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1 

Maakuntalaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
I OSA 

YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 Luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset itsehallinnolle kuntia suuremmalla hallinto-
alueella (maakunta) sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttami-
selle maakunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää maakunnan kehittämistä ja 
sen toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä sekä luoda maakunnalle edelly-
tykset tukea asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa tasapainoista kehitystä.  

Tätä lakia sovelletaan, jollei lailla toisin säädetä, maakunnan hallinnon ja talouden järjestä-
miseen sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun maakunnan toimintaan. 
 

2 § 

Maakunnan asema 

Maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto siten kuin siitä tässä 
laissa säädetään. 
 

3 § 

Maakunnan jäsen 

Maakunnan jäsen on: 
1) henkilö, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta maakunnassa (maakun-

nan asukas); 
2) yhteisö ja säätiö, jonka kotipaikka on maakunnassa; 
3) se, joka omistaa tai hallitsee maakunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. 
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4 § 

Maakuntakonserni ja maakunnan toiminta 

Yhteisö, jossa maakunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määrä-
ysvalta, on maakunnan tytäryhteisö. Maakunta tytäryhteisöineen muodostaa maakuntakonser-
nin. Mitä tässä laissa säädetään maakunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös maakunnan mää-
räysvaltaan kuuluvaan säätiöön. Maakuntakonserniin kuuluu myös 9 luvussa tarkoitettu jul-
kisoikeudellinen laitos (maakunnan palvelulaitos) ja sen tytäryhteisöt. Maakunnan palvelulai-
tos tytäryhteisöineen muodostaa laitoskonsernin, jota johdetaan ja jonka voimavaroja käyte-
tään kokonaisuutena. 

Maakunnan toiminta käsittää maakunnan ja maakuntakonsernin toiminnan lisäksi muun 
omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Maakunnan toimintaan si-
sältyy maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden tuotanto maakuntakonserniin 
kuuluvissa ja muissa yhteisöissä, säätiöissä ja laitoksissa. Maakuntavaltuuston toimivalta päät-
tää maakunnan taloudesta ja toiminnasta kokonaisuutena sekä sen edellyttämä ohjaus ja val-
vonta maakunnan toiminnassa turvataan siten kuin tässä laissa säädetään. 
 

5 § 

Maakuntajako 

Maakuntajaosta maakuntia perustettaessa säädetään maakuntalain ja sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetussa laissa (  / ) ja maakuntajaon 
muuttamisesta maakuntajakolaissa ( /). 
 

2 Luku 

Maakunnan tehtävät 

6 § 

Maakunnan tehtäväalat 

Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla: 
1) sosiaali- ja terveydenhuolto; 
2) sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntija-

tuki kunnille ja ehkäisevät palvelut; 
3) alueellinen alkoholihallinto; 
4) pelastustoimi; 
5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvin-

voinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto); 
6) maatalous ja maaseudun kehittäminen; 
7) maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu 

ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta; 
8) kalatalous ja vesitalous; 

 3  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

9) aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäris-
töjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kult-
tuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edis-
täminen; 

10) alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alu-
eellisten koulutustavoitteiden valmistelu; 

11) maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus; 
12) kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen; 
13)kulttuuriympäristön hoito; 
14) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen 

tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valta-
kunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun;  

15) yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät; 
16) alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä 

liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ul-
koilureittitehtävät; 

17) maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 
kanssa; 

18) kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen 
osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista; 

19) vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien 
hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja 
vesistötöiden toteuttamisesta; 

20) vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä me-
rialuesuunnittelu; 

21) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen; 
22) yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen; 
23) maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoita-

jien sijaisavun kustannusten korvaaminen; 
24) alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät; 
25) yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen; 
Maakunta voi lisäksi hoitaa: 
1) liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä sekä julkisen henkilölii-

kenteen suunnittelua ja järjestämistä samoin kuin sitä koskevia valtionavustustehtäviä, lukuun 
ottamatta toimintaa liikennekaaren IV osan 1 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen 
kunnallisten ja seudullisten viranomaisten toimialueella, näiden alueiden liikenteen suunnitte-
lua ja järjestämistä, sekä raideliikennettä; 

2) saariston yhteysalusliikenteen suunnittelua ja järjestämistä sekä sitä koskevia valtionavus-
tustehtäviä; 

3) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidetta-
vaksi kunnista siirretyt, maakunnan 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäväaloihin liittyvät tehtä-
vät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen; 

4) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidetta-
vaksi kunnista siirretyt rakennusvalvonnan järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat 
ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen; 

5) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; 
6) muita sille erikseen säädettyjä tehtäviä. 
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Maakuntien on hoidettava tehtäviään yhteistoiminnassa ja maakunnalle kootusti siten kuin 
siitä laissa säädetään. Maakuntien sopimukseen perustuvasta yhteistoiminnasta säädetään 8 
luvussa. 

 
7 § 

Järjestämisvastuu 

Jollei laissa toisin säädetä, maakunta voi järjestää tehtäviensä hoitamisen itse tai sopia jär-
jestämisvastuun siirtämisestä toiselle maakunnalle. Maakunta voi sopia tehtävänsä järjestä-
misvastuun siirtämisestä kunnalle, silloin kun siitä erikseen laissa säädetään. 

Tehtävien hoidosta järjestämisvastuussa oleva maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen 
oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien 
palvelujen ja muiden toimenpiteiden: 

1) yhdenvertaisesta saatavuudesta; 
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; 
3) tuottamistavasta; 
4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta; 
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä, lukuun ottamatta 9 luvussa tarkoite-

tulle maakunnan palvelulaitokselle lailla säädettyä tai hallintosäännöllä siirrettyä toimivaltaa. 
Maakunta vastaa tehtäviensä rahoituksesta, vaikka järjestämisvastuu on siirretty toiselle 

maakunnalle tai tehtävän hoitamisesta vastaa lain perusteella toinen maakunta. 
 

8 § 

Tuottaminen 

Jollei lailla toisin säädetä, maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut it-
se, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen muul-
ta palvelujen tuottajalta. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan palvelun tuottamisen eriyt-
tämisestä ja yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään erikseen. 

Maakunta voi antaa julkisen hallintotehtävän muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä lailla 
erikseen säädetään. 

Maakunnan hankkiessa palveluja muulta palvelujen tuottajalta sillä säilyy 7 §:ssä tarkoitettu 
järjestämisvastuu. Tämän lisäksi palvelujen tuottajan vastuu palveluista määräytyy sen mu-
kaan, mitä tässä laissa tai muualla säädetään, sekä mitä maakunta ja palvelujen tuottaja ovat 
vastuunjaosta sopineet. 
 

9 § 

Tuottamista koskevan vastuun toteuttaminen ja sen valvonta 

Maakunnan tulee varmistaa, että sen järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavalla pal-
velulaitoksella sekä palveluja tuottavilla yrityksillä, yhteisöillä ja säätiöillä on riittävät amma-
tilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta. Maa-
kunnan tulee ottaa palvelulaitoksen hallintosääntöön ja muiden palveluntuottajien kanssa teh-
täviin sopimuksiin maakunnan järjestämisvastuun toteuttamiseksi tarvittavat määräykset. 
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Maakunnan tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa. Maa-
kunnalla on oikeus saada palveluntuottajalta salassapitosäännösten estämättä palveluiden 
asianmukaisen tuotannon edellytysten varmistamista ja valvonnan toteuttamista varten välttä-
mättömät tiedot. Maakunnan viranomaisella on lisäksi palveluiden asianmukaisen tuotannon 
edellytysten varmistamista ja valvonnan toteuttamista varten oikeus tarkastaa palveluntuotta-
jan tiloja ja laitteita sekä päästä tässä yhteydessä muihin kuin kotirauhan piiriin kuuluviin pal-
veluntuottajan hallinnassa oleviin tiloihin. 
 

3 luku 

Maakunnan suhde valtioon ja kuntiin 

10 § 

Maakuntien seuranta ja laillisuusvalvonta 

Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti maakuntien toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että 
itsehallinto otetaan huomioon maakuntia koskevan lainsäädännön valmistelussa. 

Aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko maakunta toiminut voimassa olevien 
lakien mukaan. 
 

11 § 

Maakuntatalous osana julkisen talouden suunnitelmaa 

Julkisen talouden suunnitelma sisältää maakuntien taloutta koskevan osion. Julkisen talou-
den suunnitelmasta säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohja-
uksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyk-
siä koskevista vaatimuksista annetussa laissa (869/2012) ja sen nojalla. 

Julkisen talouden suunnitelman maakuntataloutta koskevassa osiossa arvioidaan rahoituksen 
riittävyyttä maakuntien tehtävien hoitamiseen kokonaisuutena ja maakunnittain (rahoitusperi-
aate). Lisäksi käsitellään maakuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevan lainsäädännön muutok-
sia, maakuntien investointeja, kustannuskehitystä ja kustannusvaikuttavuutta, maakuntien oh-
jausta sekä [valtion takaussitoumuksia maakuntien omistamien yhtiöiden puolesta].  

Julkisen talouden suunnitelma ohjaa ministeriöitä niiden valmistellessa maakuntaa koskevaa 
lainsäädäntöä ja ohjausta. 
 

12 § 

Investointien ohjaus 

Maakuntien on vuosittain laadittava yhteistyöalueen yhteinen esitys seuraavaa tilikautta seu-
raavien neljän tilikauden aikana aloitettavista laajakantoisista tai taloudellisesti ja toiminnalli-
sesti merkittävistä investoinneista, jotka ovat merkittäviä palvelurakenteen kokonaisuuden tai 
useamman kuin yhden maakunnan palvelujen järjestämiseksi. Esityksessä on otettava huomi-
oon maakuntien tytäryhteisöjen investointisuunnitelmat. Esitys on toimitettava kalenterivuo-
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den loppuun mennessä toimivaltaisille ministeriöille, jotka valmistelevat yhteistyössä valtio-
varainministeriön kanssa yhteen sovitetun maakuntien investointisuunnitelman valtioneuvos-
ton päätöksentekoa varten. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin, milloin inves-
tointi on maakunnan eri tehtäväaloilla laajakantoinen tai taloudellisesti ja toiminnallisesti 
merkittävä. 

Maakunta saa toteuttaa edellä 1 momentissa tarkoitetun laajakantoisen tai taloudellisesti ja 
toiminnallisesti merkittävän investoinnin vain, jos se on hyväksytty edellä 1 momentissa tar-
koitetussa valtioneuvoston päätöksessä. Maakunnan on 42 §:ssä tarkoitetulla omistajaohjauk-
sella huolehdittava, että maakuntakonsernin investoinnit eivät ole ristiriidassa valtioneuvoston 
päätöksen kanssa. 
 

13 § 

Valtion ja maakunnan neuvottelu 

Julkisen talouden suunnitelmassa tapahtuvan valtioneuvoston päätöksenteon tueksi ja maa-
kuntien taloudellista ohjausta varten on valtion ja maakunnan välinen neuvottelumenettely. 
Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeriö. 

Valtion ja maakunnan neuvottelussa: 
1) arvioidaan maakunnan kustannusten toteutunutta ja tulevaa kehitystä; 
2) arvioidaan valtion maakunnalle osoittaman rahoituksen ja maakunnan muun tulorahoituk-

sen toteutunutta ja tulevaa kehitystä; 
3) arvioidaan maakunnassa toteutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttämättömiä ja 

niitä muita toimenpiteitä, joilla tehtävien hoitaminen ja palvelujen saatavuus voidaan käytettä-
vissä olevalla rahoituksella turvata; 

4) otetaan huomioon ja sovitetaan yhteen maakuntien investointisuunnitelmat ja niiden vai-
kutukset maakuntien talouteen ja toimintaan; ja 

5) käsitellään tarvittavassa laajuudessa muita maakunnan toimintaan ja talouteen liittyviä te-
kijöitä, kuten maakuntien tietohallinnon tilaa ja digitalisointikehitystä sekä niihin liittyviä ke-
hittämisehdotuksia. 

