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Piiiittis, johon on haettu muutosta
EtelA-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymtin valtuuston piiiitris
ts.6.2017 5 47
Valtuusto on iiiinestyksen jiilkeen hyviiksynyt Etela-Savon Tydterveys Oy:n
osakkeiden oston Mikkelin kaupungilta ptiiitdspriytiikirjan liitteenii olevan
osakekauppakirj an mukaisesti. Osakekaupassa osakeyhtirin osakekanta jakaantuu Osuuskauppa Suur-Savon ja Etela-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymiin kesken siten, ettii osuuskauppa ostaa yhticin 300 000
osakkeesta 153 000 osaketta (51 prosenttia) ja kuntayhtymii 147 000 osaketta (49 prosenttia). Kauppahinta on 2 600 000 euroa, josta kuntayhtymiin
osuus on I 274 000 euroa. Tiimein lisiiksi on huomioitava varainsiirtovero
1,6 yo (20 384 euroa). Edelleen hankinnasta on piiiiteffy tehdii muutos talousarviomuutoksen investointimenoihin siten, ett[ investointimenoja listitAiin I 300 000 euroa. Hankinta on p[2itetty rahoiffaa pitkiiaikaisella lainalla,
mitii varten valtuusto on oikeuttanut hallituksen kilpailuttamaan erillisen
I 300 000 euron lainan.
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VAATIMUKSE T HALLINTO.O IKEUDE S SA
Kuntayhtymiin valtuuston piiiitds on kumottava.
Hallinto-oikeuden tulee oikaista kuntayhtymiin kiiyttiimii valitusosoitus vastaisuuden varalle siinii olevien vanhojen yhteystietojen vuoksi.
Piiiitcis osakkeiden ostosta on kuntayhtymiin perussopimuksen 3 $:n vastainen. Kuntayhtymiin tehtavisffi on nimenomaisesti rajattu pois tyciterveys-

huolto, joten kuntayhtymii ei voi olla myoskiiiin ty<iterveysyhticin osakas.
Kuntalain mukaan yleinen toimivalta on yksittaisillii kunnilla ja kuntayhtymii voi toimia ainoastaan tehdyn perussopimuksen pohjalta.

Lausunto ja vastine
Kuntayhtymcin hallitus on lausunnossaan pyyt[nyt, ettii hallinto-oikeus hylkiiii valituksen.

Kuntayhtymii ei osakeomistuksen perusteella piiiitii jiisenkuntiensa puolesta
tyciterveyshuollon palvelujen tuottamistavasta jiisenkuntien alueella, valvo
palvelujen tuottamista tai k[ytii tydterveyshuollon jtujestiimistii koskevaa
viranomaisen toimivaltaa kuntalain 8 $:n perusteella.

Yksi keskeinen tarkoitus osakekaupalle on tydnantajan vastuulla olevien
tydterveyshuoltopalvelujen turvaaminen alueellisesti ja sisiilkillisesti kestiiviillii tavalla. Kuntayhtymd on alueellisesti merkittiivii tydnantaja EtelA-Savossa ja tytiterveyspalvelujen saatavuudella sekii laajuudella on suuri merkitys kuntayhtymZin toimintaan. Kuntayhtymti ei tuota tyriterveyspalveluja
itse, mistzi syystii se pitii2i tiirkeiinii vaikuttamismahdollisuuksia hankkimiensa ty<iterveyspalvelutoimintayksikkcijen sijaintiin ja toiminnan laatuun
liitryen. Kuntayhtymapitad merkitttiviinii riskinii sita, effa yksityinen sektori
ei kykene tarjoamaan asianmukaisia ja riittavia tyoterveyshuoltopalveluj a
kuntayhtym[n pienemmillii toimipaikoilla toiminnan tappiollisuuden
vuoksi. Kuntayhtyma pitaa joka tapauksessa ttirkeiinii, ettzi se voi hankkia
koko henkilcistdn ty<iterveyspalvelut yhdeltii tyoterveyspalvelun tarjoajalta.
Tiimii listiii kustannustehokkuutta. Etelii-Savon elinkeino-olosuhteet tulee
ottaa huomioon. Etela-Savossa on pitkiit etiiisyydet ja se on suhteellisen
harvasti asutettu seutualue. Suhteellisen viihtiinen asiakasmiitirti ja tydntekij<iiden rajoitettu saatavuus eiviit kannusta tyriterveyspalveluyhtidita tarjoamaan kattavaa palveluverkostoa kuntayhtymiin toimipaikoille. Ttiysin markkinaehtoisuuden kautta jiirjesteffy tyciterveyspalvelun jtirjesttiminen henkilostcille on merkittavd toiminnallinen riski. Osakkeenomistajien viilillii laadittuun osakassopimukseen otettiin ehto, ettei yhtirin hallitus voi supistaa
toimintaa ilman kummankin sopij apuolen suostumusta. osakekaupalla on
viihintliiinkin v[lillistii vaikutusta tycintekijciiden rekrytointiin ja sillii varmi stetaan riiuavien tyoterveyspalveluj en saanti alueelli sesti.
Etela-Savon Tyriterveys Oy:n erikoisltiiikiiriliihetreista kaytanndssii kaikki
otrjataan kuntayhtymiin avoterveydenhoidon tai erikoissairaanhoidon palvelujen piiriin. Kuntayhtymii haluaa olla mukana kehitftimiisszi tyciterveys-

huollon ja erikoissairaanhoidon viilistii yhteistoimintaa osallistumallakeskeisesti siihen liittyv[iin ohj aukseen. Lisiiksi mikiili Etelti-Savon Tyriterveys

