19.8.2016): https://sdp.fi/fi/blog/sdp-julkisti-linjauksia-sote-valmisteluun/
- Pj. Antti Rinne HS 2.6.2018:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005704222.html
- Pj. Antti Rinne Aamulehti 14.7.2018

https://www.aamulehti.fi/uutiset/jos-antti-rinne-nousee-paaministeriksi-sote-veivataan-taas-uuteen-

uskoon-kokoomuksen-ajama-valinnanvapausmalli-perutaan-ja-maakuntien-tilalle-tulevat-sote-kun-

nat-201072168/

– Pj. Antti Rinne Karjalainen (5.8.2018)

Yleistä 

Vuonna 2016 esitetty SDP:n malli oli hyvin yleisluontoinen, eikä sen perusteella pystynyt juurikaan 

ottamaan kantaa malliin. Mallin lähtökohtana näytti silloin olevan jo Paras-uudistuksen alkuvai-

heessa ollut aluekuntamalli, josta kuitenkin luovuttiin perustuslakiongelmien vuoksi.  

Tuolloin esitetyssä mallissa näytti olevan samanlaisia ongelmia kuin edellisen hallituksen aikana 

kariutuneessa sote-järjestämislakiehdotuksessa. Kuntien tuottajaroolin korostaminen muistuttaa 

puolestaan ns. Orpo-Backmanin työryhmän ehdotuksia erilaisten kuntien mahdollisuuksista vastata 

itse osasta sotea.   

Rinteen HS:lle, Aamulehdelle ja Karjalaiselle antamissa haastatteluissa esittämät täsmennykset 

muuttavat jonkin verran käsitystä mallista. Haastatteluissa annetaan osittain ristiriitainen kuva 

SDP:n mallista, mm. sen toiminnan rahoituksesta. Malli on nimetty aluekuntien sijaan sote-kun-

naksi, jota termiä käytetään myös muistiossa jäljempänä.  

Malli näyttäisi lähestyvän pitkälti maakuntamallia. Sote-kuntien ylin toimielin valittaisiin ilmeisesti 

vaaleilla. Olennaisimmat erot koskisivat sote-kunnan toimialaa ja rahoitusta. Sote-kunnan tehtävänä 

olisi ilmeisesti vain julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen eikä sillä olisi muita tehtä-

viä. Mallin rahoituksesta on osittain ristiriitaisia tai puutteellisia tietoja (verotusoikeus ja vos). Mal-

liin ei sisälly valinnanvapauslakiesityksen mukaista asiakkaan valintamahdollisuutta. Sote-kunta 

päättäisi siitä, miten palvelujen tuotanto toteutettaisiin. Myös kunnat voisivat toimia tuottajina, jos 

sote-kunta niin päättäisi. Linjauksissa ei ole otettu kantaa millään tavoin valtion ohjausmahdolli-

suuksiin tai sote-budjettirajoitteeseen. 

Lisäkuvauksienkin jälkeen SDP:n malli on vielä toistaiseksi aika tavalla selkiintymätön ja linjaukset 

ovat osittain ristiriitaisia. Varsinkin rahoituksen osalta haastattelut antavat epämääräisen kuvan mal-

lista. Lisäksi Rinne on mm. Karjalaisen haastattelussa viitannut, että henkilöstön ja omaisuuden siir-

toon sekä valtionosuuksiin liittyvät periaatteet olisivat sote-kuntamallissa ”selkeät ja jo koetellut” 

täsmentämättä, mitä tällä tarkoitetaan. Mallia koskevat linjaukset sisältävät kuitenkin jo nyt seik-

koja, joiden perustuslainmukaisuus voidaan kyseenalaistaa. 

https://sdp.fi/fi/blog/sdp-julkisti-linjauksia-sote-valmisteluun/
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005704222.html
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Perustuslaki ei tunnista kuntien rinnalla olevia sote-kuntia 

 

SDP:n mallissa sote-kunnat toimisivat kuntien rinnalla ja olisivat ilmeisesti perustuslain tarkoitta-

mia kuntia. Peruslaki ei kuitenkaan tunnista tällaista järjestelmää, jossa varsinaisten kuntien rinnalla 

olisi rinnakkaisia tehtäväkohtaisia kuntarakenteita. Koska sote-kuntien ylin toimielin valittaisiin 

kuitenkin vaaleilla ja jos sote-kunnilla olisi verotusoikeus, on vaikea nähdä, että sote-kunnat olisivat 

jotain muuta kuin PL 121.4 §:ssä tarkoitettuja itsehallintoalueita kuntaa suuremmalla alueella eli 

maakuntia. Jos kuitenkin halutaan pitää kiinni siitä, että sote-kunnat eivät ole PL 121.4 §:ssä tarkoi-

tettuja itsehallintoalueita, on esitys ristiriidassa perustuslain kanssa. 