Neuvottelumenettelyä ja ministeriössä tapahtuvaa talouden ja toiminnan suunnittelua varten 
kukin maakuntien tehtävien ohjaamisesta vastaava ministeriö valmistelee toimialansa tehtävi-
en ja kustannusten arvioinnin. 

Käydyistä neuvotteluista laaditaan asiakirja, johon kirjataan johtopäätökset maakuntien kus-
tannusten kehittymisestä, toimenpiteistä ja maakuntien investointien yhteensovittamisesta. 

Ministeriö toteuttaa muussa laissa säädetyn maakuntia koskevan ohjauksensa noudattaen 
laissa säädetyn lisäksi julkisen talouden suunnitelmassa ja neuvottelumenettelyssä päätettyä. 
 

14 § 

Maakuntatalouden neuvottelukunta 

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii maakuntatalouden neuvottelukunta, jonka tarkoi-
tuksena on edistää maakuntataloutta koskevien strategisten linjausten toteutumista sekä valta-
kunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on: 
1) seurata ja arvioida lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettuja asioita; 
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2) neuvoa antavasti käsitellä lain 13 §:n 4 momentissa tarkoitetun asiakirjan mukaisten toi-
menpiteiden toteutumista; ja 

3) käsitellä maakuntia koskevaa lainsäädäntöä sekä periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoi-
sia maakuntien toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevia valtion toimenpiteitä. 

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa 
on maakuntien sekä valtiovarainministeriön ja muiden maakuntien tehtävien ohjaamisesta vas-
taavien ministeriöiden edustus.  

Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

15 § 

Maakunnan ja kuntien neuvottelu 

Maakunnan ja sen alueen kuntien on neuvoteltava valtuustokausittain niiden tehtävien hoi-
tamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. 
 

II OSA 

DEMOKRATIA JA VAIKUTTAMINEN 

4 luku 

Maakuntavaltuusto 

16 § 

Maakuntavaltuuston tehtävät 

Maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä 
käyttää maakunnan päätösvaltaa. 

Maakuntavaltuusto päättää: 
1) maakuntastrategiasta; 
2) maakunnan hallintosäännöstä; 
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 
5) 9 luvussa tarkoitetuista palvelulaitosta koskevista asioista; 
6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista; 
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä maakun-

nan järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista; 
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 
12) maakunnan tilintarkastajien valitsemisesta 
13) tilivelvollisten nimeämisestä; 
14) maakunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 
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15) muista maakuntavaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. 
 

17 § 

Maakuntavaalit 

Valtuutetut ja varavaltuutetut maakuntavaltuustoon valitaan maakunnassa toimitettavissa 
vaaleissa (maakuntavaalit). Maakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaali-
vuoden kesäkuun alusta. 

Maakuntavaalit toimitetaan välittöminä, salaisina ja suhteellisina. Kaikilla äänioikeutetuilla 
on yhtäläinen äänioikeus. 

Maakuntavaalien toimittamisesta säädetään vaalilaissa (714/1998). 
 

18 § 

Valtuutettujen lukumäärä. 

Valtuutettujen lukumäärästä päättää maakuntavaltuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lu-
kumäärä maakunnan asukasluvun perusteella seuraavasti: 

Asukasluku Valtuutettuja vähintään 
enintään 200 000 59 
200 001—400 000 69 
400 001—600 000 79 
600 001—800 000 89 

yli 800 000 99 
Jollei maakuntavaltuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan 

laissa säädetty vähimmäismäärä. Maakuntavaltuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta 
lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaali-
vuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Maakuntavaltuuston päätös valtuutettujen mää-
rästä voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Täytän-
töönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon. 

Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitettuun väestötietojärjes-
telmään vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä talletettujen tietojen 
mukaan. 
 

19 § 

Varavaltuutetut 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen 
ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, 
kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana 
valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. 

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan 
tai hän on kuollut, maakuntavaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi 
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toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen 
varavaltuutetun. 

Jos valtuutettuja ja varavaltuutettuja on rikostutkinnan tai muun syyn vuoksi esteellisiä osal-
listumaan päätöksentekoon, eikä maakuntavaltuustoa tämän vuoksi saada päätösvaltaiseksi, 
maakuntavaalilautakunta voi vaalilain 143 m § 2 momenttia noudattaen maakuntavaltuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä määrätä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia esteettömiä 
varavaltuutettuja.  Näin määrätyt varavaltuutetut osallistuvat maakuntavaltuuston kokoukseen 
niissä asioissa, joissa valtuutetut ja varavaltuutetut ovat esteellisiä. 
 

20 § 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapu-
heenjohtajia toimikaudekseen, jollei maakuntavaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikauten-
sa on maakuntavaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan 
samassa vaalitoimituksessa. 

Maakuntavaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
maakuntahallituksen kokouksessa. 
 

21 § 

Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen 

Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryh-
män voi muodostaa yksikin valtuutettu. 

Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi maakunta voi taloudellisesti tukea 
valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät maa-
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yk-
silöitävä tuen käyttötarkoitus. Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava maakunnan ti-
linpäätöksessä. 
 

5 luku 

Maakunnan asukkaiden osallistumisoikeus 

22 § 

Äänioikeus maakuntavaaleissa ja äänestysoikeus maakunnan kansanäänestyksessä 

Äänioikeus maakuntavaaleissa on Suomen taikka muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Is-
lannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka koti-
kuntalaissa tarkoitettu kotikunta kuuluu kyseiseen maakuntaan väestötietojärjestelmään talle-
tettujen tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus maa-
kuntavaaleissa on myös muulla edellä säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos 
hänellä mainittuna ajankohtana on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan. 
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Äänioikeus maakuntavaaleissa on lisäksi Euroopan unionin tai Suomessa toimivan kansain-
välisen järjestön palveluksessa olevalla ja tällaisen henkilön perheenjäsenellä, joka viimeis-
tään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, ja jolla on asuinpaikka maakuntaan kuuluvassa kunnassa 
väestötietojärjestelmään talletettujen tietojen mukaan 51. päivänä ennen vaalipäivää päivän 
päättyessä, jos: 

1) hänen tietonsa on hänen pyynnöstään talletettu väestötietojärjestelmään väestötietojärjes-
telmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa säädetyllä tavalla; 

2) hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää en-
nen kello 16:ta haluavansa käyttää äänioikeuttaan maakuntavaaleissa taikka kuntavaaleissa tai 
ei ole kirjallisesti peruuttanut aikaisempaa ilmoitustaan. 

Äänestysoikeuteen maakunnassa toimitettavassa kansanäänestyksessä sovelletaan, mitä 1 ja 
2 momentissa säädetään äänioikeudesta maakuntavaaleissa. 
 

23 § 

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan 
toimintaan. Maakuntavaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistu-
misen mahdollisuuksista. 

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukas raateja; 
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin; 
4) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa; 
5) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun; 
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnitte-

lua ja valmistelua. 
Maakunnan on sisällytettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamista tur-

vaavat velvoitteet maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten, yh-
teisöjen ja säätiöiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin sekä palvelulaitoksen hallintosääntöön. 
Näiden palveluntuottajien on huolehdittava toiminnassaan osallistumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuuksien toteuttamisesta. 
 

24 § 

Aloiteoikeus 

Maakunnan asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloit-
teita maakunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen 
johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään yksi prosentti maakunnan 
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 
Aloitteen tekijöiden nimet on kerättävä vuoden kuluessa aloitteen päiväyksestä. Tällaisessa 
aloitteessa on oltava kunkin aloitteen tekijän nimi, syntymäaika ja kotikunta sekä omakätinen 
allekirjoitus.  Jos nimiä kerätään sähköisesti tietoverkossa, keräyksessä on käytettävä vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoi-
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tettua vahvaa sähköistä tunnistamista. Aloitetta käsiteltäessä maakunnan on varattava aloitteen 
tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluksi. 

Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä maakunnan palvelua koske-
vassa asiassa. 

Maakuntavaltuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuu-
luvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 
 

25 § 

Maakunnan kansanäänestys ja kansanäänestysaloite 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että maakunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan koko maa-
kunnan alueella neuvoa-antava kansanäänestys. Maakuntavaltuuston päätökseen, jolla on pää-
tetty toimittaa kansanäänestys, ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Kaikilla äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen. 
Aloitteen kansanäänestyksen toimittamisesta (kansanäänestysaloite) voi tehdä vähintään 

kolme prosenttia 15 vuotta täyttäneistä maakunnan asukkaista. Maakuntavaltuuston on viipy-
mättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Aloitetta käsiteltäessä 
maakunnan on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluksi. 

Kansanäänestyksen toimittamisesta säädetään lisäksi maakunnissa ja kunnissa toimitettavis-
sa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetussa laissa 
(656/1990). 
 

26 § 

Maakunnan vaikuttamistoimielimet 

Maakuntahallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 
varmistamiseksi maakunnan nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikäänty-
neen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi maakunnan vanhus-
neuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmis-
tamiseksi maakunnan vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet tulee valita maakun-
nan kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vai-
kuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Maakuntahallituksen on huolehdittava 
maakunnan vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. 

Maakunnan vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa maakunnan toimin-
nan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä 
lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa 
palveluiden kannalta ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemi-
sen kehittämiseen maakunnassa. 
 

27 § 

Vähemmistökielen vaikuttamistoimielin 
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Kaksikielisessä maakunnassa maakuntahallituksen on asetettava vähemmistökielen vaikut-
tamistoimielin. Toimielimen jäseniksi valitaan maakunnan vähemmistökielisiä asukkaita edus-
tavia henkilöitä. 

Vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen tehtävänä on selvittää, arvioida ja määritellä 
maakunnan kielellisen vähemmistön palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saata-
vuutta ja laatua. Toimielimen tehtävänä on selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella 
tehdä maakuntahallitukselle ehdotuksia vähemmistökielisten palvelujen kehittämiseksi sekä 
henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon kehittämisestä. Vaikuttamistoimielimellä voi 
olla myös muita maakuntahallituksen määräämiä tehtäviä. Vaikuttamistoimielin antaa vuosit-
tain maakuntahallitukselle kertomuksen vähemmistökielisten palvelujen toteutumisesta. 

Maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on maakunta-
hallituksen asetettava saamenkielen vaikuttamistoimielin. Toimielimen jäseneksi valitaan 
saamenkielisiä asukkaita edustavia henkilöitä. Vähintään yksi kolmasosa toimielimen jäsenis-
tä on nimitettävä saamelaiskäräjien esittämistä henkilöistä. Toimielimeen sovelletaan muutoin 
mitä 2 momentissa säädetään vähemmistökielen vaikuttamistoimielimestä. 

 
28 § 

Viestintä 

Maakunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muil-
le yhteisöille. Maakunnan tulee antaa riittävästi tietoja maakunnan järjestämistä palveluista, 
taloudesta, maakunnan hallinnossa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitel-
mista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Maakunnan on 
tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. 

Maakunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta 
annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä 
tietoverkossa. Maakunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tieto-
ja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityiselämän ja henkilötietojen suoja viestinnässä 
toteutuu. 

Maakunnan on sisällytettävä 1 momentissa tarkoitettujen oikeuksien toteuttamista turvaavat 
velvoitteet maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten, yhteisöjen 
ja säätiöiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin sekä palvelulaitoksen hallintosääntöön. Näiden 
palveluntuottajien on huolehdittava toiminnassaan viestinnän toteuttamisesta. 

