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Laki
kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntalain (410/2015) 150 §:n 2—4 momentti seuraavasti:

150 §

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat siirtymäsäännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 126 §:n 1 momenttia sovelletaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n 3 mo-

mentissa tarkoitettujen työterveyshuollon palvelujen tuottamiseen vuoden 2019 alusta.
Kunnan tuottaessa siirtymäaikana työterveyshuollon palveluja sen on niiden hinnoittelus-
sa noudatettava, mitä tämän lain 128 §:ssä säädetään. Kunnan tai kuntayhtymän on siirty-
mäaikana eriytettävä kirjanpidossaan työterveyshuollon palvelut kunnan muista tervey-
denhuollon palveluista, jos kunta tai kuntayhtymä toimii kilpailutilanteessa markkinoilla.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi puuttua kilpailulain 4 a luvussa tarkoitetulla tavalla kun-
nan tai kuntayhtymän toimintaan ja hinnoitteluun niiden tarjotessa siirtymäaikana työter-
veyshuollon palveluja kilpailutilanteessa markkinoilla.

Jos 2 momentissa tarkoitetut tehtävät siirretään vuoden 2018 loppuun mennessä, on sen
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön, jonka palvelukseen kunnan tai kun-
tayhtymän palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät, huolehdittava sellaisen siirtyvän henki-
löstön eläketurvan säilymisestä, joka on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa en-
nen vuotta 1993 ja jonka palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka.

Jos kunta tai kuntayhtymä viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä luovuttaa 2 mo-
mentissa tarkoitettujen tehtävien siirtämiseksi yhden tai useamman kunnan tai kuntayhty-
män omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa
pääasiallisesti ollut välittömästi kunnan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavan teh-
tävän käytössä ja tulee tuollaiseen käyttöön luovutuksen jälkeen ja saa vastikkeeksi vas-
taanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Vero-
vapaus koskee vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopa-
pereita sekä kunnan tai kuntayhtymän omistaman kiinteistön omistamista ja hallintaa har-
joittavan yhtiön osakkeiden luovutusta vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan, jos:

1) kiinteistöt ovat pääasiassa edellä tarkoitetussa käytössä; tai
2) osakkeet oikeuttavat edellä tarkoitetussa käytössä olevan huoneiston hallintaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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