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Laki
kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta so-

siaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta

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

misesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016) 4 ja 6 §,
sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 1057/2017, sekä
lisätään 2 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään lain soveltamisesta kuntien ja kuntayhtymien

tekemiin investointeihin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin, sovelletaan myös
kuntien ja kuntayhtymien yksin tai yhdessä omistaman yhtiön vastaaviin investointeihin.
Lisäksi tätä lakia sovelletaan edellä mainittuihin yhtiöihin lainvastaisen sopimuksen sito-
mattomuuden seuraamuksien osalta.

4 §

Investoinnit rakennuksiin

Kunta tai kuntayhtymä tai niiden yksin tai yhdessä omistama yhtiö ei saa tehdä sosiaali-
ja terveydenhuollon rakennuksiin kohdistuvia investointeja koskevia sitoumuksia, joiden
arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, kunta tai kuntayhtymä taikka 1 momen-
tissa tarkoitettu yhtiö voi hakea poikkeuslupaa 1 momentissa tarkoitettua investointia kos-
kevan sitoumuksen tekemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää poikkeuslu-
van, jos investointi on palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen.

Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa säädetään, kunta ja kuntayhtymä ja 1 momen-
tissa tarkoitettu yhtiö saa tehdä sitoumuksia rakennusten vuosihuoltoon liittyviin inves-
tointeihin sekä sellaisiin investointeihin, jotka ovat valvontaviranomaisen tarkastusten pe-
rusteella välttämättömiä. Hakemuksessa on oltava selvitys investointikustannuksista sekä
investoinnin muista taloudellisista vaikutuksista.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään investoinneista, sovelletaan myös sellaiseen
vuokra- tai muuna käyttöoikeussopimuksena toteutettavaan rakennuksiin kohdistuvaan
investointiin, jonka arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset ylittävät viisi miljoonaa
euroa ja jonka sopimusehdoista seuraa, että hanke on rinnastettavissa kunnan tai kuntayh-
tymän taikka 1 momentissa tarkoitetun yhtiön omistukseen tehtävään investointiin. Jos
kunta tai kuntayhtymä taikka 1 momentissa tarkoitettu yhtiö on saanut tällaiseen inves-
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tointiin 2 momentissa tarkoitetun poikkeusluvan, poikkeusluvassa tarkoitettua investoin-
tia koskevaan sopimukseen ei sovelleta 3 §:ää.

6 §

Lain vastaisen sopimuksen sitomattomuus

Jos 2–4 §:n mukaiseen oikeustoimeen on ryhdytty tämän lain vastaisesti, on sopimus
mitätön. Lainvastaisen sopimuksen mitättömyydestä johtuvista investointien kustannuk-
sista ja muista mahdollisista investointeihin liittyvistä seuraamuksista vastaavat kunta,
kuntayhtymä tai niiden omistama yhtiö, jos ne eivät ole hakeneet poikkeuslupaa tai ovat
menetelleet poikkeusluvan vastaisesti.
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