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon maakunnan 
eri asukasryhmien tarpeet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

 
 
 

III OSA 

TOIMIELIMET JA JOHTAMINEN 

6 luku 

Maakunnan toimielimet 

29 § 

Maakunnan toimielimet 

Maakunnassa on oltava maakuntavaltuuston lisäksi maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta. 
Maakuntavaltuusto voi lisäksi asettaa: 
1) maakuntahallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä; 
2) maakunnan toimielimen alaisena toimivia johtokuntia tietyn tehtävän hoitamista varten; 
3) jaostoja maakuntahallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan. 
Maakuntahallitus ja maakuntavaltuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa 

toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. 
Maakuntahallituksen, lautakunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaises-

ta toimielimestä säädetään. 
 

30 § 

Toimielinten kokoonpano 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että: 
1) muu toimielin kuin maakuntavaltuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä; 
2) johtokunnan jäsenet tai osa sen jäsenistä valitaan maakuntavaltuuston määrittämien pe-

rusteiden mukaisesti maakunnan asukkaiden, henkilöstön tai palvelujen käyttäjien esityksestä. 
Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Maakuntavaltuusto voi päättää, että 

jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen 
jäseniä ja varajäseniä. 

Toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsi-
naisista jäsenistä säädetään. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa säädetään erikseen. 
 

31 § 

Toimielimen jäsenten toimikausi ja valitseminen 

Toimielimen jäsenet valitaan maakuntavaltuuston toimikaudeksi, jollei maakuntavaltuusto 
ole päättänyt, että heidän toimikautensa on maakuntavaltuuston toimikautta lyhyempi, tai jäl-
jempänä toisin säädetä. Jos toimielin valitsee jaoston jäsenet, se päättää samalla heidän toimi-
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kaudestaan. Edellä 29 §:n 3 momentissa tarkoitetut toimikunnat asetetaan enintään sen asetta-
neen toimielimen toimikaudeksi. 

Maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden lautakuntien jäsenet valitaan kesä-
kuussa pidettävässä maakuntavaltuuston kokouksessa. 
 

32 § 

Toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

Maakuntavaltuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimie-
limen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheen-
johtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtajat sekä lautakuntien puheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-
aikaisina luottamushenkilöinä. 
 

33 § 

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken toimikauden 

Maakuntavaltuusto voi erottaa maakunnan ja maakuntien yhteiseen toimielimeen valitse-
mansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti maakuntaval-
tuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöi-
tä. 

Maakuntavaltuusto voi erottaa maakuntavaltuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti maakunta-
valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan. 

Asia tulee vireille maakuntahallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista 
tehtyä sitä koskevan aloitteen. 
 

34 § 

Tilapäinen valiokunta 

Kun 33 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 41 §:ssä tarkoi-
tettu maakuntajohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vi-
reille, maakuntavaltuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Va-
liokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista 
varten. 

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa maakuntahalli-
tuksen lausunto. 

Jos maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat rikostutkinnan tai muun syyn vuoksi es-
teellisiä hoitamaan maakuntahallitukselle 37 tai 38 §.n mukaan kuuluvia tehtäviä, eikä maa-
kuntahallitusta saada tästä syystä päätösvaltaiseksi, maakuntavaltuuston tulee asettaa tilapäi-
nen valiokunta, joka hoitaa niitä maakuntahallituksen käsiteltäviä asioita, joita maakuntahalli-
tuksen jäsenten ja varajäsenten esteellisyys koskee. Tätä tehtävää varten asetetun valiokunnan 
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jäsenten vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä maakuntahallituksen jäsenten vaalikelpoisuu-
desta säädetään ja siitä on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä maakuntahallituksesta sää-
detään. Tätä tehtävää varten asetetun tilapäisen valiokunnan toimikausi päättyy, kun näiden 
asioiden käsittely maakunnassa on päättynyt. 
  

7 luku 

Maakunnan johtaminen ja maakuntahallitus 

35 § 

Maakuntastrategia 

Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja 
talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla; 
2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 
3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen; 
5) omistajapolitiikka; 
6) henkilöstöpolitiikka; 
7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan nykytilanteesta sekä tulevista toi-

mintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. 
Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laati-
misessa säädetään 103 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toi-
mikaudessa. 
 

36 § 

Maakunnan johtaminen 

Maakunnan toimintaa johdetaan maakuntavaltuuston hyväksymän maakuntastrategian mu-
kaisesti. 

Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. 
Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa 

ja muuta toimintaa. 
 

37 § 

Maakuntahallituksen tehtävät 

Maakuntahallituksen tulee: 
1) vastata maakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 
2) vastata maakuntavaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta; 
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3) valvoa maakunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa maakuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa; 

4) edustaa maakuntaa työnantajana ja vastata maakunnan henkilöstöpolitiikasta; 
5) vastata maakunnan toiminnan yhteensovittamisesta; 
6) vastata maakuntakonsernin omistajaohjauksesta sekä maakunnan järjestämisvastuulle 

kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta; 
7) huolehtia maakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä; 
8) huolehtia maakunnan sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. 
Maakuntahallituksen tehtävistä maakuntakonsernin omistajaohjauksessa ja konsernivalvon-

nassa säädetään 44 §:ssä. 
 

38 § 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota maakuntahallituksen 
tehtävien toteuttaminen edellyttää. Maakuntahallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä 
määrätään hallintosäännössä. 
 

39 § 

Maakuntajohtaja 

Maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Maakuntajohtaja voidaan valita joko toistai-
seksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa maakuntaan. 

Jos maakuntajohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan 
uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituk-
si. 

Maakuntajohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa maakuntahallituksen puolesta sekä saada 
maakunnan viranomaisilta ja palvelulaitokselta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salas-
sapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 
 

40 § 

Johtajasopimus 

Maakunnan ja maakuntajohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan maakunnan joh-
tamisen edellytyksistä. Jos hallintosäännössä on määrätty, että maakunnalla on sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä vastaava johtaja, maakunnan on tehtävä johtajasopimus myös 
hänen kanssa. 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä maakuntajohtajan ja maakuntahallituksen pu-
heenjohtajan työnjaosta maakunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä 
määrätään. 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan viran hoita-
miseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 41 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajaso-
pimuksessa voidaan sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hy-
väksyy maakuntavaltuusto. 
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41 § 

Johtajan irtisanominen tai siirtäminen muihin tehtäviin 

Maakuntavaltuusto voi irtisanoa maakuntajohtajan ja maakunnan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisestä vastaavan johtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt 
maakuntavaltuuston luottamuksen.  

Asia tulee vireille maakuntahallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista 
tehtyä sitä koskevan aloitteen. Asiaa valmisteltaessa johtajalle on ilmoitettava, mihin luotta-
muksen menetys perustuu, ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa vähin-
tään kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista. Päätös voidaan panna heti täytäntöön. Samalla 
johtaja voidaan vapauttaa tehtäviensä hoidosta. 
 

42 § 

Omistajaohjaus 

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla maakunta omistajana tai jäsenenä myötävai-
kuttaa yhtiön ja muun yhteisön tai laitoksen hallintoon ja toimintaan.  

Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, palve-
lujen tuottamista koskeviin sopimuksiin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden 
antamiseen maakuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun maakunnan määrä-
ysvallan käyttöön. 
 

43 § 

Maakunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohje 

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että maakunnan tytäryhteisön ja maakunnan pal-
velulaitoksen toiminnassa otetaan huomioon maakuntakonsernin kokonaisetu ja perusoikeuk-
sien toteuttaminen. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus 
sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus maakuntakonserniin kuuluvien 
yhtiöiden ja palvelulaitoksen toiminnassa. Omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuu-
den, viestinnän ja palvelujen käyttäjien sekä maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuuksien toteutuminen. Maakunnan palvelulaitokseen kohdistuvalla omistajaoh-
jauksella lisäksi varmistetaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa edelly-
tykset palveluiden ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamiselle sekä perusoikeuksien to-
teutumiselle. 

Maakunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimi-
alan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. 

Konserniohjetta sovelletaan maakunnan tytäryhteisöjen ja palvelulaitoksen sekä soveltuvin 
osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. 

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 
1) maakuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta; 
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2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä; 
3) tiedottamisesta ja maakunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta; 
4) velvollisuudesta hankkia maakunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa; 
5) konsernin sisäisistä palveluista; 
6) maakunnan ja maakunnan palvelulaitoksen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja 

nimittämisestä; 
7) maakunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto ja johtamistavasta. 

 
44 § 

Konsernijohto 

Maakunnan konsernijohtoon kuuluvat maakuntahallitus, maakuntajohtaja ja muut hallinto-
säännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohdon tehtävistä ja 
toimivallan jaosta. 

Konsernijohto vastaa maakuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konser-
nivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. 
 

45 § 

Sisäinen tarkastus 

Maakuntahallituksen tulee järjestää maakunnan riippumaton sisäinen tarkastus. 
 

 
8 luku 

Maakuntien yhteistoiminta 

46 § 

Yhteistoiminnan muodot 

Maakuntien laissa säädetyn yhteistoiminnan ja lain nojalla maakunnalle koottujen palvelu-
jen lisäksi maakunnat voivat järjestää tehtäviään yhdessä sopimuksen nojalla (maakuntien yh-
teistoiminta). 

Maakuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen 
virka ja sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta. 
 

47 § 

Yhteistoiminnan suhde julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin 

Jos maakunta sopii 7 §:n mukaisesti maakunnalle laissa säädetyn tehtävän järjestämisvas-
tuun siirtämisestä toiselle maakunnalle, siirtämiseen ei sovelleta julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (    /     ). 
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Maakunnat voivat tuottaa palveluja yhteistoiminnassa, jos yhteistoiminnasta säädetään lailla 
tai kysymys on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tar-
koitetusta hankinnasta sidosyksiköltä tai 16 §:ssä tarkoitetusta hankinnasta toiselta hankin-
tayksiköltä. 
 

48 § 

Yhteinen toimielin 

Maakunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman maakunnan puolesta siten, että maakunnil-
la on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa maakuntaa kut-
sutaan vastuumaakunnaksi. 
Maakunnat voivat sopia, että muut maakunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. 
 

49 § 

Sopimus yhteisestä toimielimestä 

Yhteistä toimielintä koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin: 
1) yhteisen toimielimen tehtävistä sekä tarvittaessa 7 §:ssä tarkoitetun järjestämisvastuun 

siirtymisestä; 
2) yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden maakuntien oikeudesta valita toimielimen 

jäseniä; 
3) kustannusten perusteista ja jakautumisesta; 
4) sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta. 

 
50 § 

Yhteinen virka 

Maakunnat voivat yhtäpitävillä päätöksillä perustaa yhteisiä virkoja. 
Viranhaltija on virkasuhteessa kaikkiin kyseisiin maakuntiin. 
Järjestelyssä mukana olevien maakuntien on sovittava ainakin työnantajan velvoitteiden hoi-

tamisesta vastaavasta maakunnasta sekä kustannusten perusteista ja jakautumisesta. 
 
 
 

 
51 § 

Sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta 

Maakunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää 
viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen maakunnan viranhaltijan hoi-
dettavaksi. 
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Sopimukseen on otettava tarpeelliset määräykset ainakin tehtävän sisällöstä, tehtävän hoidon 
seurannasta, kustannusten perusteista ja jakautumisesta sekä sopimuksen voimassaolosta ja ir-
tisanomisesta. 
 

9 luku 

Maakunnan palvelulaitos 

52 § 

Maakunnan palvelulaitoksen asema ja tehtävät 

Maakunnan palvelulaitos on julkisoikeudellinen laitos, jonka tehtävänä on tuottaa maakun-
nan sille järjestämisvastuunsa perusteella osoittamat tehtävät. Palvelulaitoksen tehtävänä on 
myös antaa maakunnalle asiantuntija-apua maakunnalle kuuluvien tehtävien hoitamisessa. 

Maakunnassa on yksi palvelulaitos, jolla voi olla tytäryhteisöjä. Palvelulaitos on itsenäinen 
oikeushenkilö ja sillä on oikeus tehdä nimiinsä sopimuksia ja sillä voi olla velvoitteita. Maa-
kunnan palvelulaitosta ja sen tytäryhteisöjä johdetaan yhtenä kokonaisuutena konsernijohta-
misen periaatteiden mukaisesti. 
 

