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Asia:  HE 32/2013 vp eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta 
 
 
 
Lausunto  
 
 Yleistä 
 

Hallituksen esityksen taustalla on useat Euroopan unionin komission kantelujen joh-
dosta antamat ratkaisut kiellettyihin valtiontukiin liittyen. Tekniikka ja Terveys KTN ry 
ymmärtää sinänsä tästä johtuvan sääntelytarpeen.  Toteamme kuitenkin, että nyt va-
littu asian järjestämistapa, yhtiöittämisvelvollisuus, ei olisi ollut ainoa mahdollinen ja 
valittu tapa rajoittaa käsityksemme mukaan kunnallista itsehallintoa ja demokratiaa. 
 
Lakimuutoksen lähtökohtana on se, että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilantees-
sa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, 
yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Olisi kuitenkin ollut täysin mahdollista luoda 
myös järjestely, jossa esimerkiksi kunnallinen liikelaitos olisi konkurssikelpoinen ja 
maksaisi ”normaalisti” veroja. Tämä olisi käsityksemme mukaan myös poistanut kil-
pailuneutraliteettiongelman ja olisi mahdollistanut niin haluttaessa toimintojen jättämi-
sen kunnallisen päätöksenteon piiriin. 
 
KTN katsoo, että on tärkeää rajata yhtiöittämisvelvollisuus vain välttämättömään. Laki 
sisältäisikin rajaukset siihen, millaisia tehtäviä ei lainkaan katsottaisi harjoitettavan 
kilpailutilanteessa markkinoilla sekä poikkeuksia yhtiöittämisvelvollisuuteen silloinkin, 
kun kilpailutilanne markkinoilla sinänsä olisi olemassa. Tätä perusrakennetta pidäm-
me tarkoituksenmukaisena. 
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Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 
 
Hallituksen esityksen yleisperustelujen ( 4.2. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut) 
mukaan ”Esityksellä on vaikutusta työterveyshuollon järjestämiseen. Yhtiöittämisvel-
vollisuus ei koskisi työterveyshuoltolain 12§:ssä tarkoitettuja ns. ennalta ehkäiseviä 
terveyspalveluja mutta kylläkin muita terveydenhuoltopalveluita mm. sairaanhoitoa. 
”Käsityksemme mukaan tällaista rajausta ei ole ollut tarkoitus, eikä ole tarkoituksen-
mukaista, tehdä. Kuntien tulee voida jatkossakin järjestää ja tarjota työterveyshuollon 
palveluita kokonaisuudessaan paitsi omille työntekijöilleen myös kuntasektorin ulko-
puolisille työnantajille, esimerkiksi yksityisille yrityksille. Työterveyshuolto ei siten tule 
kulua yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin vaan kunnan tulee voida tuottaa palvelun oma-
na terveyskeskustoimintanaan tai esimerkiksi liikelaitosmuodossa. 
 
Esitetyssä muodossaan hallituksen esityksen perustelut johtaisivat lakisääteisten ja 
harkinnanvaraisten työterveyshuoltopalvelujen tuotannon eriytymiseen. Tämä olisi 
erittäin epätarkoituksenmukaista.  Katsomme, että mahdolliset kuntalain, kilpailulain-
säädännön ja työterveyshuoltolain väliset ristiriidat ja yhteensopivuusongelmat tulee 
erikseen selvittää. Kunnan tulee edelleen voida tarjota valitsemassaan organisaatio-
mallissa sekä lakisääteiset että ns. vapaaehtoiset työterveyspainotteiset sairaanhoi-
topalvelut sekä omille työntekijöilleen että alueen muille työnantajille. 
 

