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MAAKUNTAUUDISTUKSESSA VALTION HENKILÖSTÖN OSALTA NOUDATETAAN 
LIIKKEENLUOVUTUKSEN PERIAATETTA 
 

Maakuntauudistuksen projektiryhmä hyväksyi 23.8.2016 pitämässään kokouksessa 
jatkovalmistelun pohjaksi Henkilöstösiirrot valtiolta – valmisteluryhmän ehdotuksen säätää 
erikseen siitä, että henkilöstön siirtyessä valtiolta maakuntiin noudatetaan liikkeenluovutusta 
koskevia säännöksiä. Vastaava säännös sisältyy kunnista maakuntiin siirtyvän henkilöstön 
osalta pian lausunnoille lähtevään lakiluonnokseen maakuntalain ja sote-järjestämislain 
voimaanpanosta.  

Liikkeenluovutusta koskevat säännökset 

Työnantajavaihdostilanteita sääntelee työ- ja virkamiesoikeudessa ns. 
liikkeenluovutusperiaate. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:n 
mukaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista 
toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy 
luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. 

Siirrettäessä valtionhallinnon tehtäviä valtionhallinnon ulkopuolelle liikkeenluovutusperiaatteen 
soveltamisesta säädetään valtion virkamieslain 5 e ja 5 f §:ssä. 5 e §:n mukaan työnantajan 
liikkeen luovutuksella tarkoitetaan valtion toiminnallisen osan luovuttamista toiselle 
työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.  

Projektiryhmän tekemän linjauksen mukaan henkilöstön siirtyminen valtiolta maakuntiin, 
maakuntien palvelulaitoksiin ja maakuntiin perustettaviin yhtiöihin katsotaan esityksen 
perusteella liikkeenluovutukseksi riippumatta siitä, täyttyvätkö yksittäisissä siirroissa 
liikkeenluovutukselle säädetyt tunnusmerkit.  

Palvelussuhteen ehdot säilyvät sopimuskauden loppuun  

Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä uuden työnantajan palvelukseen ns. 
vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat palvelussuhteeseensa 
(työ- tai virkasuhde) liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.   

Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevan, aikaisempaa 
työnantajaa sitoneen työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä sopimuskauden loppuun. 
Sopimuskauden päättymisen jälkeen siirrytään soveltamaan uutta työnantajaa sitovaa työ- tai 
virkaehtosopimusta.  

Maakuntiin, niiden palvelulaitoksiin ja yhtiöihin siirtyvän henkilöstön palkkojen 
yhteensovittamista valmistelemaan on asetettu sote- ja maakuntauudistusten yhteinen 
työryhmä. Ryhmän on määrä valmistella esitys palkkauksen yhteensovittamisesta ja 
palkkojen yhteensovittamisen ohjauksessa käytettävissä olevista keinoista vuoden 2016 
loppuun mennessä.  

Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen 
määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi. 

Uudella työnantajalla ei ole oikeutta pelkästään luovutuksen perusteella irtisanoa työ- tai 
virkasuhdetta. Valtion virkamieslain 29 a §:n ja työsopimuslain 7 luvun 5 §:n perusteella 
viranhaltijalla tai työntekijällä itsellään on liikkeen luovutuksen yhteydessä oikeus irtisanoa  
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palvelussuhde päättymään irtisanomisaikaa noudattamatta luovutuspäivästä tai 
myöhemminkin viimeistään kuukauden kuluttua saatuaan tiedon luovutuksesta.  

Uudistuksen yhteydessä ei ole tarkoitus säätää ajallisesta irtisanomissuojasta tietyksi 
määräajaksi.  

Liikkeenluovutusperiaatetta sovelletaan riippumatta siitä, missä järjestyksessä maakuntien 
organisaatioita perustetaan. Näin ollen henkilö voi siirtyä liikkeenluovutusperiaatteella valtiolta 
joko maakuntaan tai suoraan maakunnan palvelulaitokseen tai yhtiöön. Jos yhtiö perustetaan 
vasta maakuntien toiminnan jo alettua, henkilö siirtyy ensin maakuntaan tai sen 
palvelulaitokseen ja sieltä edelleen yhtiön palvelukseen. Tällöin sekä siirtyminen valtiolta 
maakuntaan että maakunnasta edelleen yhtiön palvelukseen katsotaan liikkeenluovutukseksi. 
Maakuntauudistuksen yhteydessä laadittavia liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä 
noudatetaan vuoden 2020 loppuun saakka. 