53 § 

Maakunnan palvelulaitoksen perustaminen 

Maakunnan on perustettava palvelulaitos. Palvelulaitos perustetaan perustamisasiakirjalla.  
Perustamisasiakirjassa on päätettävä ainakin: 
1) palvelulaitoksen nimestä ja kotipaikasta; 
2) palvelulaitoksen tehtävistä ja tuottamisvastuusta;  
4) talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista maakunnalle; 
5) miten laitoksen varat on käytettävä, jos palvelulaitos lakkautetaan. 
Maakunta voi muuttaa perustamisasiakirjaa. 

 
54 § 

Maakunnan ja palvelulaitoksen suhde 

Maakuntavaltuusto päättää: 
1) laitokselle asetettavista toiminnan tavoitteista sekä palvelujen tuotannon ja maakunnan 

palveluiden tuotantoa varten palveluiden hankkimista koskevista edellytyksistä ja velvoitteis-
ta; 

2) laitokselle asetettavista talouden tavoitteista sekä laitoksen sitovista meno- ja tuloeristä;  
3) laitoksen hallintosäännöstä; 
4) jäsenten ja puheenjohtajien valitsemisesta palvelulaitoksen hallitukseen;  
5) laitoksen investointisuunnitelmasta; 
6) laitoksen tilintarkastajien valitsemisesta; 
7) laitoksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. 

 21  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

Palvelulaitoksen tarkastuslautakuntana toimii maakunnan tarkastuslautakunta ja sen toimi-
valtaan sovelletaan, mitä säädetään 112 §:ssä maakunnan tarkastuslautakunnan toimivallasta. 

 
 

 
55 § 

Palveluiden hankinta 

Maakunta voi velvoittaa palvelulaitoksen hankkimaan maakuntastrategiassa määritellyin pe-
rustein maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja muulta tuottajalta maakunnan 
omaa tuotantoa varten.  

Palvelulaitoksen hankkiessa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja muulta tuot-
tajalta sen tulee varmistaa, että tuottajalla on ammatilliset, toiminnalliset ja taloudelliset edel-
lytykset huolehtia palveluiden tuottamisesta.  

Palvelulaitoksen ja palveluntuottajan sopimukseen otetaan palveluiden yhdenvertaisen saa-
tavuuden, laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvittavat määräykset sekä määräykset 
tavoitteista palveluiden sisällölle ja tuottajan raportoinnista maakunnalle. Sopimuksessa sovi-
taan myös palveluiden käyttäjän ja maakunnan asukkaan oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuk-
sien käytännön toteuttamisesta tuottajan palvelutuotannossa. 
 

56 § 

Maakunnan palvelulaitoksen hallintosääntö ja työjärjestys 

Maakuntavaltuusto hyväksyy palvelulaitoksen hallintosäännössä tarkemmat määräykset pal-
velujen tuottamista ja viranomaispäätöksiä koskevan toimivallan jakautumisesta maakunnan ja 
palvelulaitoksen kesken. 

Palvelulaitoksen hallintosääntöön sovelletaan, mitä maakunnan hallintosäännöstä säädetään 
84 §:n 1 momentin 1 kohdan c-f alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa. 

Palvelulaitoksen työjärjestyksen hyväksyy hallitus. Työjärjestykseen sovelletaan, mitä hal-
lintosäännöstä säädetään 84 §:n 1 momentin 1 kohdan a ja b alakohdissa sekä 2 kohdan b-p 
alakohdassa. 
 

57 § 

Palvelulaitoksen hallituksen tehtävät 

Maakunnan palvelulaitoksella on hallitus, joka ohjaa ja valvoo laitoksen toimintaa. Hallitus 
vastaa palvelulaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus huolehtii siitä, että palvelulaitos toimii maa-
kunnan asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. 

Hallituksen tehtävänä on: 
1) päättää palvelulaitoksen toiminnan kehittämisestä maakuntavaltuuston asettamien toi-

minnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida 
niiden saavuttamisesta maakunnalle; 
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2) hyväksyä palvelulaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä maa-
kuntavaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti; 

3) laatia palvelulaitoksen tilinpäätös; 
4) perustaa tytäryhteisöt ja vastaa tytäryhteisöjen omistajaohjauksesta; 
5) valita ja irtisanoa palvelulaitoksen johtaja(, jollei hallintosäännössä toisin määrätä); 
6) päättää palvelulaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista maakunnan 

asettaman investointisuunnitelman mukaisesti; 
7) päättää palvelulaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; 
8) päättää palvelulaitoksen lainanotosta; 
9) valvoa palvelulaitoksen etua ja käyttää palvelulaitoksen puhevaltaa. 
Palvelulaitoksen hallituksen muista tehtävistä määrätään hallintosäännössä. 
Hallituksen erottamiseen sovelletaan mitä 33 §;ssä säädetään luottamushenkilöiden erotta-

misesta. 
 

58 § 

Palvelulaitoksen hallituksen kokoonpano 

Hallituksen valitsee ja sen puheenjohtajiston valitsee maakuntavaltuusto. Hallituksen jäsen-
ten määrästä määrätään laitoksen hallintosäännössä. 

Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä talouden ja liiketoiminnan tai palvelulaitoksen toimi-
alan johtamisen asiantuntemus. Palvelulaitoksen johtaja ei voi olla hallituksen jäsen. 

Palvelulaitoksen hallituksen jäsen ja johtaja eivät voi olla palvelulaitoksen tytäryhteisön hal-
lituksen jäseniä. 
 

59 § 

Palvelulaitoksen johtaja 

Palvelulaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa palvelulaitokseen. Johtaja johtaa ja ke-
hittää hallituksen alaisena palvelulaitoksen toimintaa. Johtajalla tulee olla riittävä talouden ja 
liiketoiminnan tai palvelulaitoksen toimialan johtamisen asiantuntemus. 

Johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa hallituksen puolesta, jollei hallintosäännössä toisin 
määrätä. 

Johtajan johtajasopimukseen sovelletaan, mitä 40 §:ssä säädetään johtajasopimuksesta sekä 
irtisanomiseen, mitä 41 §:ssä säädetään maakuntajohtajan irtisanomisesta. 
 
 

60 § 

Palvelulaitoksen rahoitus 

Maakunnan palvelulaitoksen sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada kate-
tuiksi vastaa maakunta. 
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61 § 

Henkilöstö 

Palvelulaitoksen palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 
palvelulaitokseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista 
säädetään erikseen.  

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten 
perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään 
virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka.   

Palvelulaitokseen sovellettaisiin lisäksi, mitä 82 ja 83:ssä säädetään viran perustamisesta ja 
lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. 
 

62 § 

Palvelulaitoksen kirjanpito ja tilinpäätös 

Palvelulaitos on kirjanpitovelvollinen. Laitoksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan, 
mitä säädetään 104—107 §:ssä maakunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. 

Palvelulaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Laitoksen on laadittava jokaiselta tilikaudelta ti-
linpäätös toukokuun loppuun mennessä. 
 

63 § 

Maakuntaa koskevien säännösten soveltaminen palvelulaitokseen 

Palvelulaitokseen sovelletaan, mitä maakunnasta säädetään 28 §:ssä viestinnästä, 85 §:ssä 
toimivallan siirtämisestä, 15 luvussa toiminnasta kilpailluilla markkinoilla ja 18 luvussa muu-
toksenhausta. 
 

IV OSA 

LUOTTAMUSHENKILÖT JA HENKILÖSTÖ 

10 luku 

Luottamushenkilöt 

64 § 

Maakunnan luottamushenkilöt 

Maakunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut, maakunnan toimielimiin 
valitut jäsenet sekä muut maakunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. Tehtävänsä perusteella 
maakunnan toimielimen jäseneksi valittu maakunnan viranhaltija tai työntekijä ei kuitenkaan 
ole maakunnan luottamushenkilö. 
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Luottamushenkilön tulee edistää maakunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luottamus-
tehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. 

Maakunnan valtion luottamustoimeen valitsemaan henkilöön sovelletaan, mitä kunnan luot-
tamushenkilöstä säädetään. 

 
 
 

 
65 § 

Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta 

Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. 
Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksen-
sa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. 

Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuute-
tuksi, on maakuntavaltuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys sei-
koista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. 

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenki-
lön valinnut toimielin. Maakuntavaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. 
 

66 § 

Yleinen vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoinen maakunnan luottamustoimeen on henkilö: 
1) joka on kyseisen maakunnan asukas; 
2) jolla on jossakin maakunnassa äänioikeus maakuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuute-

tut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 

 
67 § 

Vaalikelpoisuus maakuntavaltuustoon 

Vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon ei ole: 
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi maakuntaa koskevia valvontatehtäviä; 
2) maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii maakuntahallituksen tai lautakunnan 

tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä; 
3) maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka 

asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun maakunnan palveluksessa olevaan hen-
kilöön; 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta-
vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa maakunnan palvelulai-
toksessa tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle 
kuuluvia palveluja tuottavassa yhteisössä tai säätiössä. 
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Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelus-
suhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa. 
 

68 § 

Vaalikelpoisuus maakuntahallitukseen 

Vaalikelpoinen maakuntahallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen maakuntavaltuus-
toon, ei kuitenkaan: 

1) välittömästi maakuntahallituksen alaisena toimiva maakunnan palveluksessa oleva henki-
lö; 

2) henkilö, joka on maakuntahallituksen tehtäväalueella toimivan, maakunnan määräysval-
lassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

3) henkilö, joka on maakunnan palvelulaitoksen tai sosiaali- ja terveyspalveluja tai maakun-
nan järjestämisvastuulle kuuluvia muita palveluja tuottavan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

4) maakunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa 
maakuntahallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 

5) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta-
vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoitta-
vassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle maakuntahallituk-
sessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä 
tai vahinkoa. 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa maakunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen 
tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen maakuntahallituk-
seen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaa-
vassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön maakuntahallituksen jäsenistä on oltava muita kuin maakunnan tai maakunnan 
määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. 
 

69 § 

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin 

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen maakuntavaltuustoon, ei 
kuitenkaan: 

1) asianomaisen lautakunnan alainen maakunnan palveluksessa oleva henkilö; 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, maakunnan määrä-

ysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella maakunnan palvelulaitoksen 

tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai muita maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia 
palveluja tuottavan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johta-
vassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa maakunnan palvelulai-
toksessa tai liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan 
tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 26  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 68 §:n 2 momen-
tissa säädetään. 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen 
maakuntahallitukseen ja lautakuntaan tai joka ei ole kyseisen maakunnan asukas. 
 

70 § 

Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan 

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 
1) maakuntahallituksen jäsen; 
2) henkilö, joka on maakuntahallituksen jäsenen tai maakuntajohtajan hallintolain 

(434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 
3) henkilö, joka on maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan määräysvallas-

sa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen maakuntahallitukseen. 

 
71 § 

Vaalikelpoisuus maakuntien yhteiseen toimielimeen 

Maakuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään 48 §:ssä, jäseninä voivat olla asian-
omaisten maakuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt. 
 

72 § 

Vaalikelpoisuuden menettäminen 

Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luotta-
mustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee maakuntavaltuusto. Päätös pan-
naan täytäntöön heti. 

Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikai-
sesti enintään kuuden kuukauden ajaksi 67—70 §:ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen. Palve-
lussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. 
 

73 § 

Luottamustoimen hoitaminen 

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen 
saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamus-
toimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. 

Toimeen valitun luottamushenkilön on myös hoidettava tointaan siihen saakka, kunnes asia 
on lopullisesti ratkaistu, jos: 

1) luottamushenkilövaalista tehdään valitus; 
2) eroa ei ole myönnetty; tai 
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3) maakuntahallitus on 89 §:n nojalla jättänyt maakuntavaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön 
panematta. 
 