 

Koska PL 121.4 § lähtee sanamuotonsa mukaan siitä, että itsehallintoalueiden tulisi olla kuntia suu-

rempia, ovat esitykset siitä, että yksi kunta (HS: Helsinki sote-kuntana) voisi muodostaa sote-kun-

nan ristiriidassa perustuslain sanamuodon ja tarkoituksen kanssa.  

    

 

Aluekuntien perustaminen ja määrä jäävät epäselväksi 

 

SDP:n mallissa viitataan, että aluekuntien tai haastatteluissa esitettyjen sote-kuntien perustaminen 

nojaisi kuntalain säännöksiin. Taustalla lienee ajatus, että sääntely voitaisiin toteuttaa nykyisen kun-

talain kuntayhtymän tapaisella sääntelyllä. Kuntalain sääntelyllä määriteltäisiin ilmeisesti samalla 

sote-kunnat ja sitä kautta niiden lukumäärä.  

 

Malli jättää kuitenkin epäselväksi, miten määriteltäisiin sote-kuntien lukumäärä ja muodostaminen. 

Vuoden 2016 linjauksien perusteella ainoastaan erityisvastuualueiden määrä on mainittu (5), mutta 

niidenkin osalta epäselvää on hallintomalli, tehtäväjako sote-kunnan ja ervan välillä sekä valtioneu-

voston toimivalta perustamisen osalta. HS:n haastattelussa esitetään, että suuremmat kunnat voisivat 

toimia sote-kuntina. Epäselvää olisi, miten rajaus tehtäisiin tai miten hoidettaisiin mm. erikoissai-

raanhoito ja sen hallinto silloin, kun nykyisen sairaanhoitopiirin tehtävät jakautuisivat useammalle 

sote-kunnalle.  

 

Kun kuntajaosta säädetään kuntarakennelaissa, aluejakosääntelyn ottaminen kuntalakiin merkitsisi 

huomattavia muutoksia kuntalain sisältöön ja olisi siten sääntelyteknisesti huono ratkaisu.   

 

SDP:n mallikuvauksesta ei käy lisäksi ilmi, mikä olisi kunnan ja sote-kunnan välinen suhde ja miksi 

sote-kunnat on haluttu nimetä nimenomaan kunniksi mainitsematta itsehallintoaluetermiä.  

 

Onko sote-kunnalla verotusoikeus?             

 

SDP:n 2016 mallissa on yleisesti linjattu, että malli rahoitetaan verovaroin, valtionosuuksilla ja pal-

velumaksuilla. Lisäksi taloudenhoidosta on linjattu, että aluekunnan on katettava alijäämänsä ja val-

tiolla on oltava kriisitilanteissa rahoitusvelvollisuus.  

 

Rinteen haastattelujen perusteella sote-kunnan verotusoikeudesta voi saada vähän erilaisia käsityk-

siä. Joko niin, että sote-kunta saisi tulonsa kunnallisverosta sote-toimintaan osoitettavalla osuudella 

tai itsenäisellä verotusoikeudella. Jos sote-kunnalla olisi itsenäinen verotusoikeus, tämä tarkoittaisi 

myös, että Suomessa olisi kolme erillistä verotuksen tasoa, valtio, sote-kunta ja kunta. Jos taas sote-
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kunta saisi tulonsa osana kunnallisveroa, niin siinä tapauksessa malliin liittyy ongelmia perustus-

laissa suojatun kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta (verotusoikeus, taloudellinen itsehallinto).  

 

Kolmitasoista järjestelmää olisi vaikea luoda siten, että kokonaisveroaste ei nousisi ja eri alueilla 

kokonaisveroaste ei eriytyisi entisestään yhdenvertaisuutta vaarantavalla tavalla. Joka tapauksessa 

järjestelmä edellyttäisi, että tällaiseenkin järjestelmään pitäisi luoda tasausjärjestelmä, jotta järjestel-

mällä kyettäisiin turvaamaan riittävä rahoitus sote-palvelujen järjestämiselle.  

 

Maakuntien verotusoikeuteen perustuvaa rahoitusmallia selvitettiin yhtenä vaihtoehtona maakunta- 

ja sote-uudistuksen valmistelussa. Alueellisen itsehallinnon näkökulmasta verotusoikeus voisi olla 

perusteltu. Myös taloudellisten kannustimien näkökulmasta voidaan esittää verotusoikeutta puolta-

via näkökohtia.  

