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ASIA

LPY:n kirjallinen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle
HE 76/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on 19.6.2017 pyytänyt Lääkäripalveluyritykset ry:tä
asiantuntijakuulemiseen 26.6.2017 sekä yhdistyksen kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä laiksi kilpailulain muuttamisesta. Lääkäripalveluyritykset ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.
Hallitus esittää kilpailulakiin määräaikaista säännöstä, jonka mukaan ko. lain yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan selvästi laajemmin yrityskauppoihin, joissa vähintään
yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- ja terveyshuollon palveluita
taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluita. Tämä laajennettu ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koskisi pienimpiä alan yrityksiä eikä saman sote-palveluita
tuottavan yrityksen tai yritysryhmän nimissä toimivien yritysten välisiä yrityskauppoja. Esityksen tarkoituksena on varmistaa markkinoiden toimivuus ja asiakkaiden valinnanvapauden toteutuminen rajoittamalla sote-sektorin keskittymistä ennen sote-uudistuksen voimaantuloa
1.1.2019.
Lakiesitysluonnos on poikkeuksellinen, koska siinä esitetään kilpailulakiin vain yhtä toimialaa
koskevaa muutosta. Muutosesitys koskee ainoastaan ilmoitusvelvollisuutta eikä siinä madalleta kilpailuviranomaisen puuttumiskynnystä. Tämä tarkoittaa sitä, että lakiesityksellä vain lisätään merkittävästi hallinnollista taakkaa sekä yrityksille että viranomaisille. Lain soveltaminen
johtaa siihen, että säännöksen kohteena olevien sote-alan yrityskauppojen kustannukset nousevat ja yrityskauppojen toteuttaminen viivästyy tarpeettomasti. Lakiesitys ei myöskään ole
linjassa hallituksen norminpurkutavoitteiden kanssa.
Hallituksen tavoite palvelumarkkinoiden toimivuuden varmistamisesta on hyvä ja kannatettava. Esitetty keino, kilpailulain muuttaminen, ei ole tavoitteen toteuttamiseen oikea ratkaisu.
Erityisesti pienten yritysten omistajat myyvät sote-yrityksiään lähinnä seuraavista syistä: kasvaneet viranomaisvelvoitteet ja niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat muodostumassa kohtuuttomiksi, epätietoisuus sote-uudistuksen vaikutuksista on jatkunut jo vuosia ja tulevaisuus näyttää epävarmalta. Myös voimakkaasti kiristynyt kilpailutilanne on johtanut siihen, että useat
yrittäjät eivät usko mahdollisuuksiinsa menestyä itsenäisenä toimijana tulevaisuudessa. Näissä
olosuhteissa yrityskauppojen vaikeuttaminen ja niihin liittyvän byrokratian lisääminen eivät
paranna palvelumarkkinoiden toimintaa ja kehittymistä – pikemminkin päinvastoin. Yritykset
toteuttavat yritysjärjestelyjä, fuusioita ja yrityskauppoja parantaakseen kilpailukykyään ja luodakseen edellytyksiä vastata tulevaisuuden haasteisiin.
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Eduskunnan käsittelyssä olevan valinnanvapauslakiesityksen mukainen sote-keskuksilta edellytettävä palveluvalikoima on liian laaja. Tämä yksinään on johtanut siihen, että erittäin monissa
sote-alan yrityksessä on jouduttu pohtimaan uudelleen itsenäisenä menestymisen edellytyksiä.
Myös hallituksen esitykseen sisältyvät palveluntuottajille maksettavien korvausten määräytymisperusteet, erityisesti korvausten kapitaatiopainoitteisuus, ovat lisänneet epävarmuutta palveluntuottajien keskuudessa.
Edellä mainittuun viitaten Lääkäripalveluyritykset ry ei pidä lakiesitystä perusteltuna.
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