3 (11)

Oy:n osakkeet myytiiisiin toiselle omistajataholle kuin kuntayhtymiille, toisen omistajatahon edut ja intressit voisivat johtaa tilanteeseen, jossa kuntayhtymiin ty<intekijdiden erikoislaiiktiritasoinen hoito jiirjestettiiisiin omistaj atahon omaan intressiryhmiiein kuuluvassa to imintayksiko ssii. TAta ei
voida pitiiti kuntayhtymtin etuj en mukaisena. Jatkohoidon ohj autuminen
kuntayhtym2in omiin toimintayksikdihin j a sen turvaaminen osakeomistuksen ja hallitusedustuksen kauffa on kuntayhtymiin intressissti.
Etelti-Savon Tyriterveys Oy :n osakepiiiiomassa on osuuskunnan omistuksessa olevia osakkeita, mistd syystii yhtici ei ole julkisista hankinnoista annetun lain 15 $:n tarkoittama in-house -asemassa oleva sidosyksikk<i. Osakekaupassa on siten asiallisesti kyse mycis kuntayhtymiin toimialasijoittamisesta. Yhtio on kuntayhtymiin kannalta kirjanpitolain tarkoittama omistusyhteysyritys eli konserniin kuulumaton kotimainen yritys, jossa kirjanpitovelvollisella on sellainen omistusosuus, joka luo kirjanpitovelvollisen ja
yrityksen viilille pysyvln yhteyden ja on tarkoitettu edistiimiiiin kirjanpitovelvol lisen toimintaa.

Kuntayhtymiin toimialaa on arvioitava sosiaali- ja terveyspalvelujen jiirjestzimisvastuun ja erikoissairaanhoitolain mukaisten tehtavien muodostamana
kokonaisuutena, joita kuntayhtymiin aputoiminnat tukevat ja edistiiviit, aputoiminnan ollessa piietehffivien menestyksellisen hoitamisen kannalta lyhyellii tai pitkalla aikaviilill[ tarpeellisia. Osakeyhtidn osakkeiden hankkiminen voi edelleen kuulua kunnan toimialaan, mikiili sillii on kunnan intressien edistiimistarkoitus. Yhti<in toiminta kuuluu kunnan toimialaan kunnille
kuuluvan terveydenhuoltolain I 8 $ :n tyriterveyshuollon j fi estiimisvastuun
ja tydterveyshuoltolain 4 $:n tycinantajalle kuuluvan tyriterveyshuollon jiirjestiimisvastuun perusteella. Kauppahinta ei kuntayhtymiin taloudellisen
aseman kannalta ole merkittiivii. Yhti<i on vakavarainen ja sen toiminta on
voitollista. Yhtidn talouteen liittyvia merkittavie riskejii liihiruosille ei ole
ntikripi iri s sii. O sakekaupan tarko ituksena e i ole myd skiiiin pelkiistiitin tal oudellisen voiton tuottaminen kuntayhtymiille.
Yhtion yhtioj arj estyksen mukainen toimiala vastaa kuntayhtymtin toimialaa
muilta osin kuin tydterveyshuoltopalvelujen osalta. Kuntayhtymiin toimialaa arvioitaessa ptiiitehtiiviii tukevat ja edistiiviit tavoitteet on katsottava toimialaan kuuluvaksi. Lisiiksi edella jo todetut intressit ovat sellaisia, joiden
perusteella osakekauppa on kuntayhtymiin toimialaan kuuluva. Edelleen
ty<iterveyspalvelujen tuottaminen kuntayhtymin tycintekijdille tukipalveluna olisi perussopimuksen 3 $:n tarkoittamaa sallittua tukipalvelun tuottamista. Perussopimuksessa ei ole rajattu tukipalvelujen tuottamistapaa. Niiin
ollen kuntayhtymii voi tuottaa tyciterveyspalvelua tukipalveluna yhdessii
toisten ty<inantajien kanssa osakkeenomistajana osakeyhtidssii. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymii voi olla osakkaana yhtidssii, jos osakeomistus yhtidssii perustuu kuntayhtyman tehtAvien toteuttamiseen. Osakekauppa
edistiiii kuntayhtymtin intressejii turvaten alueellisesti ja sisiillcillisesti kattavat tydterveyspalvelut, mahdollistaa ja vahvistaa tyoterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiotavoitteita ja lisiiti yhtirin sekli kuntayhtymiin
asiantuntemusta tydterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisessa. Osakeomistus yhti<issti on perussopimuksen 3 $:n mukaista.
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Taipale on antanut vastineen, jossa on muun ohella tuotu esille seuraavaa:
Kuntayhtymii on lausunnossaan esittiinyt perusteita kaupalle, mutta niimii
perusteet eiviit yksiselitteisesti vastaa siihen, onko kauppa kuntayhtymiin
perussopimuksen mukainen. Tydterveyshuollon palveluja tuottaa alueella
useampi toimija. Myos Etela-Savon Tydterveys Oy olisi mitii suurimmalla
todenniikoisyydellii jatkanut toimintaa, vaikka kuntayhtymii ei olisi osakkeita ostanut. Niiin ollen ei ole perusteltua viiittiiii, ettti vain ostamalla osan
yhti<in osakkeista kuntayhtymii varmistaisi saavansa tydntekij<iilleen riittiiviin tyciterveyshuol lon. L i siiksi yksittiii sen kuntayhtymiin ty<intekij tin etu ei
velftemattA ole se, ettti hiinen ty6terveyspalvelunsa tuottaa yhtici, jonka
omistaja on htinen ty<inantaj ansa.
On epiitodenniiktjistii, ettti yksityinen palveluntuottaja ohjaisi asiakkaitaan
kovin kauas. Toisaalta tyoterveyshuollon asiakkaan kohdalla voi olla riskinii, ettei kaikkia esimerkiksi erikoissairaanhoidon vaihtoehtoisia palveluja
kartoiteta, kun tyciterveyden tuottajan omistaja on kuntayhtyma,joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluita.
Osuuskauppa Suur-Savo on vastineessaan vaatinut valituksen hylkiizimistii
kokonaisuudessaan kuntayhtymiin hallituksen lausunnossa lausutuin perus-