Maakunnan perustamisvaiheessa vuoteen 2020 saakka kaikkiin maakuntiin, niiden 
palvelulaitoksiin tai yhtiöihin siirtyvään henkilöstöön noudatetaan samoja periaatteita ja 
linjauksia riippumatta siitä, missä organisaatiossa he tällä hetkellä työskentelevät.  

Henkilöstösiirrot valtion sisällä 

Maakuntauudistuksen yhteydessä valtion sisällä tapahtuvat henkilöstösiirrot toteutetaan 
valtion virkamieslain 5a-c §:ien mukaisesti. Pääsääntönä tällöin on, että virat ja niihin nimitetyt 
virkamiehet siirtyvät samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. 
Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty virkamies siirtyy viraston palvelukseen 
määräaikaisen virkasuhteensa keston ajaksi. 

Virka voidaan siirtää ilman virkamiehen suostumusta, jos virka siirretään virkamiehen 
työssäkäyntialueella tai työssäkäyntialueelle.  

Lain nojalla valtion sisällä siirtyvän henkilöstön palkkauksessa noudatetaan valtion virka- ja 
työehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirjan 13 §:n mukaan liitettä ”Eräät määräykset 
palkkatason turvaamiseksi”. 

Maakuntiin, niiden palvelulaitoksiin tai yhtiöihin siirtyvää henkilöstöä ja valtion sisällä siirtyvää 
henkilöstöä kohdellaan uudistuksessa samojen periaatteiden mukaisesti.  

Yhteistoiminta  

Henkilöstön siirto sekä valtion sisällä että valtiolta maakuntiin tai maakuntien palvelulaitoksiin 
tai yhtiöihin edellyttää yhteistoimintaa. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 
annetun lain (1233/2013) 15 §:n mukaan yhteistoiminnassa käsitellään mm. 
henkilöstövaikutukset, jotka johtuvat viraston lakkauttamisesta tai viraston tehtävien tai 
henkilöstön siirrosta. Yhteistoiminta tulee aloittaa asian sellaisessa suunnittelu- ja 
valmisteluvaiheessa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva vuorovaikutus sekä 
vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen voi myös käytännössä toteutua.  

Organisaatiokohtaisen yhteistoiminnan lisäksi on sovittu myös yhteistoiminnan järjestämisestä 
maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Valtiovarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt 
solmivat kesäkuussa 2016 yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksessa annetun lain 34 
§:n mukaisen sopimuksen poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta maakuntauudistuksen 
henkilöstöasioissa.  
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Henkilöstösiirrot valtiolta – valmisteluryhmä jatkaa yksityiskohtien hiomista  

Henkilöstösiirrot valtiolta – valmisteluryhmä jatkaa valtiolta maakuntiin ja valtion sisällä 
siirtyvän henkilöstön osalta erilaisten henkilöstön asemaan liittyvien yksityiskohtien 
valmistelua syksyn aikana. Ehdotuksia valmistellessaan ryhmä ottaa huomioon, mitä 
maakuntalain ja sote-järjestämislain voimaanpanolakiluonnoksessa on ehdotettu henkilöstön 
aseman osalta.  

 

 Lisätietoja: 

Maakuntauudistuksen projektiryhmän puheenjohtaja 
Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysministeriö 

 tuomas.poysti@stm.fi, puh. 02951 63012 
 
 Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmän puheenjohtaja 
 Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala, valtiovarainministeriö 

paivi.laajala@vm.fi, puh. 02955 30026 
 
Henkilöstösiirrot valtiolta – valmisteluryhmän puheenjohtaja 
Ylijohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
kimmo.puolitaival@ely-keskus.fi, puh. 040 822 9414 
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