74 § 

Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asema 

Päätoimiseen ja osa-aikaiseen luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostunut 
ottamaan toimen vastaan. 

Päätoimisella luottamushenkilöllä on oikeus saada virka- tai työvapaata työstään päätoimi-
sen luottamustoimen ajaksi. Jos päätoiminen luottamustoimi päättyy ennenaikaisesti vaalikel-
poisuuden menettämisen tai erottamisen vuoksi, henkilöllä on oikeus keskeyttää virka- tai 
työvapaa ilmoittamalla keskeytyksestä työnantajalle vähintään kuukautta ennen työhön pa-
laamistaan. 

Osa-aikaisen luottamustoimen hoitamista varten tarvittavasta vapaasta luottamushenkilön on 
sovittava työnantajansa kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kiel-
täytyä myöntämästä vapaata osa-aikaisen luottamustoimen hoitamista varten. Työnantajan on 
pyynnöstä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymisensä perusteista. 

Maakuntavaltuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta 
kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oike-
us saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin 
perustein kuin maakunnan viranhaltijalla. Mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) 
säädetään työnantajasta ja työntekijästä, sovelletaan vastaavasti maakuntaan sekä päätoimi-
seen ja osa-aikaiseen luottamushenkilöön. 
 

75 § 

Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista varten 

Maakunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään maakunnan toimielimen 
kokoukseen osallistumista varten. Työnantaja voi kuitenkin kieltäytyä antamasta vapaata, jos 
työnantaja ei ole saanut tietoa tarvittavasta vapaasta viimeistään 14 päivää ennen kokouspäi-
vää ja työnantajalla on kieltäytymiselleen työhön liittyvä painava syy. 

Maakunnan määräämän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun luottamustoimen hoitamista 
varten sekä valtuustoryhmän kokoukseen osallistumista varten tarvittavasta vapaasta maakun-
nan luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa. 

Luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen ja valtuustoryhmän kokousajankohdat ja 
maakunnan määräämät luottamustehtävät työnantajalleen viipymättä sen jälkeen, kun hän on 
saanut ne tietoonsa. Työnantajan on pyydettäessä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymi-
sensä perusteista. 
 

76 § 

Palkkiot ja korvaukset 

Luottamushenkilölle maksetaan: 
1) kokouspalkkiota; 
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2) korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu 
sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; 

3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. 
Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioi-

ta. 
Maakunta voi luottamushenkilöltä saadun valtuutuksen perusteella periä tälle maksetusta 

palkkiosta tuloverolain (1535/1992) 31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun luottamushen-
kilömaksun, jonka maakunta tilittää puolueelle tai puolueyhdistykselle. Perittyjen luottamus-
henkilömaksujen määrä on ilmoitettava maakunnan tilinpäätöksessä. 
 

77 § 

Tietojensaantioikeus 

Luottamushenkilöllä on oikeus saada maakunnan viranomaisilta ja palvelulaitokselta tietoja, 
joita hän toimessaan pitää tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 6 ja 7 §:n mukaan eivät ole vielä julkisia, jollei salassapitoa koskevista sään-
nöksistä muuta johdu. 

Luottamushenkilöllä on oikeus saada maakunnan konsernijohdolta konsernijohdon hallussa 
olevia maakunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. 
 

78 § 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun maakunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on 
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee maakuntahallituksen ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisestä annetussa laissa sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) 
tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, maakuntavaltuuston ja lautakunnan pu-
heenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, maakuntajohtajaa, palvelulaitoksen hallituksen jäseniä ja 
johtajaa, toimialojen johtajia sekä maakuntahallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on 
tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on 
myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset maakuntavaltuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tar-
vittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä 
ilmoitusta. 

Maakunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassa-
pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luotta-
mustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tieto-
verkosta. 
 

79 § 
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Virheellinen menettely luottamustoimessa 

Luottamushenkilö hoitaa tointaan virkavastuulla ja häneen sovelletaan rikoslain (39/1889) 
virkarikoksia koskevia säännöksiä. 

Jos on syytä epäillä, että luottamushenkilö on toimessaan syyllistynyt virkarikokseen tai 
muuten menetellyt siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, maakuntahallituksen on vaadittava asi-
anomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta maakuntavaltuustolle. Asiasta on vii-
pymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. 

Maakuntavaltuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön 
toimestaan, jollei hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta. Ennen maakunta-
valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää maakuntavaltuuston puheenjohta-
ja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. 

Maakuntavaltuuston on tutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilön 
toimestaan, jos se on maakunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamisek-
si välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut 
seikat. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. 

Maakunnan viranomaisen valmistellessa tämän pykälän 3 tai 4 momentin mukaista päätöstä 
sillä on oikeus saada esitutkintalain 3 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus esitutkinnan aloittami-
sesta. 
 

80 § 

Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 

Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, 
ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, maakuntavaltuusto voi 
oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön 
heti. 

Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu 
vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, maakuntavaltuusto voi erottaa hänet luottamus-
toimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti. 
 

11 luku 

Henkilöstö 

81 § 

Maakunnan henkilöstö 

Maakunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa maa-
kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista maakun-
nissa säädetään erikseen.  

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten 
perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään 
virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka. 
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82 § 

Viran perustaminen ja lakkauttaminen 

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää maakuntavaltuusto tai maakunnan hallinto-
säännössä määrätty muu toimielin. 

Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa tulee avoimeksi, se lakkautetaan. 
 

83 § 

Viran muuttaminen työsuhteiseksi 

Jos viran tehtäviin ei kuulu julkisen vallan käyttöä ja työnantaja on tarjonnut viranhaltijalle  
työsuhteista tehtävää vähintään entisillä palvelussuhteen ehdoilla sekä antanut viranhaltijalle 

työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetun kirjallisen selvityksen työnteon keskei-
sistä ehdoista, työnantaja voi päättää, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi. Vir-
kasuhde muuttuu tässä pykälässä tarkoitetun työnantajan tarjouksen mukaiseksi työsopimus-
suhteeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 
 

12 luku 

Päätöksenteko ja hallintomenettely 

84 § 

Hallintosääntö 

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: 
a) toimielimistä ja johtamisesta; 
b) maakuntahallituksen puheenjohtajan tehtävistä; 
c) henkilöstöorganisaatiosta; 
d) taloudenhoidosta; 
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 
g) palvelujen tuottamista ja viranomaispäätöksiä koskevan toimivallan jakautumisesta maa-

kunnan ja palvelulaitoksen kesken; 
h) maakunnan ohjauksen ja valvonnan toteuttamisesta maakunnan järjestämisvastuulla ole-

via palveluita tuottavissa yrityksissä, yhteisöissä ja säätiöissä sekä palvelulaitoksessa. 
2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: 
a) toimivallan siirtämisestä; 
b) toimielinten kokoontumisesta; 
c) varajäsenten kutsumisesta; 
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; 
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; 
f) maakuntahallituksen edustajan ja maakuntajohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden 

toimielinten kokouksissa; 
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g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; 
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten maakunta huolehtii, että sähköiseen 

kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset väli-
neet ja yhteydet ovat käytettävissä; 

i) esittelystä; 
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; 
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; 
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; 
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; 
n) 24 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista; 
o) viestinnän periaatteista; 
3) maakuntavaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: 
a) maakuntavaltuuston kokousmenettelystä; 
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; 
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; 
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; 
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; 
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen koko-

uksen kulun turvaamiseksi. 
Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja 

muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen maakunnan hallinnossa. 
 

85 § 

Toimivallan siirtäminen 

Maakuntavaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa maakunnan muille toimieli-
mille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asiois-
sa, joista maakuntavaltuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettä-
vä. 

Maakuntavaltuusto voi hallintosäännössä antaa maakunnan muulle 1 momentissa tarkoite-
tulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimi-
valtaa ei voida enää siirtää edelleen. 

Maakuntavaltuuston on annettava maakunnan viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttä-
minen hallintosäännössä maakunnan viranhaltijalle ja palvelulaitoksen hallintosäännössä pal-
velulaitoksen viranhaltijalle  

1) laissa tai asetuksessa säädetyissä lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koske-
vissa asioissa; 

2) yksilöön kohdistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa; 
3) muissa laissa erikseen säädetyissä tehtävissä. 
Maakuntavaltuusto hyväksyy palvelulaitoksen hallintosäännössä tarkemmat määräykset pal-

velulaitokselle osoitetun viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 
 
 
 
 

 

 32  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

86 § 

Valtuustoasioiden valmistelu 

Maakuntahallituksen on valmisteltava maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun otta-
matta asioita, jotka koskevat maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 33 
§:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 115 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmis-
tellut. 
 

87 § 

Maakuntavaltuuston kokoontuminen 

Maakuntavaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun maakuntavaltuus-
ton puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 

Maakuntavaltuusto on kutsuttava koolle myös maakuntahallituksen tai vähintään neljäsosan 
valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmistel-
tava kiireellisesti. 

Maakuntavaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun maakuntavaltuuston en-
simmäiseen kokoukseen antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään 
vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on ko-
kouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos 
maakunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
 

88 § 

Maakuntavaltuustossa käsiteltävät asiat 

Maakuntavaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmistel-
tu 89 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Jos asia on kiireellinen, maakuntavaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka 
sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsi-
teltäväksi on tehtävä yksimielisesti. 
 

89 § 

Maakuntavaltuuston päätösten laillisuuden valvonta 

Jos maakuntahallitus katsoo, että maakuntavaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä jär-
jestyksessä taikka että maakuntavaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten 
lainvastainen, maakuntahallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava maakuntavaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. 
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90 § 

Esteellisyys 

Valtuutettu on maakuntavaltuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilö-
kohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettua läheistään. Jos 
valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan, mitä kysei-
sen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään. 

Muun luottamushenkilön, tilintarkastajan sekä maakunnan viranhaltijan ja työntekijän es-
teellisyydestä säädetään hallintolain 27—30 §:ssä. 

Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen 
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvi-
oinnissa. 
 

91 § 

Toimielimen päätöksentekotavat 

Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä 
toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen ko-
kousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 

Sähköisessä kokouksessa ja sähköisessä päätöksentekomenettelyssä maakunnan tulee huo-
lehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavis-
sa. 
 

92 § 

Sähköinen kokous 

Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenver-
taisessa näkö- ja ääniyhteydessä. 
 

93 § 

Sähköinen päätöksentekomenettely 

Maakuntavaltuuston ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielimen 
päätöksenteko voi tapahtua suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. 

Käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan 
käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki toimielimen jä-
senet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy koko-
uksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaisematta. 

Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja voidaan tar-
kastaa ennen kokousta. 
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94 § 

Kokouksen julkisuus 

Maakuntavaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, 
joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei maakuntavaltuusto muuten painavan syyn 
vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. 

Maakuntavaltuuston suljetussa kokouksessa esitetyt ja siinä käydystä keskustelusta laaditut 
asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään. 

Muun toimielimen kuin maakuntavaltuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin 
päättää eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettä-
väksi. 

Yleisöllä on oltava mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin 
kokoukseen osallistutaan sähköisesti. 
 

95 § 

Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouk-
sessa. Jos kokouksessa läsnä oleva henkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheen-
johtajan tulee kehottaa häntä käyttäytymään asianmukaisesti. Jos kehotusta ei noudateta, pu-
heenjohtaja voi määrätä henkilön poistumaan. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on kes-
keytettävä tai lopetettava kokous. 

Toimielimen jäsenellä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa. Jäsenen on puheessaan 
pysyttävä asiassa. Jos puhuja poikkeaa asiasta, puheenjohtajan on kehotettava häntä palaa-
maan asiaan. Jos puhuja ei noudata kehotusta, puheenjohtaja voi kieltää häntä jatkamasta pu-
hetta. Jos puhuja ilmeisen tarpeettomasti pitkittää puhettaan, puheenjohtaja voi asiasta huo-
mautettuaan kieltää häntä jatkamasta puhettaan. 
 

