
Kepan lausunto 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 

Eduskunta 

11.6.2018 

 

Kepan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle 
laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 
52/2017) 
 

Kepa ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Lausunto keskittyy valinnanvapauslakiesityksessä 

vaaditun vero- ja talousraportoinnin toteuttamiseen sekä tietopalvelussa julkaistaviin tietoihin. 

Valinnanvapauslain sisältämä vero- ja talousraportointi tulee linkittää lakiin palvelujen 

tuottamisesta, jotta raportoinnin toteutuminen ja laatu pystytään varmistamaan. 

Raportoinnin tavoitteena on, että asiakkailla on käytössään riittävät tiedot palvelun tuottajan 

verovastuullisuuden arvioimiseksi. Raportoinnin toteutumisen valvontaa ei ole järkevää jättää 

maakunnille, sillä raportointivelvollisuus koskee suuria yrityksiä, jotka tulevat todennäköisesti 

toimimaan useissa maakunnissa ja usean aluehallintoviraston alueella.  

Palvelun tuottajaa tulee edellyttää antamaan rekisteröintiä varten tieto siitä, onko se velvoitettu 

julkaisemaan valinnanvapauslakiesityksen edellyttämät maakohtaiset vero- ja taloustiedot (HE 

16/2018, 59 §). Niiltä tuottajilta, joita velvollisuus koskee, tulee edellyttää, että vaaditut tiedot 

edeltävältä tilikaudelta ovat julkisesti saatavilla ennen kuin ne hyväksytään rekisteriin ja saavat 

mahdollisuuden hakeutua suoran valinnan palvelun tuottajiksi. 

Aluehallintovirastojen ja maakuntien työtä helpottaisi, jos Valvira rekisteröinnin yhteydessä 

sekä vuosittain arvioisi, ovatko raportointivelvollisuuden piirissä olevat yritykset julkaisseet 

vaaditut tiedot. Vuosittainen arvio tulee julkaista tietopalvelussa, jotta kansalaiset ja päättäjät 

saavat tiedon siitä, mitkä yritykset ovat noudattaneet raportointivelvoitetta. 

Veroraportoinnin laiminlyönnillä tulee olla seurauksia. Palveluntuottajalakiesityksen pykälän 

27 ensimmäisessä momentissa on syytä täsmentää, että määräykset ja pakkokeinot koskevat myös 

valinnanvapauslakiesitykseen sisältyvän vero- ja taloustietojen raportoinnin ja julkaisemisen 

laiminlyöntiä, mukaan lukien puutteellista tai virheellistä raportointia. Pykälään 28 tulee lisätä 

mahdollisuus poistaa palvelun tuottaja rekisteristä, jos se toistuvasti laiminlyö maakohtaisten vero- 

ja taloustietojen julkaisun. Tällöin tuottaja poistettaisiin myös maakuntien suoran valinnan 

palvelujen tuottajien rekistereistä. 

Läpinäkyvyyden edistämiseksi ja mahdollisten sidonnaisuuksien esiintuomiseksi on tärkeää, 

että tietopalvelussa julkaistaan vastuuhenkilön lisäksi tiedot yksityisen palveluntuottajan 

tosiasiallisista edunsaajista. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan Suomen tämänhetkisessä 

lainsäädännössä luonnollista henkilöä, joka omistaa suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosenttia 

yrityksestä tai käyttää siinä muuten määräysvaltaa (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

estämisestä, 5 §). Henkilötunnuksen rajautuessa pois julkaistavista tiedoista on varmistettava, että 

vastuuhenkilöiden ja tosiasiallisten edunsaajien syntymäajat tästä huolimatta julkaistaan. 
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Omistustietojen julkaiseminen auttaa ennaltaehkäisemään korruptiota. 
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