teluin.

Mikkelin kaupunki on vastineessaan vaatinut, ettii valitus hyliitaan perusteettomana. Kyseessii olevalla osakekaupalla ei ole siirretty tyciterveyspalveluiden jiirjestiimisvastuuta kuntayhtymiille. Kuntayhtymii ei jatkossakaan jiirjestZi tyciterveyshuoltoa Mikkelin kaupungin ja muiden j[senkuntien puolesta, vaan jiirjestiimisvastuu siiilly kunnilla. Asiassa ei ole toimittu kuntayhtymiin perussopimuksen vastaisesti. Muilta osin kaupunki on viitannut
vastineenaan kuntayhtymiin asiassa antamaan lausuntoon.
Etelci-savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymcin hallitukselle ja
Taip al e e I I e on 20.12.201 8 liihetetty tiedoksi Osuuskauppa Suur-Savon j a
Mikkelin kaupungin vastineet.

HALLINTO.OIKEUDEN RATKAISU
Hallinto-oikeus kumoaa Etela-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymiin valtuuston piiiitciksen 15.6.2017 S 47.
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Kuntalain 2 luvun 7 $:n I momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon no-

jalla itselleen ottamansa tehtiiviit ja jiirjestiiii sille laissa erikseen siiiidet5rt
tehtavat. Laissa siiiidetiiiin my<is siitii, kun tehtaviA on jiirjestettiivii yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa (lakistiiiteinen yhteistoiminta).

Kuntalain 8 $:n I momentin mukaan kunta voi jiirjestiiti sille laissa siiiirdetyt
tehtavet itse tai sopia jarjestiimisvastuun siirtamisestti toiselle kunnalle tai
kuntayhtymiille. Lakistiiiteisessii yhteistoiminnassa jiirjestiimisvastuu on
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kunnan puolesta toisella kunnalla tai kuntayhfymalla. Saman pykiiliin 3 momentin mukaan kunta vastaa tehtiiviensii rahoituksesta, vaikka jZirjestiimisvastuu on siirretty toiselle kunnalle tai kuntayhtymiille.

Kuntalain 8 luvun 56 $:n 1 momentin 2 kohdan mukaan perussopimuksessa
on sovittava ainakin kuntayhtymein tehtavistii sekii tarvittaessa 8 $:ssii tarko itetun j arj e stlimisvastuun siirtymi sestii.
Kuntalain 64 $:n I momentin mukaan kuntayhtymiiiin sovelletaan mitii kunnasta stiiidettiiin muun muassa 2 luvussa.
Kuntalain esit<iiden (HE 26812014 vp) yleisperusteluissa on kohdassa 2.2.2
Kunnan tehtavat ja toimiala tuotu esille muun ohella seuraavaa:
"Kunnan yleisestii toimialasta stitidetiiiin kuntalain 2 $:ssii yleisesti. Joustavalla siiiintelyllii on tavoiteltu sitA, ettii kunta voi tarvittaessa sopeuttaa toimintansa eri aikoina uusien olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti. Joustavuudella tavoitellaan myds sita, ette toimiala voi olla erilainen eri kunnissa.