96 § 

Päätösvaltaisuus 

Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on 
läsnä. 

Muu toimielin kuin maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-
nistä on läsnä. 

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköises-
ti. 
 

97 § 

Äänestys 

Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja to-
teaa päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen 
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puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista äänestetään. Puheenjohtaja saattaa toi-
mielimen hyväksyttäväksi äänestystavan ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänes-
tysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannan-
oton ehdotukseen. 

Äänestys toimitetaan avoimesti. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai 
äänten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt. 
 

98 § 

Vaali 

Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. 
Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimieli-

men jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien 
lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylem-
pään kokonaislukuun. 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilö-
kohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen 
jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsi-
naisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saa-
neet ehdokkaat. 

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä maakuntavaaleista vaalilaissa säädetään. 
Lisäksi maakuntavaltuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja 
vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa. 

Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on 
turvattu. 
 

99 § 

Eriävä mielipide 

Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä 
vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa 
päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan 
tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. 

Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. 
Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriä-
vää mielipidettä. 

 
100 § 

Pöytäkirja 

Toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. 
Luottamushenkilön ja viranhaltijan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, jollei se päätöksen 

luonteen johdosta ole tarpeetonta. 
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101 § 

Maakunnan ilmoitukset 

Maakunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei sa-
lassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla maakunnan 
päättämällä tavalla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta 
johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan 
kuluttua. 
 

102 § 

Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa 

Maakunnan järjestämiä palveluja sekä maakunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on 
julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraa-
vat tiedot: 

1) maakuntastrategia; 
2) hallintosääntö; 
3) talousarvio- ja suunnitelma; 
4) tilinpäätös; 
5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus; 
6) tilintarkastuskertomus; 
7) maakuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset; 
8) konserniohje; 
9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset; 
10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet; 
11) palveluista perittävät maksut; 
12) maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavan palvelulaitoksen ja maa-

kunnan ja maakunnan palvelulaitoksen yhtiön toiminnasta, taloudesta, henkilöstöstä ja palve-
luista; 

13) maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yritysten, yhteisöjen ja 
säätiöiden palveluista sekä maakunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien toteuttamisesta. 
 

13 luku 

Talous 

103 § 
Talousarvio ja -suunnitelma 

Maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakunnalle seuraavaksi 
kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja vel-
voitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös 
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taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi 
on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että maakunnan toiminnan ja investointien 
rahavirta on  tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden eli 
taloussuunnitelmankauden toisen vuoden päättyessä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään maakunnan ja maakuntakonsernin toiminnan 
ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava maakuntastrategiaa. Talousarvioon otetaan 
tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, 
miten rahoitustarve katetaan. Rahoitustarvetta ei voida kattaa pitkäaikaisella lainalla. Määrä-
raha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 
on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosasta on il-
mettävä maakunnan investointien lisäksi maakuntakonsernin toiminnallisesti ja taloudellisesti 
merkittävimmät investoinnit. Investointisuunnitelman laadinnassa on muutoin huomioitava, 
mitä 12 §:ssä säädetään investointien ohjaamisesta. 

Maakunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 
 

104 § 

Kirjanpito 

Maakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, 
mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset maakunnan tilinpäätökses-
tä ja toimintakertomuksesta, tilinpäätöksen liitetiedoista, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmas-
ta, taseesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista, osavuositilinpäätöksestä sekä palve-
lukohtaisista kustannustiedoista. 

Kirjanpitolautakunnan (kunta)jaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain, tämän lain 
104—107 §:n ja 2 momentin nojalla annetun asetuksen soveltamisesta. 
 

105 § 

Tilinpäätös 

Maakunnan tilikausi on kalenterivuosi. Maakuntahallituksen on laadittava tilikaudelta tilin-
päätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkasta-
jien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennes-
sä. Maakuntahallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen maakuntavaltuuston 
käsiteltäväksi. Maakuntavaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tie-
dot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot maakunnan tuloksesta, taloudellisesta 
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava lii-
tetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet sekä maakuntajohtaja. 
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106 § 

Konsernitilinpäätös 

Maakunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpää-
tökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin maakun-
nan tilinpäätös. 

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden lii-
tetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslas-
kelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden ai-
kana. 
 

107 § 

Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys maakuntavaltuuston asettamien toiminnan ja 
talouden tavoitteiden toteutumisesta maakunnassa ja maakuntakonsernissa. Toimintakerto-
muksessa on myös annettava tietoja sellaisista maakunnan ja konsernin talouteen liittyvistä 
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi maakunnan tai konsernin taseesta, tuloslaskelmasta 
tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityk-
sestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopää-
töksistä. 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tili-
kaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamisek-
si. 
Maakuntahallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 
 

108 § 

Tytäryhteisön tiedonantovelvollisuus 

Maakunnan tytäryhteisön on annettava maakuntahallitukselle konsernin taloudellisen ase-
man arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. 
 

109 § 

Maakunnan arviointimenettely 

Valtiovarainministeriö käynnistää 110 §:ssä tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
annetun lain 19 §:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä arviointimenettelyn, jossa valtio ja 
maakunta arvioivat maakunnan taloudellisia sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen 
liittyviä edellytyksiä selvitä tehtävistään (maakunnan arviointimenettely). 

Maakunnan arviointimenettely käynnistetään valtiovarainministeriön päätöksellä. Arvioin-
timenettelyä varten nimetään arviointiryhmä, jonka jäsenistä x nimeää valtiovarainministeriö, 
x sosiaali- ja terveysministeriö ja x maakunta. Valtiovarainministeriö nimeää maakuntaa kuul-
tuaan ryhmän puheenjohtajaksi maakunnasta ja ministeriöistä riippumattoman henkilön. 
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Arviointiryhmä tekee ehdotuksen maakunnan talouden tervehdyttämiseksi sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisen edellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimista. Maakunta-
valtuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva 
päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 

Valtiovarainministeriö päättää arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja maakuntavaltuus-
ton päätösten perusteella maakuntajakolaissa tarkoitetun maakuntajakoselvittäjän asettamises-
ta selvittämään maakuntajaon muuttamista. 
 

110 § 

Maakunnan talouteen liittyvät arviointimenettelyn edellytykset 

Valtiovarainministeriö voi käynnistää maakunnan arviointimenettelyn, jos: 
1) maakuntakonsernin vuosikate on ilman maakunnan rahoituslain 7 §:n mukaan myönnet-

tyä harkinnanvaraista rahoituksen korotusta kaksi tilikautta peräkkäin negatiivinen; tai 
2) maakuntakonsernin toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen kaksi tilikautta 

peräkkäin; tai 
3) maakuntakonsernin lainanhoitokatteen tunnusluku on kaksi tilikautta peräkkäin alle yksi. 

Lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut 
ja saatu summa jaetaan vuosittaisilla lainanhoitokuluilla eli korkokuluilla ja lainanlyhennyk-
sillä. 

Valtiovarainministeriön on käynnistettävä arviointimenettely, jos maakunnalle on myönnet-
ty maakuntien rahoituslain 7 §:ssä tarkoitettu harkinnanvarainen valtionavustus. 

Edellä tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen ylläpi-
tämistä tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttämiä 
laskentaperusteita. 
 

111 § 

Maakunnan viranomaisen toimivalta arviointimenettelyn aikana 

Sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on päättänyt 109 §:ssä tarkoitetun arviointimenette-
lyn käynnistämisestä, siihen saakka kunnes 109 §:n 4 momentissa tarkoitettu maakuntaja-
koselvittäjä on päätetty jättää asettamatta tai maakuntajakoselvittäjän tekemästä esityksestä on 
tehty päätös, maakunnan viranomainen ei saa tehdä päätöstä, jolla olisi merkittäviä, pitkäai-
kaisia vaikutuksia maakunnan talouteen tai josta päättäminen olisi 109 §:ssä tarkoitetun arvi-
ointiryhmän toimenpide-ehdotusten vastaista, jollei päätöstä välttämättömistä syistä ja asian 
kiireellisyyden vuoksi voida lykätä. 
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14 luku 

Hallinnon ja talouden tarkastus 

112 § 

Tarkastuslautakunta 

Maakuntavaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä ar-
vioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla 
valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 
1) valmistella maakuntavaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 

asiat; 
2) arvioida, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet maakun-

nassa ja maakuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla; 

 
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa 

asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta; 
4) huolehtia maakunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 
5) valvoa 78 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja 

saattaa ilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi;  
6) valmistella maakuntahallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyk-

siksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
Maakuntahallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hal-

lintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi maakunnan hallintosäännön ja talousarvioesityk-
sen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa maakuntavaltuustolle kultakin 
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomuksen val-
mistelussa tarkastuslautakunnan tulee ottaa huomioon valtiontalouden tarkastusviraston mah-
dollisesti antamat arviot maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä yhteishankintojen palvelu-
keskuksen suorittama arviointi maakunnan toiminnan taloudellisuudesta sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa tarkoit-
tamat arvioinnit. Arviointikertomus käsitellään maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen yhteydes-
sä. Lautakunta voi antaa maakuntavaltuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä ar-
vioinnin tuloksista. 

Maakuntahallitus antaa maakuntavaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointiker-
tomus antaa aihetta. 
 

113 § 

Tilintarkastus 

Maakuntavaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, 
jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toi-
mii tehtävissään virkavastuulla. 
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Maakunnan tytäryhteisön ja palvelulaitoksen tilintarkastajaksi on valittava maakunnan tilin-
tarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liitty-
vää syytä. 

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja ta-
louden tarkastamista varten. 

Tilintarkastusyhteisöllä ja sen määräämällä vastuunalaisella tilintarkastajalla on oltava edel-
lytykset riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset 
riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta 
tehtävää tai luovuttava siitä. 

Tilintarkastajana ei saa toimia henkilö, joka 70 §:n mukaan ei ole vaalikelpoinen tarkastus-
lautakuntaan. 
 

114 § 

Tilintarkastajan tehtävät 

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon ja valtion hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintar-
kastajan on tarkastettava: 

1) onko maakunnan hallintoa hoidettu lain ja maakuntavaltuuston päätösten mukaisesti; 
2) antavatko maakunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös sekä toimintaker-

tomus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot maakunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituk-
sesta ja toiminnasta; 

3) ovatko maakunnan rahoituksen perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita;  
4) onko maakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty 

asianmukaisesti; ja. 
5) ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ristiriidattomia. 
Tilintarkastaja noudattaa maakuntavaltuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, joll-

eivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä maa-

kuntahallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan 
tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 
 

115 § 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusoikeus 

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa maakunnan ja sen sekä maakuntien 
yhteisessä määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoi-
tuksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta siten kuin valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa 
laissa (676/2000) säädetään. 
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116 § 

Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tietojensaantioikeus 

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada maa-
kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointiteh-
tävän hoitamiseksi. 

Tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada maakunnan 
viranomaisilta ja maakuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä tiedot ja nähtävikseen 
asiakirjat, joita pitää tarpeellisina tehtävänsä hoitamiseksi. 
 

117 § 

Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely 

Tilintarkastajan on annettava maakuntavaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esi-
tetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä 
ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille 
myöntää vastuuvapaus. 

Jos tilintarkastaja havaitsee, että maakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai 
maakuntavaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida 
kohdistaa maakuntavaltuustoon. 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta 
asianomaisen selitys sekä maakuntahallituksen lausunto. Maakuntavaltuusto päättää toimenpi-
teistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus 
antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää vastuuvapaudesta ti-
livelvollisille. 
 

15 luku 

Maakunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla 

118 § 

Maakunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla 

Maakunnan hoitaessa 119 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on 
annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittä-
misvelvollisuus). 

Maakunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos: 
1) maakunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja maakunnan asukkaille ja 

muille, joille maakunnan on lain perusteella järjestettävä palveluja; 
2) tehtävää hoidetaan 46 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa tai maakunnalle koot-

tuna lakiin perustuvan velvoitteen perusteella ja palveluja tuotetaan omana toimintana alueen 
asukkaille ja muille, joille on lain perusteella järjestettävä palveluja; 
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3) tehtävää hoidetaan 46 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisis-
ta hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun sidosyksikön tai 
sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei mainitun lain 16 §:n perusteella so-
velleta kilpailuttamisvelvollisuutta. 

Maakunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun. 
 

119 § 

Yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset 

Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä maakunta voi hoitaa omana toimintanaan 118 §:ssä 
tarkoitettua tehtävää, jos: 

1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä; 
2) lain perusteella maakunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallis-

tua tällaista toimintaa koskevaan tarjouskilpailuun; 
3) maakunta tuottaa tukipalveluja tytäryhteisölleen; 
4) maakunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 

lain 15 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle; 
5) maakunta vuokraa toimitiloja käytettäviksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotan-

non maakunta on kilpailuttanut; 
6) maakunta tuottaa palveluja maakunnan tai maakunnan tytäryhteisön palveluksessa olevil-

le henkilöille palvelussuhteen perusteella; tai 
7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuun poikkeusoloja koske-

vaan varautumisvelvollisuuteen. 
Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin kil-

pailutilanteessa markkinoilla. 
 

120 § 

Taloudellinen eriyttäminen ja hinnoittelu maakunnan toimiessa kilpailutilanteessa markkinoil-
la 

Maakunnan toimiessa 122 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa kilpailutilanteessa markkinoilla 
sen on hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti sekä eriytettävä toimintaa koskeva kir-
janpito. 
 

121 § 

Lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antaminen 

Maakunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa maakunnan kykyä vas-
tata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Maakunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta va-
kuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Päätöstä tehtäessä on arvioitava maa-
kunnan taloudellisten vastuiden yhteismäärää niin, että maakuntakonsernin lainanhoitokatteen 
tunnusluku säilyy mahdollisen riskin toteutuessakin 110 §:n 1 momentissa tarkoitetun tunnus-
luvun mukaisena. Maakunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

 44  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

Maakunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimi-
van yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu maakuntakon-
serniin tai se on maakuntien tai maakuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. 

Maakunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hy-
väksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun 
palveluvelvoitteeseen. 

Maakunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. 
 

122 § 

Julkinen palveluvelvoite 

Maakunta voi antaa määräaikaisen julkisen palveluvelvoitteen maakunnan asukkaiden hy-
vinvoinnin kannalta tarpeellisten palvelujen turvaamiseksi kilpailutilanteessa markkinoilla 
toimivalle palveluntuottajalle, jos markkinoiden toiminta on puutteellista. Ennen palveluvel-
voitteen antamista maakunnan on selvitettävä, toimivatko markkinat riittävästi. 

Palveluvelvoite on annettava kirjallisesti ja siinä tulee määritellä palvelun tuottamiseen ja 
korvauksen määräytymiseen liittyvät keskeiset ehdot. Palvelun turvaamiseksi maksettavissa 
korvauksissa on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan komission yleistä taloudellista etua 
koskevissa valtiontukisäädöksissä säädetään. 

Palveluntuottaja on valittava avoimessa ja syrjimättömässä menettelyssä. Jos palveluvelvoi-
te täyttää julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyn hankintasopimuksen tai käyttöoike-
ussopimuksen määritelmän, palveluntuottajan valinnassa on noudatettava mainitun lain mu-
kaista menettelyä. 

 
 

123 § 

Kilpailulain soveltaminen 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston oikeudesta puuttua maakunnan tai maakunnan määräysvaltaan 
kuuluvan yhteisön harjoittamaan kilpailulain vastaiseen menettelyyn tai toiminnan rakentee-
seen säädetään kilpailulaissa (948/2011). 
 

16 luku 

Maakuntien valtakunnalliset palvelukeskukset 

124 § 

Valtakunnalliset palvelukeskukset 

Maakunnilla on seuraavat valtakunnalliset palvelukeskukset: 
1) yhteishankintojen palvelukeskus; 
2) toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus;  
3) talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;  
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4) tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT-palvelukeskus). 
Maakunnat voivat yhteisesti sopia, että ne perustavat muita vastaavia asiantuntija- ja tuki-

palveluja tuottavia valtakunnallisia palvelukeskuksia.  
Palvelukeskukset ovat maakuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja maa-

kuntalain voimaanpanosta annetussa laissa (  /  ) säädetyllä tavalla valtion yhteisesti omistamia 
osakeyhtiötä, joiden tehtävänä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (  /  ) 15 §:n 1 momentin tarkoittamana sidosyksikkönä tuottaa itse tai hankkia ostopalve-
luina 126—129 §:ssä tarkoitettuja asiantuntija- ja tukipalveluja maakunnalle sekä 4 §:ssä tar-
koitetulle maakuntakonsernin tytäryhteisölle ja maakunnan palvelulaitokselle sekä valtion vi-
ranomaisille siltä osin kuin nämä eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.  

Palvelukeskukset toimivat liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Palvelukeskusten tar-
koituksena ei ole voiton tuottaminen. 
 

125 § 

Palvelukeskuksen palvelujen käyttövelvoite 

Maakunnan, maakuntakonsernin tytäryhteisön ja maakunnan palvelulaitoksen on käytettävä 
126—129 §:ssä tarkoitettuja palvelukeskusten tuottamia palveluja, ellei 126, 128 ja 129 §:ssä 
tarkoitetuissa palveluissa muun palveluntuottajan tarjoaman palvelun käyttö ole tietyssä toi-
minnassa tai asiassa taikka sen osassa välttämätöntä taloudellisesta, toiminnallisesta, teknises-
tä tai muusta vastaavasta perustellusta syystä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista 
palveluista. Ennen valtioneuvoston asetuksen antamista on kuultava maakuntia ja tarvittavassa 
laajuudessa maakuntakonsernien tytäryhteisöjä ja maakuntien palvelulaitoksia. 
 

126 § 

Yhteishankintojen palvelukeskuksen tehtävät 

Yhteishankintojen palvelukeskus on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista an-
netun lain (  /  ) 4 §:n 12 kohdassa sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen 
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (  /  ) 4 
§:ssä 12 kohdassa tarkoitettu yhteishankintayksikkö. 

Yhteishankintojen palvelukeskuksen tehtävänä on: 
1) tuottaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja maakunnille sekä ylläpitää 

hankintasopimuksia;  
2) tuottaa hankintatoimen kehittämis- ja asiantuntijapalveluja;  
3)tuottaa markkinoihin ja hankintoihin liittyviä analyysipalveluja; 
4) tuottaa logistiikkapalveluja. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin yhteishankintojen palvelukeskuksen teh-

tävistä. 
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127 § 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksen tehtävät 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskuksen tehtävänä on: 
1) tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja; 
2) huolehtia omistuksessaan olevasta kiinteistövarallisuudesta; 
3) antaa vuosittain maakunnille ja valtioneuvostolle selvitys tehdyistä investointipäätöksistä 

ja niiden vaikutuksista maakuntatalouteen. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin toimitila- ja kiinteistöhallinnon pal-

velukeskuksen tehtävistä. 
 

128 § 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtävät 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtävänä on: 
1) tuottaa taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon palveluja ja niihin välittömästi 

liittyviä muita palveluja; 
2) tuottaa henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija- ja tukipalveluja ja niihin välittömästi 

liittyviä muita palveluja. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin talous- ja henkilöstöhallinnon palve-

lukeskuksen tehtävistä. 
 

129 § 

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen (ICT-palvelukeskus) tehtävät 

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa tietohallinto-, 
kehittämis-, integraatio- sekä tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja maakunnille ja valti-
on viranomaisille. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tieto- ja viestintäteknisten palvelujen pal-
velukeskuksen tehtävistä. 
 

130 § 

Tiedonsaantioikeus 

Maakunnilla ja ministeriöillä on oikeus saada pyynnöstä palvelukeskukselta tarpeelliset tie-
dot ja asiakirjat sen ohjausta ja valvontaa sekä maakunnan toiminta- ja taloussuunnittelun ja 
talousarvion laatimista varten. 

Palvelukeskuksella on oikeus saada pyynnöstä maakunnalta, maakuntakonsernin tytäryhtei-
söltä ja maakunnan palvelulaitokselta tehtäviensä hoitamista varten tarpeelliset tiedot ja asia-
kirjat, jollei salassapitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöksistä muuta johdu. 
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131 § 

Palvelukeskusten vastuu sitoumuksista 

Palvelukeskus ja sen tytäryhtiö vastaavat velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitusso-
pimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin maakunta on sitoutunut ja jotka kos-
kevat yhtiölle luovutettua omaisuutta. 
 

132 § 

Palvelukeskuksen tytäryhtiö 

Palvelukeskuksella voi maakuntien antamalla luvalla olla hallinnassaan kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen osakeyhtiöiden osakkeita. 
Tällainen osakeyhtiö on palvelukeskuksen tytäryhtiö. 

Palvelukeskus ei saa antaa tytäryhtiölleen konserniavustuksia. 
 
 
 
 

133 § 

Asiantuntija- ja tukipalveluja koskeva yhteistyö 

Palvelukeskukset voivat perustaa 126—129 §:ssä tarkoitetuilla toimialoilla yhteisiä asiantunti-
ja- ja tukipalveluja tuottavia yksikköjä kuntien ja valtion vastaavien asiantuntija- ja tukipalve-
luja tuottavien yksiköiden kanssa. 
 

134 § 

Palvelukeskuksen osakkeiden luovutusrajoitus 

Maakunta ei saa myydä tai pantata ja muutoin luovuttaa 124 §:ssä tarkoitettujen osakeyhti-
öiden osakkeita muille tahoille kuin toiselle maakunnalle tai valtiolle. 
 

135 § 

Muun lainsäädännön soveltaminen palvelukeskuksiin 

Palvelukeskuksiin sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006), jollei laissa toisin säädetä. 
Palvelukeskuksiin sovelletaan hallintolakia (434/2003), viranomaisen toiminnan julkisuu-

desta annettua lakia (621/1999), kielilakia (423/2003) ja arkistolakia (831/1994). 
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17 luku 

Erinäiset säännökset 

136 § 

Maakunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon seuranta ja tietojen tuottaminen 

Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä sille säädettyjen 
tehtävien laatua, vaikuttavuutta ja kustannuksia. Lisäksi maakunnan on seurattava oman pal-
velutuotannon toimintaa ja taloutta ja verrattava sitä muiden tuottamien palvelujen vaikutta-
vuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen.  

Maakunnan on tuotettava toimialoittain tietoja sille säädettyjä tehtäviä koskevasta toimin-
nasta, taloudesta ja palvelutuotannon laadusta maakunnan toiminnan seurantaa, valvontaa ja 
ohjausta varten. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tuotettavista tiedoista sekä tieto-
jen tuottamisen menettelytavoista ja ajankohdista.  

Maakunnalle toimeksiantosopimuksen perusteella palveluja tuottavien yksityisten palvelun-
tuottajien on toimitettava 1 momentissa tarkoitetun tehtävän edellyttämät tiedot maakunnalle 
(maakunnan,) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tai muun lain perusteella tiedon saamiseen 
oikeutetun viranomaisen määrittelemällä tavalla. 

Maakunnan on julkaistava yleiseen käyttöön sen taloutta ja toimintaa koskevat seurantatie-
dot. Julkaistavat tiedot eivät saa sisältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja ja ne on 
käsiteltävä siten, ettei yksittäistä henkilöä voida niistä tunnistaa suoraan eikä välillisesti. 

Maakunnan toiminnan seurantaa, valvontaa ja ohjausta varten tuotettavista toimialakohtai-
sista muista tiedoista säädetään erikseen. 
 

137 § 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 

Maakunnan on valmiussuunnitelmin ja normaaliolojen häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa 
tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, että 
sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poik-
keusoloissa. 
 

