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Suomen Lääkäriliiton lausunto Sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä 
arvioineen työryhmän raportista 
 
 

Suomen Lääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja esit-
tää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Raportti sisältää kaksi hallituksen esitysluonnoksen muotoon laadittua eh-
dotusta sote-uudistukseen liittyviksi kilpailulain erillissäännöksiksi, joiden on 
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.  

 
Sosiaali- ja terveyssektorin kokonaisuudistuksen takia Lääkäriliiton mielestä 
on erittäin tärkeää, että toimiva kilpailu turvataan ja sosiaali- ja terveyssek-
toria koskevat kilpailusäännöt luodaan ja jotta myös pienille toimijoille turva-
taan mahdollisuudet toimia palveluntuottajina.   
 
Ensimmäinen lakiesitys koskee pysyvää sote-alan yrityskauppojen ilmoi-
tusvelvollisuutta. 
 
Sosiaali- ja terveysalan suurten yrityskauppojen johdosta monet pienet toi-
mijat ovat katoamassa markkinoilta, mikä johtaa suurien toimijoiden mää-
räävään markkina-asemaan muihin nähden ja sote-uudistuksen tavoittei-
den vesittymiseen. On ensisijaisen tärkeää luoda mekanismeja, joiden 
avulla yrityskauppoja on mahdollista seurata ja valvoa tehokkaasti sote-
uudistuksen yhteydessä. 
 
Lääkäriliitto pitää esitystä siinä todetuin perustein kannatettavana eikä liitol-
la ole tältä osin lausuttavaa. 
 
Toinen lakiesitys koskee pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista tilan-
teissa, joissa tosiasiallisesti muiden toimijoiden toimintamahdollisuuksiin 
vaikuttava toimija, kuten sote-keskus, toiminnallaan kohtelisi siitä olennai-
sesti riippuvaisia yrityksiä epätasa-arvoisesti tai niiden toimintaedellytyksiä 
rajoittavalla tavalla. Esitetyt uudet säännökset kilpailulakiin ovat erittäin ter-
vetulleita ja liitto kannattaa niitä.  Liitto toteaa, että kun lakiesityksessä pu-
hutaan toimijoista riippuvaisista yrityksistä, niin käsitteellä tarkoitettaneen 
kaikkia elinkeinonharjoittajia niin yksittäisiä ammatinharjoittajia kuin yritys-
muodossa toimivia elinkeinonharjoittajia. 
 
Lääkäriliiton selvityksen mukaan yksityissektorilla toimii tällä hetkellä n. 
7000 lääkäriä joko pää- tai sivutoimisesti tuottaen lääkäripalveluja. Päätoi-
misia lääkäreitä on 4750. Yksityisillä vastaanotoilla toimii 3300 lääkäriä, 
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joista 55 % on ammatinharjoittajia.  Näistä valtaosa toimii jonkin valtakun-
nallisen ketjun puitteissa joko ammatinharjoittajana tai oman pienen yhtiön-
sä kautta. 
 
Pienten toimijoiden mahdollisuudet palvelujen tarjoamiseen ovat heikenty-
neet viime vuosina monista eri syistä. Yksi esimerkki on kalliiden sähköis-
ten resepti- ja potilasarkistojärjestelmien käyttöönottaminen, joihin pienim-
millä toimijoilla ei ole resursseja. Toinen esimerkki liittyy suurten lääkäri-
keskustoimijoiden pyrkimykseen sitouttaa sen tiloissa toimivat pienet palve-
luntuottajat sellaiseen toimintaan, jossa lääkäriasema pystyisi määräämään 
ja valvomaan pienten elinkeinonharjoittajien toimintaa mm. määräämällä 
palkkioista, joita potilailta peritään, sitouttamalla palveluntuottaja käyttä-
mään vain oman aseman tai yhteistyökumppanin laboratorio- ja kuvanta-
mispalveluita potilaiden hoidossa ja pyrkimällä siihen, että palveluntuottaja 
ei harjoita toimintaansa muualla. Lääkäriliitto on huolestuneena seurannut 
tätä kehitystä, joka olennaisesti murtaa yrittäjyyden ja siihen kuuluvan va-
pauden peruselementtejä.   
 
Laki kilpailulain muuttamisesta. 
 
Esityksen a §: Pienten elinkeinonharjoittajien suoja sosiaali- ja terveyden-
huollossa. 
 
Pykälä on Lääkäriliiton mielestä erittäin tarpeellinen. Pykälässä turvataan 
se, etteivät suuret toimijat voi mm. rajoittaa sopimusehdoin niiden tiloissa 
vuokralaisina toimivien pienten toimijoiden toimintamahdollisuuksia tai vai-
keuttaa niiden pääsemistä verkostoon tai infrastruktuuriinsa tai muihin pien-
ten toimijoiden kannalta olennaisiin resursseihin.  
 
Jo nyt sopimuskäytännöissä on ollut monia epäkohtia. Vuokranantajina 
toimivat lääkäriasemat ovat pyrkineet kaventamaan ammatinharjoittajien ja 
pienten yhtiöiden toimintaa. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita jo edellä 
mainittujen asioiden lisäksi erillisiin ostopalvelusopimuksiin liittyvät epäkoh-
dat ja puutteellisen informaation antaminen tällaisten sopimusten sisällöistä 
ja muutoksista. Myös vuokran määritys ja potilasrekisterijärjestelmään liitty-
vät ongelmat toiminnan loppuessa ovat vaikeuttaneet pienten toimijoiden 
asemaa.    
 
Myös b §, joka määrittää seuraamuksista, on Lääkäriliiton mielestä kanna-
tettava. Siinä mainitut viranomaisen mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen 
toimintaan ovat liiton mielestä riittävän kattavat.  
 
Lääkäriliitto viittaa vielä Asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa annetun lain 15 §:ssä tarkoitettujen suoran valinnan palvelui-
den tarjoamisen osalta siihen, että pykälässä todettu potilaan mahdollisuus 
valita ja saada hoitoa valtakunnallisesti suuren palveluntuottajan eri toimi-
pisteissä on potilaan kannalta hyvä asia. Kilpailuoikeudellisesti tämä kui-
tenkin vääristää kilpailua, koska muilla pienemmillä palveluntuottajilla ja 
elinkeinonharjoittajilla ei käytännössä ole tätä alueellisen kattavuuden pal-
veluntarjoamismahdollisuutta. 

 
Lopuksi Lääkäriliitto toteaa, että se pitää tärkeänä, että lääkäriammatinhar-
joittamisen sivutoimisuus on jatkossakin turvattava riippumatta siitä, toimii-
ko lääkäri työ- tai virkasuhteessa liikelaitoksessa tai sote-keskuksessa. 
Suuret palveluntuottajat eivät saa rajata tai estää sivutoimisen palvelujen-
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tarjoamisen toimintaedellytyksiä jatkossa, mikä pitää myös ottaa kilpailu-
lainsäädännössä huomioon.  
 

 
SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY. 
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