Yleistii toimialaa on katsoffu rajoittavan oikeuskiiytiinnossii ja -kirjallisuudessa muotoutuneet periaatteet. Perinteisen toimialaopin mukaiset yleisen
toimialan miiiiriiy.tymisperusteet ohjaavat ja rajoittavat sitA, mita kunta voi
ottaa hoitaakseen ja miten se niiitii tehtaviA hoitaa. Osa niiistfi periaatteista
on samoja kuin hallinnon yleiset oikeusperiaatteet, joista siitidetiiiin hallintolain (43412003) 6 $:ssii. Niiitii ovat yhdenvertaisuus-, objektiviteetti- ja suhteellisuusperiaate, tasapuolisen kohtelun vaatimus sekii harkintavallanvadrinkiiytdn kielto. Lisiiksi vakiintuneesti yleisen toimialaa rajoittaviksi periaatteiksi on katsottu oikeuskiiytiinn<isszi seuraavat: asukkaiden hyvinvoinnin
edistiiminen, tehtiiviin paikallisuus, yksityisen tukemisen kielto, hallinnon
toissijaisuus ja tycinjako muiden viranomaisten kanssa sekii spekulatiivisen
toiminnan kielto. Kunnan ei lisiiksi ole katsottu voivan harjoittaa puhtaasti
kaupallista tai teollista toimintaa.
Yleishyodyllisyyden periaatteen mukaan toiminnasta on oltava yleistti etua
kunnalle. Kaikkien kuntalaisten ei tarvitse saada toiminnasta viilitcintii hyrityti. Kunta voi hoitaa sellaista toimintaa, mita pidetafln hyviiksytttiviinii, tarkoituksenmukaisena ja sopivana. Paikallisuuden mukaan kunnan toiminnan
on rajoituttava kunnan alueen sisiille ja kuntalaisiin. Kunnan oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa on kuitenkin tullut arvioitavaksi vain muutamissa
tapauksissa. Kunnan yleisen toimialan on katsottu rajaavan myos kunnan
oikeutta perustaa yhtiditA. Oikeusk[ytiinndssii on katsottu kunnan voivan
harjoittaa ammatillisen koulutuksen yhteydessd muun muassa autokoulutoimintaa.
Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan kunnan on kohdeltava kaikkia kuntalaisia tasapuolisesti. Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan kunta ei
voi toiminnallaan edistiiii vieraita tarkoitusperid, vaan toiminnan on edistetttivii kunnan perustehtiiviin toteuttamista. Objektiviteettiperiaatteen mukaisesti kunnan tulee toimia puolueettomasti ja asiallisesti. Suhteellisuuden
mukaan kunnan tulee kiilttiiii sellaisia toimenpiteitti, jotka ovat tarpeellisia
j a viiltttimiittdmifl tavoitteen toteuttamiseksi. Spekulatiivisen toiminnan kiel-
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lon mukaisesti kunta ei saa ottaa tehttiviiii hoitaakseen pelkiistiiiin taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Spekulaatiokieltoa on sovellettu myd,s siihen,
ettei kunta voi sijoittaa tai tukea korkean riskin sisiiltiivi2i hankkeita. Ensisijaisen toiminnan motiivin on oltava kuntalaisten hyvinvoinnin edist2iminen.
Hallinnon toissijaisuuden mukaan kunta ei voi ryhtyii hoitamaan sellaista
toimintaa, jonka perinteisesti on hoitanut yksityinen sektori. Jos yksityinen
sektori ei pysty suoriutumaan tehtiivistiiiin ja jos yleinen etu vaatii, kunta
voi ottaa hoitaakseen kyseisen toiminnan.
Oikeuskiiytiintiiii yleisen toimialan rajoista on viihiin ja oikeustapaukset ovat
vanhoja. Kunnan keskeiset yleisen toimialaan liittyvat tehtavat ovat elinkeinotoiminnan edistiimiseen liittyvat tehtavAt sekii eri tahoille my<innetlt
avustukset, takaukset ja lainat. Kunnat harjoittavat mycis yleisen toimialan
perusteella elinkeinotoimintaa. "
P erus s opimul<s
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Etela-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymiin perussopimuksen
2 $:n mukaan kuntayhtymiin jiisenkunnat ovat Hirvensalmi, Joroinen, Juva,
Kangasniemi, Mikke li, M2intyharj u, Pertunmaa, P i eksiimdki j a Puumala.
Perussopimuksen 3 $:n 1 momentin mukaan kuntayhtymtin tehtiiviin[ on
jarjestaa jAsenkuntien puolesta kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympiiristciterveydenhuoltoa, eliiinlaZikintdhuoltoa, tyoterveyshuoltoa
ja Vaalijalan kuntayhtymiin tehtaviiksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja.
Saman pykiiltin 2 momentin mukaan kuntayhtymd on jiisenkuntien osalta
erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiirin kuntayhtymii ja sen tehtiiviinti on huolehtia erikoissairaanhoitolaissa ja muussa lainsiiiidiinnrissii sairaanhoitopiirille stitidetyistti tehtavista.

Pyktiliin 3 momentin l. virkkeen mukaan Joroisten ja Pieksiimtien kuntien
o salta kuntayhtymii j tirj estiiii vain eriko i s sairaanho i don palvelut.
Pyktiliin 4 momentin mukana kuntayhtymii voi tuottaa muita toimialaansa
liitryvia tai sitti tukevia palveluja.
Pyktiliin 5 momentin mukaan tehtiiviinsii toteuttamiseksi kuntayhtymti voi
olla osakkaanataijiisenenii muissa yhti<iissii tai yhteisdissii sekti omistaa ja
hallita kiinteistrij I j a huoneistoja.
Edelleen saman pykiiliin 6 momentin mukaan kuntayhtymii voi kiiyttiiii tehtiiviinsii toteuttamiseksi myris yksityisia ja kolmannen sektorin palveluntuottajia.