 

Verotusoikeuteen liittyy kuitenkin merkittäviä ongelmia johtuen maakuntien välisistä huomattavista 

eroista veropohjissa sekä sote-menoissa. Maakuntien tulo- ja menorakenteiden välisten erojen seu-

rauksena maakuntien veroprosentit lähtisivät helposti eriytymään, jolloin verotuksen alueelliset erot 

voisivat kasvaa liian suuriksi. Tämän johdosta tarvittaisiin alueiden välistä verotulojen tasausta, 

joka puolestaan heikentäisi omaan verotusoikeuteen liittyviä kannustimia. Maakuntien verotusoi-

keuteen liittyy myös riskejä verotuksen kokonaistason ja erityisesti työn verotuksen tason hallinnan, 

sekä veropoliittisen päätöksenteon hajautumisen kannalta. 

 

Jos SDP:n mallissa olisi kyse sote-kunnan itsenäisestä verotusoikeudesta, tulisi valmistelussa rat-

kaistavaksi vastaavat ongelmat, jotka liittyvät maakuntien verotusoikeuteen. Jos taas kyse olisi kun-

nallisverosta sote-toimintaan osoitettavasta osuudesta, tulisi valmistelussa arvioitavaksi uusia kysy-

myksiä erityisesti kuntatalouden ja kuntien itsehallinnon näkökulmasta. 

 

Valtionosuudet sekä kustannusten ja tulojen siirron ongelmat 

 

SDP:n mallissa kuntien sote-kustannukset (17,14 mrd. euroa) siirtyisivät sote-kunnille tehtäväsiir-

ron mukaisesti. Ilmeisesti nykyisestä kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta sote-osuus (6.04 

mrd euroa) maksettaisiin sote-kunnille.  

 

Sote-kustannusten ja valtionosuuksien maksatuksen siirrolla seuraisi kuitenkin samat tulojen ja me-

nojen siirron kohtaamattomuusongelmat, kuin mitä on pyritty ratkaisemaan esitetyllä maakuntien 

rahoituslailla. Koska kunnittaiset muutokset tulojen ja menojen suhteen olisivat erittäin suuret, 

muutos olisi ilman tasausmekanismeja hallitsematon. Osassa kuntia siirtyvät tulot (verot ja vos) 

ylittävät oleellisesti siirtyvät menot ja päinvastoin. Tämän vuoksi esimerkiksi valtionosuusjärjestel-

mään olisi luotava esitettävän sote-uudistusmallia vastaava muutosvaikutuksia koskeva tasausme-

nettely.  

 

Koska malli vaikuttaisi olennaisesti myös kuntien verotuloihin, sillä olisi suurehko vaikutus myös 

valtionosuusjärjestelmään sisältyvään verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen. Koska 

suuri osa kuntien verotuloista poistuisi tasausjärjestelmän laskentapohjasta, tasausjärjestelmään si-

sältyviin tasausprosentteihin olisi tehtävä muutoksia.  

 

Yllä kuvatun perusteella SDP:n mallissa ei selvittäisi pelkästään nykyisen kuntien vos-lain säännök-

sillä, vaan tarvitaan samanlaista sääntelyä kuin maakuntauudistuksessa on tehty. Rinteen Karjalai-

sessa esittämät väitteet siitä, että nykyisen vos-lain mukaisella sääntelyllä pärjättäisiin eivät siten 

ole riittäviä turvaamaan kuntien tai sote-kuntien rahoitusta.  
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Perusoikeuksien toteutuminen 

 

Sote-kuntien perustamiseen voi liittyä myös perusoikeuksien turvaamiseen liittyviä ongelmia, koska 

mallista ei käy ilmi, kuinka suuria niistä muodostuisi. Jos lukumäärä olisi samaa suuruusuluokkaan 

kuin HE 15/2017 mukaisesti perustettavien maakuntien lukumäärä, tästä ei aiheutuisi ongelmia. 

Selvästi yli 20 sote-kunnan perustaminen olisi puolestaan ongelmallinen. Tällaisessa yli 20 sote-

kunnan tilanteessa jäljempänä kuvattu kuntien tuottamisoikeus voisi niin ikään vaarantaa erityisesti 

erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisen, koska se voisi hajottaa palveluiden tuottamista pie-

nempiin yksiköihin.  

 

Jos tuottamisoikeus rajattaisiin valinnanvapauden tapaan vain osaan sote-palveluja, edellyttäisi tämä 

rajauksen tekemistä. Tällöin mallia voitaisiin kritisoida integraation osalta samaan tapaan kuin halli-

tuksen valinnanvapausmallia.  

 

Kuntien tuottajaroolin vaikea rajaus 

 

SDP:n linjauksen mukaan sote-kunta päättää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Linjaus 

perustuisi siten lähtökohtaisesti sote-järjestämistehtävän laajan integraatioon.  

 

Mallin mukaan sote-kunta voisi tuottaa palvelut itse, käyttää palvelutuottajana kuntia, yksityistä 

sektoria, kolmatta sektoria tai sopia palvelutuotannon järjestämisestä muun aluekunnan kanssa. En-

simmäistä järjestämispäätöstä valmisteltaessa aluekunnan olisi selvitettävä, onko kunnilla ja millä 

edellytyksillä mahdollisuus toimia tuottajana. 

