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Julkisten palvelujen markkinamekanismi 
kiteytyy kilpailuneutraliteetti käsitteessä
• Julkinen valta pitää kaikkia tuottajia saman arvosina
• Kaikkien tuottajien (julkisten, yksityisten, kolmannen sektorin) on oltava 

”samalla viivalla”
• Tuottajan valintaa ohjataan hankintasäädöksillä ja se ratkaistaan 

kilpailutuksen avulla
• Julkinen hallinto ei saa tuki- ja muulla politiikalla vaikuttaa neutraaliin 

kilpailuasetelmaan
• Kilpailuneutraliteetti oli Sipilän hallituksen sote-uudistuksen keskeinen 

periaate
• Kysymykset: Miten kilpailuneutraliteetti toimii näennäismarkkinoilla ja 

miten se vaikuttaa dr vaikuttaa  asiakkaisen asemaan ja palveluihin 



Selvitys keskisuomalaisten palveluja 
tuottavista  järjestöistä (www.kyt.fi/julkaisut)
• Tavoitteena oli selvittää kilpailuneutraliteettiperiaatteen vaikutusta 

heikossa sosiaalisessa asemassa olvien asiakkaiden palveluihin
• Järjestöjen huoli (1) haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 

auttamistyöstä, (2) heille suunnatun palvelutuotannon tulevaisuudesta sekä 
(3) kansalaistoiminnan ja yleishyödyllisen vapaaehtoistyön 
toimintamahdollisuuksista. 

• Järjestöjen kokemuksen mukaan palvelujen järjestäjä ja tilaaja tarvitsee 
jäsennettyä tietoa järjestöjen toiminnasta ja palvelutuotannosta. 

• Järjestöjen tarve lisätä yhteistyötä ja etsiä ratkaisuja, jotka parantavat niiden 
mahdollisuuksia vastata kilpailuyhteiskunnan vaatimuksiin.



Selvityksessä mukana olevat järjestöt (14 kpl) 
• Työvalmennussäätiö Avitus (Jämsä)
• Jyvässeudun Työllistämisyhdistys
• Katulähetys
• Visiosäätiö (Saarijärvi)
• Könkkölä ry
• Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö
• Keski-Suomen ensi- ja turvakoti
• Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö
• Keski-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus (Koske)
• Sovatek -säätiö

• Mobile
• Monikulttuuriyhdistys Wari
• Paremmin yhdessä ry
• Keski-Suomen kylät ry



Asiakkaita

• Pitkäaikaistyöttömät
• Nuoret työttömät
• Työvoiman ulkopuoliset
• Asunnottomat
• Kehitysvammaiset

• Päihdeongelmaiset
• Äkillistä kriisiapua tarvitsijat
• Maahanmuuttajat
• Turvakotiasiakkaat
• Erityisapua tarvitsevat 

lapsiperheet



Järjestöjen asiakkailla on monenlaisia 
ongelmia
• Ongelmina köyhyyttä, syrjäytymistä, yksinäisyyttä, hylkäämisen 

tunnetta, moniongelmallisuutta, elämän hallinnan puutteita, 
mielenterveyden ongelmia, päihderiippuvuutta, äkillisten kriisien 
kohtaamista, pakolaisuutta 

• Asiakkaina heikkovoimaisia moniongelmaisia ihmisiä, jotka eivät luota 
yhteiskunnan kykyyn auttaa heitä ja ovat ankkuroituneet notkelmiin, 
josta he eivät nouse osallisiksi yhteiskunnan palveluihin ilman toisten 
ihmisten auttamista

• Järjestöt tarjoavat ammatillista auttamista, palveluja, yhteisöllisyyden 
vahvistamista, vapaaehtoistoimintaa, vertaistukea, 
kohtaamistilaisuuksia ja –tiloja, kriisiapua



Kilpailutustilanne

• Järjestökenttä kokonaisuudessaan ei ole kohdannut kilpailutusta 
• Suorat sopimukset yleisiä kuntien kanssa (ns. toimeksiantosopimukset)
• Kilpailutusta eniten Jyväskylässä, Äänekoskella aloitettu
• Työllistämispalveluja on eniten kilpailutettu
• Yritykset eivät ole (ainakaan vielä) vallanneet toimintakenttää, mutta 

järjestöille on tullut kyselyjä halukkuudesta myydä palvelutuotanto
• Vanhuspalvelujen kaltaista yritysinvaasioita ei tämä järjestöjoukko ole 

kohdannut
• Järjestöt ovat vastentahtoisesti joutuneet keskinäiseen kilpailutilanteeseen
• Järjestöt uskovat kilpailutuksen lisääntyvän