Asiaan liittyvdt terveydenhuoltolain

ja tyoterveyshuoltolain scjc)nnolcset

Terveydenhuoltolain I 8 $ :n I momentin mukaan kunnan on j iirj estettiivti
alueellaan sijaitsevissa tycipaikoissa tyriskenteleville tycintekijciille tyriterveyshuoltolain (1383/2001) 12 $:ssii ja muualla laissa siiiidetyt tyciterveyshuoltopalvelut.
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Saman pyktiliin 2 momentin mukaan kunnan on jiirjestettiivti alueellaan toimiville yrittiijille ja muille omaa tycit[iin tekeville soveltuvin osin tyoterveyshuoltolain 12 $ :ssii j a sen noj alla annetuissa siiZiddksissii tarkoiteffua

tyciterveyshuoltoa.
Edelleen saman pykiiliin 3 momentin mukaan kunta voi sopia alueellaan toimivan ty<inantajan kanssa siitti, ettZi kunnan terveyskeskus jlirjestiiZi tydnantajan palveluksessa oleville tyontekijciille tydterveyshuoltolain 14 $:ssii tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen
sopimus voidaan tehdii mycis yrittiijiin ja muun omaa tyrit[iin tekeviin
kanssa.

Tyciterveyshuoltolain 4 $:n 1 momentin mukaan ty6nantajan on kustannuksellaan jiirjestettiivii ty<iterveyshuolto tycistZi ja tydolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehktiisemiseksi ja torjumiseksi sekii tydntekijoiden turvallisuuden, ty<ikyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistiimiseksi.
Esitetty selvitys

Mikkelin kaupungin, Osuuskauppa Suur-Savon (2iljempzina OKSS) ja
Etela- Savon sosiaali- j a terveyspalveluj en kuntayhtymiin fi 2ilj emprine E S SOTE) viilisen osakekauppakirj aluonnoksen mukaan Mikkelin kaupunki
myy OKSS:lle ja ESSOTE:lle Etela-Savon Tyriterveys Oy -nimisen yhti<in
(Aljempiina Yhtid) koko osakekannan, yhteensii 300 000 osaketta. Osakekanta jakautuu ostajien kesken siten, ettii OKSS ostaa osakkeista 153 000
kappaletta (51%)ja ESSOTE 147 000 kappaletta (49 %). Kauppahinta on
2 600 000 euroa, josta ESSOTE:n osuus on | 274 000 euroa.
OKKS:n, ESSOTE:n ja Yhti<in viilisen osakassopimuksen mukaan yhtirin
toimialana on voimassa olevan yhtidj iirj estyksen mukaan kokonaisvaltaisten tyciterveys- ja laakariasemapalvelujen tuottaminen sisiiltiien yleis- ja erikoisliiiiktiripalvelut, hammasliitikiiripalvelut, laboratoriopalvelut, rrintgenpalvelut, ffsioterapiapalvelut, sairaanhoito- ja lii[k[ripalvelut sekii terveydenhuollon muiden laillistettujen ammattihenkilcliden tuottamat palvelut.
Edelleen Yhtiri tuottaa ltiiiketieteellisiii tutkimus- ja hoitopalveluja lyhyt- ja
pitkiiaikaishoitoa antavissa sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa ja muissa terveyden ja sosiaalihuollon palveluyksikdissii. Listiksi Yhti6 voi tarjota terveydenhuoltoalaan liittyviiii konsultointi-, tutkimus-, koulutus-, tuki- ja kehitystoimintapalvelua. Yhti6 voi omistaa, hallita, vuokrata ja kayda kauppaa
huoneistoilla, kiinteistriilla j a arvopapereilla. Yhtiti tuottaa sopimuksen allekirjoitusajankohtana tydterveyshuolto- ja yleislii&iiripalveluita. Yhtion hallitus voi yhtidjiirjestyksen toimialan sallimissa puitteissa laajentaa Yhtion
tiillii hetkell[ harjoittamaa toimintaa, mutta ei voi supistaa toimintaa ilman
kummankin sopij apuolen suostumusta.
hallitus on hallinto-oikeudel le antamassaan lausunnossa tuonut
edellii kohdassa "Lausunnot ja vastineet" jo selostetun lisiiksi esille muun
ohella seuraavaa:

ES SOTE :n

Yhticin toiminta perustuu entisen Mikkelin kaupungin liikelaitoksen yhtioittiimiseen siten, ettii Yhtio merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2014' Mikkelin
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kaupunki aloitti itseniiisesti selvitysty6n Yhti<in osakkeiden myymiseksi keviittalvella 2017. Selvitystydn taustalla oli se ajatus, ettii suunnitellun maakunta- ja sotelainsiiiidiinnon uudistuksen myotii kaupunki ei voisi omistaa
eniiii terveydenhuoltoalan yhti<in osakkeita. Yhtenii tiirkeiinii asiana kaupunki piti sita, ettii Yhtidn osakkeenomistajana tulisi jatkossakin olemaan
julkisyhteis<i. Selvitystydn kuluessa erityiseen tarkasteluun nousi se vaihtoehto, jossa OKKS ja ESSOTE yhdessii ostaisivat Yhtirin osakekannan. Yhtici on tuottanut ja tuottaa ty<iterveyshuolto- ja yleisliiiiktiripalveluja. Yhtidn
palveluksessa on 51 tyclntekijAa. Yhtidn tydterveyspalvelujen asiakkaina on
Mikkelin ja liihikuntien yrityksiii ja yhteisoj[. Yhtitjn asiakkaina siniinsii voi
olla missii tahansa kotipaikkaa pitava yritys tai muu yhteisci. Yhtidlla on toimipaikkoj a Mikkelissii, M[ntyharjulla, Juvalla, Kangasniemellii, Puumalassa ja Pertunmaalla. ESSOTE on lakisiiiiteinen erikoissairaanhoitopiirin
kuntayhtymii ja siinii on 9 jiisenkuntaa. ESSOTE:lla on tyiintekijditA Mikkelin, Mtintyharjun, Juvan, Kangasniemen, Puumalan, Pertunmaan ja Hirvensalmen toimipaikoilla. Pieksiimiiellii ja Joroisissa on omat sote-ty<intekijtit.
ESSOTE:n palveluksessa on yhteensii keskimiiiirin noin 3 500 ty<intekijiiii.
ESSOTE hankkii toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen perusteella ty<iterveyspalvelunsa Yhtidlta. Kaikki ESSOTE:n tyrintekijiit ovat Yhti<in tyriterveyspalvelujen piirissii. Yhticin liikevaihto on ollut tilikaudella 1.1 .31.12.2016 6,6 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos lfies 0,6 miljoonaa
euroa. ESSOTE ei tuota tyciterveyshuoltopalveluja omana toimintana sen
jiisenkuntien alueella sijaitsevassa Mikkelin keskussairaalassa tai alueellisilla terveysasemilla. Jiisenkunnat vastaavat edelleen itse tyriterveyshuollon
kunnille kuuluvasta j[rjestiimisestd terveydenhuoltolain l8 $:n edellyttiimiillii tavalla.
Oikeude llinen arvi

