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Laki
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta so-

siaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittami-

sesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016) 3 §:n 1 ja 2 momentti sekä
7 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1326/2018, seuraavasti:

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 2023 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 2024 tai 2025 aikana päättymään kah-
dentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman, että irtisanomisesta syntyy korvaus-
velvollisuutta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto on sisällytettävä sellaisiin 1 momentissa
tarkoitettuihin yksityisen palvelun tuottajan kanssa tehtäviin sopimuksiin, joiden ennakoi-
tu vuotuinen arvo ylittää viisitoista prosenttia kyseisen kunnan tai kuntayhtymän järjestä-
misvastuulla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon osalta viimeisimmän tilinpäätöksen mu-
kaisista vuosittaisista käyttötalousmenoista. Jos kunta tai kuntayhtymä tekee tämän lain
voimassaoloaikana useamman kuin yhden sopimuksen saman yksityisen palvelun tuotta-
jan kanssa siten, että sopimusten yhteenlaskettu arvo ylittää edellä mainitun rajan, irtisa-
nomisehto on vastaavasti sisällytettävä kaikkiin näihin sopimuksiin. Jos sopimuksia teh-
dään useiden eri tuottajien kanssa, on irtisanomisehto sisällytettävä sopimukseen, jonka
perusteella viidentoista prosentin raja ylittyy ja kaikkiin sen jälkeen tehtäviin sopimuksiin.

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

7 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2025.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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