 

Kuntien mahdollisuus osallistua tulevaisuudessa sote-tuotantoon oli punninnassa ns. Orpo-Backma-

nin työryhmän työssä. Tällöin pyrittiin löytämään ratkaisu suurten kaupunkien rooliin sote-palvelui-

den järjestäjänä. Vaikka SDP:n malli koskisi vain tuottamista, malliin liittyisi samanlaisia rajan-

veto-ongelmia kuin aiemmassa uudistusyrityksessä. Tehtävähoidon mahdollistaminen vain joillekin 

kunnille edellyttäisi, että laissa voitaisiin määritellä vähintään kriteerit ja toiminnan rahoitus. Täl-

laisten kriteerien luominen siten, että se olisi sopusoinnussa kunnallisen itsehallinnon ja samalla tur-

vaisi perusoikeuksien toteutumisen on erittäin vaikeaa. SDP:n linjaukset ovat siis myös tältä osin 

vaikeasti toteutettavissa. 

 

 

 

Lainvalmistelu ja sen aikataulu 

 

Rinne on esittänyt, että malli voitaisiin toteuttaa 19 kuukauden lainvalmistelun perusteella ja että 

malli voitaisiin toteuttaa vuoden 2021 alusta lukien. Rinne on esittänyt, että malli voitaisiin toteut-

taa tekemällä vähäisiä muutoksia kuntalakiin. Karjalaisen haastattelun mukaan henkilöstön ja omai-

suuden siirtoon sekä valtionosuuksiin liittyvät periaatteet olisivat sote-kuntamallissa ”selkeät ja jo 

koetellut”. Haastattelun perusteella ei ole kuitenkaan selvää, mitä Rinne tällä tarkoittaa.  
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Mallin toteutus tarkoittaisi, että koko maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö tulisi uu-

delleen tarkasteluun eikä toteutukseen riittäisi pelkkä kuntalain muuttaminen. Ehdotettu maakunta-

laki muistuttaa pitkälti kuntalakia, mutta siitä ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että näiden yhdis-

täminen riittäisi toteuttamaan mallin. SDP:n mallin toteuttaminen edellyttää, että säädettäisiin lähes-

tulkoon kaikista niistä asioista, jotka ovat sisältyneet maakuntauudistusta koskeviin hallituksen esi-

tyksiin. Säädettävä olisi ainakin seuraavista 

- sote-kuntien muodostumisesta ja –jaosta (vrt. voimaanpano- ja maakuntajakolaki) 

- sote-kuntien rahoituksesta (verotusoikeus/vero-osuuden määräytyminen, valtionosuus/valti-

onosuusosuuden määräytyminen vrt. maakuntien rahoituslaki) 

- vaalien toteuttamisesta (vaalilaki) 

- henkilöstön siirto (vrt. voimaanpanolaki) 

- omaisuuden siirto (vrt. voimaanpanolaki) 

 

Malli tarkoittaisi, että hallituksen esitys pitäisi antaa viimeistään syksyllä 2019 ja lainsäädännön pi-

täisi tulla voimaan viimeistään alkuvuonna 2020, jotta tehtävän siirto voitaisiin toteuttaa hallitusti 

2021 alusta lukien, puhumattakaan demokraattisessa ohjauksessa. Vaalien toteuttaminen tässä aika-

taulussa lienee mahdollista aikaisintaan vasta syksyllä 2020, jolloin maakuntien perustamisen tär-

keät linjaukset eivät perustuisi vaaleilla valitun valtuuston päätöksiin. Lisäksi varsinkin verotusoi-

keuden osalta malli edellyttäisi mittavaa uudenlaista valmistelua, johon maakuntauudistuksessa 

tehty työ ei antaisi juurikaan pohjaa. Mallin yksityiskohdista riippumatta sote-kuntien verotusoikeu-

dessa olisi kyse laajalle ulottuvasta ja verojärjestelmää merkittävästi muuttavasta uudistuksesta, 

joka edellyttäisi perusteellista valmistelua. Kun huomioidaan huolelliselle valmistelulle tarvittava 

aika, laaja lausuntokierros, eduskuntakäsittelyyn vaadittava aika sekä toimeenpanon sujuvuus, ei 

verotusoikeutta koskevia säännöksiä olisi käytännössä mahdollista valmistella vaalien jälkeen siten, 

että ne olisivat voimassa vuoden 2021 alusta. Täten SDP:n esittämä lainsäädäntöaikataulu ja uudis-

tuksen toteutus 2021 alusta lukien olisi käytännössä mahdotonta.  

 