ointi

Valituksen mukaan kuntayhtymiin valtuuston p2iiit<is osakkeiden ostamisesta
ei ole kuntayhtymiin perussopimuksen 3 $:n vastaisena kuulunut kuntayhtymiin toimialaan. Asiassa on siten ratkaistavana valituksen johdosta, onko
kuntayhtymtin valtuusto ylittany toimivaltansa piiiitttiessiiiin Etelii-Savon
Tyciterveys Oy :n osakkeiden ostamisesta. Kuntayhtymtin yleistti toimialaa
arvioidaan samoin perustein kuin kunnan yleistii toimialaa kuntalain 7 $:n 1
momentin mukaisesti. Kuntayhtymiin osalta yleinen toimiala ei kuitenkaan
voi ulottua sen perussopimuksessa sovittujen tehtiivien ulkopuolelle. Ntiin
ollen kuntayhtymiin oikeutta ottaa hoidettavakseen tehtaviA rajoittavat yhtealta kuntalain siiiinnokset kunnan yleisestii toimialasta ja toisaalta sen perussopimuksesta ilmenevat tehtavat.

Kuntayhtymii tuottaa perussopimuksensa mukaan j iisenkunnilleen lakisiiiiteiset sosiaali- ja terveyspalvelut lukuun ottamatta ympiiristriterveydenhuoltoa, eliiinliiiikintiihuoltoa, tyciterveyshuoltoa ja Vaalijalan kuntayhtymiin tehttiviiksi annettuja kehitysvammaisten erityispalveluja. Lisiiksi Joroisten ja
Pieksiimiien kuntien osalta kuntayhtymii jiirjestiffi vain erikoissairaanhoidon
palvelut. Yhticij arj estyksen mukaan Etela-Savon Ty<iterveys oy:n toimialana on kokonaisvaltaisten tyciterveys- ja liirikiiriasemapalveluiden tuottaminen sisiiltiien muun ohella yleis- ja erikoisltiiik[ripalvelut.

e(ll)
Tydterveyshuoltopalveluiden jiirjestiiminen kuuluu sintill2i2in kunnan erityiseen toimialaan eli terveydenhuoltolain nojalla kunnan jiirjestiimisvelvollisuuden piiriin. Tyciterveyshuolto on kuitenkin rajattu nimenomaisesti kuntayhtymiin perussopimuksessa sen tehtiivien ulkopuolelle, eikii niiiden palveluiden jiirjestiimisvelvollisuus ole siirtynyt kunnilta kuntayhtymiille. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymii voi tuottaa mycis muita toimialaansa
liittyvia tai sit[ tukevia palveluja. Ty6terveyshuoltolain 7 $:ssii siiiidetiiiin
siita, miten tydnantaja voi jiirjestti2i mainitussa laissa tarkoitetut tyciterveyshuollon palvelut. Hallinto-oikeus toteaa, ettei kuntayhtymzin perussopimuksen edellii mainitrua sopimusmiiiiriiystii voida tulkita siten, ettii kuntayhtymiin omille tycintekijdilleen tytiterveyshuoltolain 4 $:n nojalla ja 7 $:n mukaisesti jiirjestiimiiii tyoterveyshuoltopalvelua olisi pidettiivii kuntayhtymiin
varsinaiseen toimialaan liittyvana tai sitii tukevana palveluna.
Perussopimuksen mukaan kuntayhtymii voi tehtaviinsii toteuttamiseksi olla
osakkaana tai jiisenenii muissa yhti<iissii tai yhteisdissii. Etelii-Savon Tyciterveys Oy:n osakkeiden ostamisessa ei ole esitetyn selvityksen perusteella
kysymys kuntayhtymiin tehtavien eli sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamisesta, koska yhtidltA ei ole tarkoitus hankkia perussopimuksella kuntayhtymiin jtirjestdmisvastuulle siirtyneitii palveluita.