Järjestöjen näkemyksiä kilpailutuksen 
seurauksista
• Palvelukokonaisuudet pirstoutuvat
• Hoito- ja palveluketjut katkeavat
• Asiakkaita saattaa pudota palvelujen ulkopuolelle, kun palvelujen tuottajat 

ovat vaihtuneet
• Palvelujen laatu on heikentynyt eikä asiantuntijuutta ole pystytty 

turvaamaan
• Kun palvelu on jaettu usean tuottajan kesken, millään tuottajalla ei ole 

resursseja tarjota moniammatillista tukea asiakkaille  
• Yleinen käsitys on, että kilpailutukset ovat epäonnistuneet 
• Järjestöt esittävät, että tehdyistä kilpailutuksista tehdään arvio, jossa 

pääpaino on asiavaikutuksissa ja - kokemuksista



Kunnat (Jyväskylän kaupunki) palvelujen 
kilpailuttajana) 
• Kilpailutustarve ei nouse asiakkaiden tarpeista tai järjestöjen kyvyttömyydestä 

tuottaa palveluja
• Järjestöjen tuottamia palveluja arvostetaan
• Tunnustetaan, että kaupungille koituisi vaikeuksia, jos järjestöjen palvelutuotantoa ei olisi 

• Kilpailutuksella on juridinen perusta ja tarve nousee hankintalaista ja sen 
määräysten tulkinnoista

• Sosiaalitoimeen paine kilpailutukseen tulee  hallinnon ylätasolta eli tasolta, jolla ei ole 
kosketuspintaa asiakkaisiin

• Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat eivät näe kilpailutuksen tuottavan hyötyjä 
vaan pitävät ongelmina samoja asioita kuin järjestöjohtajat

• Myös sosiaalitoimessa kannatusta saa esitys, että tehdään ulkopuolinen arvio 
tehdystä kilpailutuksista ennen kilpailutuksen laajentamista

• Tärkein arviointikysymys ei ole se, onko kilpailutettu oikein vaan mitä on tapahtunut 
palvelujen käyttäjille? 



Kilpailutuksen riskejä

• Yhteinen riski
• Kun palvelu avataan kilpailutukselle, sitä on vaikea palauttaa suorahankinnaksi  

• Palvelujen tilaajille (kunnille)
• Kokonaisuuden hallinta vaikeutuu ja palveluketjut katkeavat, kun palvelut jaetaan monille 

tuottajille
• Tuottajien kilpailuttaminen ja tuottajien valvonta lisääntyy ja lisää kustannuksia 

(transaktiokustannukset)
• Vaara kasvaa, että tulee epäpäteviä tuottajia eikä tuottaja ei selviä tehtävästään, jolloin kaupungin 

on otettava tehtävä itselleen.  
• Palvelujen tuottajille (järjestöille)

• Häviäminen kilpailussa saattaa aiheuttaa palvelutuotantotehtävän tai jopa järjestön koko 
toiminnan loppumisen

• Pitkäjänteiseen suunnittelu ja palvelujen kehittäminen vaikeutuu, kun tuottajia kilpailutetaan 
määräajoin

• Tarjousten antamiseen ja muuhun oheistoimintaa kuluu resursseja 
• Järjestötoiminnan eettinen perusta horjuu   



Järjestöjen esityksiä kilpailutusriskin 
pienentämiseksi
• Järjestöjen mielestä hankintalakia sovelletaan tiukasti eikä huomioida 

hankintalaissa olevaa sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisasemaa. 
• Järjestöjen esittämiä yhdessä selvitettäviä asioista

• Mitä yleensä kilpailutetaan eli miten erotetaan avustettava toiminta ja 
hankittava palvelu (Barv 2018, Niemelä  2019)

• Miten käytetään Kuntalain mukaista palveluvelvoitetta ja Sgei-menettelyä?
• Kansalliset kynnysarvot antavat väljyyttä soveltaa sosiaali- ja 

terveyspalveluissa erilaisia hankintamenettelyjä. Minkälaisia kynnysarvoja 
sosiaalipalveluissa tulisi käyttää?

• Miten voitaisiin käyttää hankinnoissa sosiaalisia kriteereitä (esim. 
vajaakuntoisten työllistämisvelvoite, vapaaehtoisten apua, 
vertaistukitoiminta, kokemusasiantuntijoiden käyttö)?

• Miten ns. dynaamisilla hankinnoilla voidaan edistää sosiaalisia 
innovaatioita?



Kuntien ja järjestöjen yhteistyö

• Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on vahva perinne julkisen 
hallinnon ja järjestöjen yhteistyöstä (kumppanuudesta)

• Kuntien ja järjestöjen tavoitteet asukkaiden hyvinvoinnin 
turvaamisessa ovat samansuuntaiset

• Järjestöt esittävät tehdyn selvityksen pohjalta, että kuntien kanssa 
(ennen muuta Jyväskylän kaupungin) kanssa aloitetaan sellaisten 
hankintakäytäntöjen kehittäminen, joissa lähtökohtana on 
asiakkaiden tilanteen kokonaisvaltainen parantaminen palveluja ja 
muuta auttamistyötä yhdistämällä.

• Tavoitteena on kehittää ”ilkeiden sosiaalisten ongelmien 
kehitysalusta” 
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