 Henkilöstön asema ja eläke-edut 
 

Lakiesityksen henkilöstövaikutuksia on vaikea arvioida, koska paljon jää riippumaan 
siitä millä tavoin kunnat mahdollisesti muuttavat nyt markkinoilla olevia toimintojaan 
sellaisiksi että ne eivät enää ole kilpailutilanteessa yksityisten toimijoiden kanssa. Jo-
ka tapauksessa kyse on mitä ilmeisimmin suuruusluokaltaan tuhansista palkansaajis-
ta. Näin ollen onkin aivan välttämätöntä, että henkilöstön asema tässä tilanteessa 
turvataan mahdollisimman hyvin. 
 
Lakiesityksen voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen mukaan lain nojalla tehty yhtiöit-
täminen katsottaisiin työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa lais-
sa tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi. Pidämme tätä erityisen tärkeänä. 
 
Samoin pidämme erityisen tärkeänä, että lain nojalla yhtiöitettyjen toimintojen uuden 
työnantajan olisi huolehdittava sellaisen siirtyvän henkilöstön eläketurvan säilymises-
tä, joka on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 1993 ja jonka 
palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka, jos siirrossa on 
kyse kunnan tai kuntayhtymän ennen tämän lain voimaantuloa hoitamasta tehtävästä 
kilpailutilanteessa markkinoilla. 
 
Siirtymäaika yhtiöittämiselle 
 
Lakiesityksen mukaan siirtymäaika yhtiöittämisille tai toimintojen ”neutralisoimiselle” 
olisi varsin lyhyt, vuoden 2014 loppuun.  
 
Kuntarakenne- ja sote-uudistus tulevat edellyttämään huomattavia voimavaroja kun-
nissa. Uudistusten tarkoituksena on keskeisesti vaikuttaa kunnallisen palvelutuotan-
non järjestämiseen.  Ei olisi kovinkaan tarkoituksenmukaista, että kunnat joutuisivat 
toteuttamaan toimintojensa kilpailuneutraliteetin keskellä valtavaa muutosta jonka 
lopputulos luonnollisesti vaikuttaa olennaisesti siihen, miten markkinoilla nyt olevien 
toimintojen kilpailuneutraliteetti järjestetään. Tarkoituksenmukainen ratkaisu voi olla 
kuntauudistuksen jälkeen aivan toinen kuin tällä hetkellä. 
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Lisäksi, kuten edellä lausumastamme työterveyshuollon osalta käy ilmi, erityislain-
säädännöstä saattaa löytyä vielä velvoitteita, joita ei välttämättä kyetä korjaamaan tai 
osata kunnissa ottaa huomioon esitetyssä kovin lyhyessä määräajassa. Lisäaika on 
tarpeen myös muiden mahdollisten erityislainsäädännöstä ilmenevien ristiriitatilantei-
den korjaamiseksi. 
 
Tuskinpa Euroopan unionin komissiokaan edellyttää mahdollisesti epätarkoituksen-
mukaisia ratkaisuja asiassa, eikä tiedossamme ole mitään erityistä aikarajaa jonka 
komissio olisi Suomelle asettanut. 
 
KTN esittää että lain edellyttämien toimien siirtymäaika kestäisi vuoden 2016 lop-
puun. 
 
Lakiesityksen suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
 
Valittu menettely kilpailuneutraliteetin järjestämiseksi on yhtiöittämisvelvollisuus (tai 
poistuminen markkinoilta).  Kuten alussa olemme todenneet, olisi käsityksemme mu-
kaan ollut mahdollista luoda mm. myös kilpailuneutraali liikelaitosmuoto.  Tämä olisi 
antanut kunnille itsehallintonsa puitteissa mahdollisuuden edelleen järjestää toimin-
tonsa harkintansa mukaan omana toimintanaan ja olisi myös pitänyt nämä toiminnat 
kunnallisen demokratian piirissä. 
 
Kun näin ei ole menetelty, esitämme vakavan huolemme lakiesityksen perustuslain-
mukaisuudesta ja sen myötä esitetystä säätämisjärjestyksestä. 
 
 
Helsingissä 23. päivänä toukokuuta 2013 
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