Kuntayhtymd on lausunnossaan hallinto-oikeudelle katsonut, ettii osakekauppa kuuluu sen toimialaan ensinniikin sillii perusteella, ettti kuntayhtymii
voi omistajuudellaan turvata tyciterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden
ja oman tycivoiman saannin. Kuntayhtymiin kaikki tycintekijiit kuuluvat sopimuksen perusteella yhti<in tyriterveyshuoltopalveluiden piiriin. Edelleen
kuntayhtymd on katsonut, ettri omistajuus yhticiss[ mahdollistaa yhteistoiminnan ty<iterveys- ja erikoissairaanhoidon palveluissa sekii asiantuntemuksen kehittiimisen. Osakekauppa on kuntayhtymiin etujen mukainen, koska
niiin turvataan erikoisliiiikiiritasoisen hoidon ohjautuminen myds jatkossa
kuntayhtymiin omiin toimintayksikdihin.
Hallinto-oikeus toteaa, ettii tyriterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden
varmistaminen voisi muodostaa yleisen edun niik<ikulmasta perusteen osallistua yritystoimintaan. Asiassa ei ole kuitenkaan osoiteffu, efffl juuri kuntayhtymiin osallistuminen tiillaiseen yritystoimintaan osakkeenomistajana
olisi ratkaiseva tyoterveyspalvelujen alueellisen saatavuuden turvaamisessa.
Ty<iterveyspalve luj en yl ei stii kunnil I e kuuluvaa j iirj estiimi svelvo lli suutta ei
ole siirretty kuntayhtymtille, eikii kuntayhtymalla ole katsottava olevan asiassa niiin ollen my<iskiiiin sellaista tehtavaa hoidettavanaan, joka voisi perustella kysei seen yritystoimintaan osalli stumisen osakkeenomi staj ana.
Kuntayhtyman tehtaviinii on palvelujen tuottaminen jiisenkunnilleen ja sita
kautta kaikkien jiisenkuntiensa jiisenille. Osakekaupan ei siten voida katsoa
kuuluvan kuntayhtymiin toimialaan hallintolain 6 $:stii ilmenevii yhdenvertaisuusperiaate huomioon ottaen sillii perusteella, ettii osakekaupalla pyritiiiin varmistamaan kuntayhtymiin omien tydntekijdiden tydterveyspalveluiden kattava saatavuus. Kuntayhtymiin jtisenkuntien edun mukaista on siniilldiin varmistaa kuntayhtymiin ty<ivoiman saatavuus. Asiassa ei ole kuitenkaan osoitettu, ettti kuntayhtymln jiisenkuntien alueella ei tosiasiassa ilman
kuntayhtymiin osakeomistusta olisi tarjolla riittiivAsti tyoterveyshuoltopalveluita, ja ettii palvelujen niukka saatavuus mycis tosiasiassa merkitseviisti
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vaikuttaisi kuntayhtymiin tyrivoiman saatavuuteen. Sillii seikalla, onko osakekaupalla kuntayhtymiin esittiimiillii tavalla vaikutuksia erikoisliiiikiiritasoisen hoidon ohjautumiseen, ei ole olennaista merkitystii arvioitaessa sitii,
onko osakekauppa kuulunut kuntayhtymiin toimialaan.

Kuntayhtym[n valtuuston piiiitcis ostaa 49 oh tyltervevshuolto- ja yleisliiiikiiripalveluita tuottavan yhti<in osakekannasta ei ole esitetyn selvityksen perusteella perustunut siihen, ettii yhtici jiirjest2iisi jatkossa osan kuntayhtymiin
tehtaviin perussopimuksen mukaan kuuluvista palveluista. Kyse on ollut
merkittavesfti osallistumisesta yritystoimintaan, joka tuottaa sellaisia palveluita, jotka on perussopimuksessa nimenomaisesti poissuljettu kuntayhtymdn toimialasta. Osakekaupan tarkoituksena on sintilliiiin osoitettu olevan
osaltaan kuntayhtymiin omien toimintojen edistiiminen. Yritystoiminnalla ei
ole sellaista yhteyttii kuntayhtymZin sosiaali- ja terveyspalvelujen jiirjestiimistehtiiviiiin, ettii osakkeiden ostamisen olisi katsottava kuuluvan kuntayhtymtin tehffiviin ja siten toimialaan. Kuntayhtymiin valtuusto on siten ylittanyt toimivaltansa ja sen piiiitds on tdstzi syystii kuntalain 135 $:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.
Siltii osin kuin valittaja on vaatinut hallinto-oikeutta antamaan kuntayhtymiille ohjeistusta valitusosoituksiin liittyen, asiassa on kysymys kantelutyyppisest[ huomautuksesta. Kanteluasioiden tutkiminen ei kuulu hallintooikeuden toimivaltaan.
Sovelletut oikeusohjeet

ja
Tuomioistuinlaki 4luku I
Perusteluissa mainitut
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Muutoksenhaku
Tiihiin piiiitrikseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.
Valitusosoitus on liitteenii (LO 00.33 K)

Piiiitriksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jiisenet Jukka Hartikainen, Timo
Tervonen ja Elina Ranz.
Esittelijajasen

ne

Elina Ranz

lliainen

lainkiytt6sihteeri
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Jakelu
Piiiitris

Mauri Taipale, saantitodistuksin

Oikeudenkiiyntimaksu

maksutta

Jiiljennris

Etelii-Savon sosiaali- ia tervevspalveluien kuntayhtymiin valtuusto / yhty.miihallitus, ionka on kuntalain 142 6:n mukaisesti ilmoitettava pdtitoksestii

Mikkelin kaupunginhallitus
Osuuskauppa Suur-Savo / tj. Heikki Hiimiiliiinen, saantitodistuksin

Tiedoksi

Etela-Savon Tyciterveys Oy / tj. Pirkko Valtola

Liite hallinto-oikeuden piiiitdkseen

VALITUSOSOITUS
Hallinto-oikeuden piiiitokseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen
kirjall isella valituksel la.
Valitusaika

Valitus on tehtava 30 piiiviin kuluessa hallinto-oikeuden piiiittiksen tiedoksisaantipiiiviistii, sitii

piiiviiii lukuunottamatta.

