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Kuntalain (410/2015) 126 §:n mukainen työterveyshuollon 
sairaanhoitopalveluiden yhtiöittämisvelvollisuus 

 

Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut (työterveyshuoltolaki 1383/2001, 
14§), joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista (terveydenhuoltolaki 1326/2010, 18§ 3 mom.), 
tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä.  

Työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalveluiden, joiden järjestäminen on 
kunnille vapaaehtoista, yhtiöittämisen siirtymäaikaa on jatkettu kahdesti, vuosina 2014 ja 2016, 
yhteensä neljä vuotta. Perusteena siirtymäajan jatkamiselle on ollut meneillään oleva sosiaali- ja 
terveydenhuoltouudistus sekä samaan aikaan valmisteltu maakuntauudistus. Eduskunnan käsittelys-
sä olevien hallituksen esitysten (HE 15/2017) mukaan kunnan velvollisuudet työterveyshuoltopal-
veluiden järjestämisestä siirtyvät uudistusten myötä maakunnalle. Hallituksen esitysten mukaan 
kunta ei enää tuota terveydenhuoltopalveluja, kun uudistukset toimeen pannaan. Poikkeuksen muo-
dostavat kunnan omalle henkilökunnalleen tuottamat työterveyshuoltopalvelut, joita kunta voi tuot-
taa työnantajan roolissa kuten muutkin työnantajat.  

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen toimeenpano siirtyi kesäkuussa 2017 vuodella eteenpäin. 
Uudistus astuu hallituksen esityksen mukaan voimaan 1.1.2020. Kunnalla on velvollisuus järjestää 
terveydenhuoltolain 18 § 1 ja 2 momentin mukaiset työterveyshuoltolain 12 §:n palvelut uudistuk-
sen voimaan tuloon asti. Kunta voi uudistuksen voimaan tuloon asti järjestää myös terveydenhuol-
tolain 18 § 3 momentin mukaiset työterveyshuoltolain 14 § palvelut (työterveyshuollon sairaanhoi-
to- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista). Kunta voi 
toteuttaa tehtävän eri tavoin, mistä on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valti-
onosuudesta annetun lain (733/1992) 4 §:ssä. Jos kunta tuottaa terveydenhuoltolain 18 §:n 3 mo-
mentin mukaisia palveluja siirtymäaikana, on kunnan noudatettava mitä säädetään kuntalain 150 §:n 
2 momentissa palvelujen hinnoittelusta ja kirjanpidosta. Jos kunta tuottaa terveydenhuoltolain 18 
§:n 3 momentin mukaisia palveluja vuonna 2019, on palvelut yhtiöitettävä kuntalain 126 §:n mukai-
sesti. 
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