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Laki
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosi-

aali- ja terveydenhuollossa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § 

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudis-
tuksen valmisteluvaiheessa edellytyksiä turvata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
nen yhdenvertaisesti ja taloudellisesti rajoittamalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
järjestelmän kokonaisuuden kannalta epätarkoituksenmukaisia kuntien ja kuntayhtymien
oikeustoimia. 

2 § 

Soveltamisala

Tällä lailla rajoitetaan väliaikaisesti kuntien ja kuntayhtymien oikeutta tehdä eräitä oi-
keustoimia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Tätä lakia sovelletaan:

1) sopimuksiin, jotka kunnat ja kuntayhtymät tekevät yksityisten palvelujen tuottajien
kanssa;

2) kuntien ja kuntayhtymien tekemiin rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta
käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla; 

3) kuntien ja kuntayhtymien tekemiin investointeihin sosiaali- ja terveydenhuollon ra-
kennuksiin. 

Tämä laki koskee niitä kuntia ja kuntayhtymiä, jotka ovat sosiaalihuoltolain (710/1982)
5 §:n, kansanterveyslain (66/1972) 5 §:n, erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 ja 7 §:n,
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n sekä eräiden kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta an-
netun lain (490/2014) 1 §:n mukaan velvollisia järjestämään sosiaalihuoltoa tai terveyden-
huoltoa. 

Tätä lakia sovelletaan riippumatta siitä, mitä kuntalaissa (410/2015), sosiaali- ja terve-
ydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetussa laissa (733/1992) tai muussa
laissa säädetään sosiaalihuollon tai terveydenhuollon järjestämisestä.
HE 97/2016
StVM 12/2016
EV 87/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20160097


548/2016  
3 § 

Sopimukset yksityisen palvelun tuottajan kanssa sekä rakennusten ja toimitilojen vuokra- 
tai muuta käyttöoikeutta koskevat sopimukset

Kunnan ja kuntayhtymän tulee sisällyttää tämän lain voimaantulon jälkeen tehtäviin ja
vuoden 2018 jälkeen voimassa oleviin sopimuksiin yksityisen palvelun tuottajan kanssa
ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin so-
pimusehto, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvas-
tuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2019 aikana päättymään kahdentoista
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Sen estämättä, mitä julkisista hankinnoista annetussa
laissa (348/2007) säädetään, irtisanomisehto voidaan sisällyttää myös voimassa oleviin
hankintasopimuksiin ilman uutta hankintamenettelyä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto on sisällytettävä sellaisiin 1 momentissa
tarkoitettuihin yksityisen palvelun tuottajan kanssa tehtäviin sopimuksiin, joiden ennakoi-
tu vuotuinen arvo ylittää viisikymmentä prosenttia kyseisen kunnan tai kuntayhtymän jär-
jestämisvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon osalta viimeisimmän tilinpäätöksen
mukaisista vuosittaisista käyttötalousmenoista ja sopimus on voimassa vähintään viisi
vuotta. Jos kunta tai kuntayhtymä tekee tämän lain voimassaoloaikana useamman kuin yh-
den sopimuksen saman yksityisen palvelun tuottajan kanssa siten, että sopimusten yhteen-
laskettu arvo ylittää edellä mainitun rajan, irtisanomisehto on vastaavasti sisällytettävä
kaikkiin näihin sopimuksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto on sisällytettävä myös ennen tämän lain
voimaantuloa yksityisen palvelun tuottajan kanssa tehtyihin tässä laissa tarkoitettuihin so-
pimuksiin, ja rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopi-
muksiin, jos niitä olennaisilta osin muutetaan tämän lain voimaantulon jälkeen.

Voidakseen irtisanoa 1 momentissa tarkoitetun irtisanomisehdon sisältävän sopimuk-
sen, on palvelujen järjestämisvastuussa olevan tarjottava sopimuksen osapuolena olevalle
yksityiselle palvelujen tuottajalle mahdollisuutta sopimusta koskeviin neuvotteluihin.

4 § 

Investoinnit rakennuksiin

Kunta tai kuntayhtymä ei saa tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdis-
tuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden arvonlisäverottomat kokonaiskustannuk-
set ylittävät viisi miljoonaa euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kunta tai kuntayhtymä voi hakea poikke-
uslupaa 1 momentissa tarkoitettua investointia koskevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosi-
aali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeusluvan, jos investointi on perusteltu palve-
lujen saatavuuden turvaamiseksi ja investointi on alueen palvelurakenteen kannalta tar-
peellinen. 

Sen estämättä mitä edellä 1 momentissa säädetään, kunta ja kuntayhtymä saa tehdä si-
toumuksia rakennusten vuosihuoltoon liittyviin investointeihin sekä sellaisiin investoin-
teihin, jotka ovat valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella välttämättömiä. 

Mitä edellä säädetään investoinneista, sovelletaan myös sellaiseen vuokra- tai muuna
käyttöoikeussopimuksena toteutettavaan rakennuksiin kohdistuvaan investointiin, jonka
arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa. Jos kunta tai
kuntayhtymä on saanut tällaiseen investointiin 2 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan,
ei tässä poikkeusluvassa tarkoitettua investointia koskevaan sopimukseen sovelleta
3 §:ää.
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5 §

Tietojen saanti

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada 4 §:n
2 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.

6 §

Lain vastaisen sopimuksen sitomattomuus

Jos 2—4 §:n mukaiseen oikeustoimeen on ryhdytty tämän lain vastaisesti, on sopimus
mitätön. 

7 § 

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2019.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
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