Jos piiiitoksestii valitetaan kunnan jiisenelle taikka kuntayhtymtin jiisenkunnalle tai sen jiisenelle
kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika lasketaan siita pitivastii, jolloin ilmoitus ptiiit<iksestii
on

julkaistu kunnan, kuntayhtymdn tai asianomaisten kuntien yleisessii tietoverkossa.

Jos piiiittis on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaan-

nista. Tiedoksisaantipiiivdn osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Siihkrjisen asiointipalvelun
kautta tiedoksi saadun piiiit<iksen tiedoksisaantipiiivii on asiointipalvelusta saadun viestin avaamispiiivii. Sijaistiedoksiannossa piiiitos katsotaan tiedoksisaaduksi, ellei muuta niiytet2i, kolmantena
piiiv2inii tiedoksianto- tai saantitodistuksen osoittamasta piiivlst2i. Virkakirjeen katsotaan tulleen
vi ranomaisen tietoon saapumi spiiiviiniiiin.
Val ituskirj elm?in toimittam inen

Valituskirjelmd on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitusasiakirjat
liitteineen voi toimittaa s?ihkriisessii asiointipalvelussa osoitteessa hrtrrs:llasiointi2.oil<eus.fi/hallitrtotuomioistuimet. Valitusasiakirjat voi toimittaa my<is postitse, liihetin viilityksell2i, telekopiona tai
siihkopostilla. Valitusasiakirjojen tulee olla perillii valitusajan viimeisenii piiiviinii ennen viraston
aukiol oaj an piiiittymi st?i.
Val ituski rj elmiin

si

siilto j a al I eki rj o ittam i nen

Valitusk irj elmiissii on i lmoitettava

- valittajan nimija kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero,
daan toimittaa

joihin asian kiisiffelyii koskevat ilmoitukset valittajalle voi-

- piiiit6s, johon haetaan muutosta
- miltii kohdin ja mitii muutoksia piiiitcikseen vaaditaan tehtevaksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmii. Jos valittajan puhevaltaa kayftaa hiinen laillinen edustajansa tai asiamiehensd taikka, jos valituksen laatijana on muu
henkilo, on valituskirjelmiissti ilmoitettava myris ttimiin nimija kotikunta.
Val ituskirj elm?in

Ii

itteet

Val ituskirjelmddn on I iiteuava

- hal into-o keuden piititris alkuperiii senii tai j iilj ennoksenli
- todistus siita, mina pdiviinii piiZitos on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajanI

-

i

kohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,

viranomaiselle.

jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu

Asiamiehen, jollei hiin ole asianajaja, julkinen oikeusavust ajatai luvan saaneista oikeudenkiiyntiavustajista annetussa laissa (7151201t) tarkoitettu luvan saanut oikeudenkiiyntiavustaja,
on liitettiivii valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut hiintii suullisesti valitusviranomaisessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden osoite

I Helsinki
Telekopionumero: 029 56 40382
Kiiyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki Siihkopostiosoite: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Postiosoite: PL I 80, 0013

Siihkoinen asiointipalvelu httns ://asiointi2.oi keus.
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lintotuomioistuimet

Liite hall into-oikeuden piiiitrikseen

KORKEIMMAN HALLINTO.OIKEUDEN PIiATOKSESTA PNNTTTAVA
OIKEUDENTIiYUUMAKSU
Muutoksenhakuasian ktisittelystti korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritiiiin 5 I 0 euron suuruinen oikeudenk[yntimaksu.
Oikeudenktiyntimaksua ei peritii yksityishenkildn vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (130112014) eika terveydenhuoltolaissa (132612010) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa, lastensuoj elulain
(41712007) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta mainitun lain 16 c $:ssti
tarkoitettuja, kuntien keskiniiisiii korvauksia koskevia asioita, yksityishenkilcin vireille panemissa ulkomaalaislain (3 0 I 12004) mukaisissa kansainviilistii suoj elua koskevissa asioissa, mielenterveyslain (1 I I 6 I | 990) mukaisissa asioissa eikii asioissa, joiden ktisittely on muualla laissa siiiidetty
maksuttomaksi.
Oikeudenkiiyntimaksua ei peritti, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista piiiitcistii muutoksenhakijan eduksi. Veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa muutoksenhakuasiassa maksu kuitenkin perit[iin riippumatta lopputuloksesta. oikeudenk[yntimaksua ei peritii oikeusapulain (2 5 7 I 20 02) noj al la kiis itte lymaksui sta vapautetui lta.
Tuomioistuinmaksulak i (l 45 5 I 201 5).

Ilmoitus oikeudenkiiyntimaksusta