18 luku 

Oikaisuvaatimus ja maakuntavalitus 

138 § 

Luvun säännösten soveltaminen 

Oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja maakuntavalitukseen maakunnan viranomaisen päätök-
sestä sovelletaan tämän luvun säännöksiä, jollei erikseen toisin säädetä. Jos päätökseen saa 
muun lain nojalla hakea muutosta maakuntavalituksin, ei 139 §:ää sovelleta. 
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Oikaisuvaatimukseen ja maakuntavalitukseen sovelletaan muuten, mitä hallintolaissa ja hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään oikaisuvaatimuksesta ja valituksesta. 
 

139 § 

Oikaisuvaatimus 

Maakuntahallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätökseen 
tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. 

Oikaisuvaatimus tehdään maakuntahallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen 
viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus maakunnan palvelu-
laitoksen hallituksen päätöksestä tehdään hallitukselle ja 85 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vi-
ranhaltijan päätöksestä palvelulaitoksen hallintosäännössä määrätylle viranhaltijal-
le/oikaisuvaatimuselimelle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. 
 

140 § 

Maakuntavalitus 

Maakuntavaltuuston päätökseen sekä maakuntahallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuk-
sen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta maakuntavalituksella hallinto-oikeudelta. 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 
3) päätös on muuten lainvastainen. 
Valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päät-

tymistä. 
 

141 § 

Oikaisuvaatimus- ja valituskelpoisuus 

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimus-
ta eikä maakuntavalitusta. 
 

142 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen ja maakuntavalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
maakunnan jäsen. 

Edellä 46 §:ssä tarkoitetussa maakuntien yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta 
päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja maakuntavalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osal-
linen maakunta ja sen jäsen. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta maakuntavalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muut-
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tunut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta maakuntavalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 
momentin nojalla oikeus tehdä maakuntavalitus. 
 

143 § 

Oikaisuvaatimus- ja valitusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja maakuntavalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 
 

144 § 

Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle 

Päätös annetaan tiedoksi hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna tavallisena tiedoksiantona. 
 

145 § 

Päätöksen tiedoksianto maakunnan jäsenelle 

Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi-
kaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on 
kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän 
asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät 
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaati-
mus- tai valitusajan päättyessä. 

Maakunnan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaa-
vasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

Maakunnan jäsenen ja 142 §:n 2 momentissa tarkoitetun maakunnan ja sen jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu näh-
täville yleiseen tietoverkkoon. 
 

146 § 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet. 
Päätökseen, josta saa tehdä maakuntavalituksen, on liitettävä valitusosoitus. 
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä maakuntavalitusta, on liitettävä ilmoi-

tus muutoksenhakukiellosta. Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu. 
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147 § 

Jatkovalitus 

Hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Maakunnan on viipymättä julkaistava 
ilmoitus hallinto-oikeuden päätöksestä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta va-
litusajan päättyessä. 

Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asian-
osaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. 
 

148 § 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei 
kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyt-
tömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää 
täytäntöönpanon. 
 

149 § 

Voimaantulo 
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2. 

Laki 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä var-
mistaa yhdenvertaiset, kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut koko maassa. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen sekä kehittämi-
seen, ohjaukseen ja valvontaan. 

Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa lukuun ottamatta lain 5 luvun säännöksiä 
koulutuskorvauksista. 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) sosiaali- ja terveydenhuollolla maakunnan järjestämisvastuulla olevia sosiaalihuollon ja 

terveydenhuollon tehtäviä ja palveluja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä; 
2) asiakkaalla maakunnan asukkaita ja muita, joille maakunnan on lakiin perustuen järjestet-

tävä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja;  
3) palvelun tuottajalla maakuntalain 52 §:ssä tarkoitettua maakunnan palvelulaitosta sekä 

osakeyhtiötä ja muuta yhtiötä, yhteisöä, yhdistystä, osuuskuntaa, säätiötä ja itsenäistä amma-
tinharjoittajaa, joka tuottaa maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja; 

4) valinnanvapaudella asiakkaan oikeutta valita maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvan 
palvelun tuottaja; 
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4 § 

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on suunniteltava ja toteutettava sisällöltään, laajuudeltaan ja 
laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve maakunnassa edellyttää. Palvelut toteutetaan yh-
teen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä maakunnan väestön tarpeet huomioon ottaen 
lähellä asiakkaita. Palveluja kootaan suurempiin kokonaisuuksiin silloin kun niiden saatavuus 
ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai kun palvelujen 
tarkoituksenmukainen, kustannusvaikuttava ja tehokas toteuttaminen edellyttävät sitä. 

Sosiaali- ja terveyspalveluja toteutettaessa on edistettävä esteettömyyttä. 
 

5 § 

Järjestämisvastuun henkilöllinen soveltamisala 

Maakunnan on järjestettävä lakisääteinen sosiaali- ja terveydenhuolto maakunnan asukkail-
le. Muilla henkilöillä on oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluja siten kuin siitä muualla sää-
detään. 
 

6 § 

Palvelujen kieli 

Sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestettävä sekä suomeksi että ruotsiksi silloin, kun maa-
kunnassa on erikielisiä kuntia tai vähintään yksi kaksikielinen kunta. Palvelut on järjestettävä 
siten, että asiakas saa ne valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Oikeudesta käyt-
tää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä oikeudesta tulkkaukseen käytettäessä näitä kieliä viranomaisissa säädetään kielilais-
sa (423/2003). Saamen kielilaissa (1086/2003) säädetään oikeudesta käyttää saamen kieltä. 

Jos sosiaali- tai terveydenhuollon henkilöstö ei hallitse muita kuin 1 momentissa tarkoitettu-
ja kieliä tai asiakas ei aisti- tai puhevamman tai muun syyn vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on 
palveluja annettaessa mahdollisuuksien mukaan huolehdittava tulkitsemisesta ja tulkin hank-
kimisesta. 

Palveluja järjestettäessä on lisäksi huolehdittava siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat 
1 momentissa tarkoitettuja palveluja käyttäessään tarvittaessa käyttää omaa, joko suomen, is-
lannin, norjan, ruotsin tai tanskan kieltä. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava 
siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvittavan tulkkaus- ja käännösavun. 
 

7 § 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 

Kunnan edistäessä asukkaittensa hyvinvointia kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaisesti, sen on 
seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
alueittain ja väestöryhmittäin. Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista 
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toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain. Lisäksi valtuustolle on kerran 
valtuustokaudessa valmisteltava hyvinvointikertomus. 

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle 
tavoitteet. Lisäksi sen tulee määritellä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Päätösten vaikutukset 
ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon kunnan eri 
toimialojen päätöksenteossa. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä. Lisäksi kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
vastuutaho ja tehtävä yhteistyötä maakunnan sekä muiden kunnassa toimivien julkisten toimi-
joiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Hyvinvointikertomus on toimitettava maakunnalle ja julkaistava julkisessa tietoverkossa. 
 

8 § 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa 

Maakunnan on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestö-
ryhmien hyvinvointiin ja terveyteen, asetettava suunnittelussaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja 
määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot. Maakunnan on valmisteltava 
omalta osaltaan valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista, 
terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kertomus laadi-
taan yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hyvinvointikertomus on julkaistava julkisessa tieto-
verkossa. 

Maakunnan on toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantunte-
muksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. 
 

2 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 

9 § 

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on maakuntalaissa (xx/201x) tarkoitetuilla 
maakunnilla. Järjestämisvastuulla tarkoitetaan maakuntalain 7 §:n mukaista vastuuta lakisää-
teisten tehtävien järjestämisestä. Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu lisäksi vastuu asi-
akkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi sekä 
toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. Jär-
jestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi siitä, että palvelun tuottajat toimivat kes-
kenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja. Suurem-
piin kokonaisuuksiin koottuja palveluja koskevan vastuun ja päätösvallan jakautumisesta sää-
detään 11 §:ssä. 

Ensihoidon järjestämisvastuu on Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uuden-
maan ja Varsinais-Suomen maakunnilla. Ne järjestävät ensihoidon 10 §:ssä tarkoitetun yhteis-
työalueen kaikkien maakuntien alueella. 
  

 55  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

10 § 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue 

Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehit-
tämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyöaluetta. Yhteistyöalueisiin kuuluvat maakunnat 
säädetään valtioneuvoston asetuksella siten, että yliopistollista sairaalaa ylläpitävät Pirkan-
maan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat 
kuuluvat eri yhteistyöalueisiin. 

Yhteistyöalueelle laaditaan maakuntien yhteistyösopimus. 
Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maa-

kunnat hoitavat yhteistyösopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät. 
 

11 § 

Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin 

Osa sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista ja tehtävistä voidaan koota 
suurempiin kokonaisuuksiin yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos se on välttämätöntä pal-
velujen saatavuuden ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien varmistamiseksi tehtävän vaati-
vuuden, harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perusteella. Suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi koottavat palvelut sekä ne maakunnat, joihin palvelut kootaan, säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajan ympärivuorokautisen päivystyksen palveluista vastaavat 
Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Poh-
jois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen maakunnat. Muusta sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksestä säädetään sosiaali-
huoltolain 29 §:ssä ja terveydenhuoltolain 50 §:ssä. Laajaan ympärivuorokautiseen päivystyk-
seen kuuluvat palvelut säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu maakunta, jonka tehtäväksi palvelu on osoitettu, vastaa 
palvelun yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä päättää palvelujen tarpeen, määrän ja laadun 
määrittelemisestä, palvelun tuottamistavasta, tuottamisen valvonnasta ja viranomaiselle kuu-
luvan toimivallan käyttämisestä näissä palveluissa. Muilla maakunnilla ei ole päätösvaltaa 1 ja 
2 momentissa tarkoitetuista palveluista, eivätkä ne saa tuottaa tai hankkia muualta mainittuja 
palveluja. 
 

12 § 

Asiakkaan valinnanvapaus 

Maakunnan on järjestettävä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siten, että asiakkaalla on 
mahdollisuus valita palvelun tuottaja siten kuin siitä erikseen säädetään. 
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13 § 

Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen 

Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien asia-
kasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrit-
telemisestä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä. 

Lisäksi maakunnan on huolehdittava asiakkaan oikeuksista ja etuuksista tiedottamisesta, 
palvelujen käyttöön liittyvästä neuvonnasta, palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman 
laatimisesta sekä näihin liittyvästä ohjauksesta siten kuin niistä erikseen säädetään. 
 

14 § 

Palvelustrategia 

Maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- 
ja terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategiassa maakunta 
päättää sen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoit-
teet. Maakunta päättää palvelustrategiassa myös yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. Lisäksi palve-
lustrategiassa on määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan palvelujen innovatiivi-
suutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan va-
linnanvapauden piirissä olevien palvelujen ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sovittami-
nen yhteen siten, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut muodostavat tarpeen mukaisen koko-
naisuuden. 
 

15 § 

Maakunnan palvelulupaus 

Maakunnan palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten 
maakunta toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Palvelulupauksessa maakunta asettaa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut toteutetaan maakunnan asukkaiden tarpeet ja paikalliset olosuhteet sekä edellä 4 §:ssä 
säädetty palvelujen saatavuus ja saavutettavuus huomioon ottavalla tavalla. Maakunnan palve-
lulupauksessa on otettava huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. 

Palvelulupaus voidaan laatia osana maakuntastrategiaa. Maakunnan on julkaistava palvelu-
lupaus julkisessa tietoverkossa ja muilla sen julkisuutta edistävillä tavoilla. 

Palvelulupaus ei muuta lailla säädettyä maakunnan velvoitetta järjestää sosiaali- ja tervey-
denhuolto. 
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16 § 

Maakuntien yhteistyösopimus  

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseksi yhteensovittamiseksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on tehtävä yhteistyösopimus. Sopimus on laa-
dittava valtuustokausittain. Sopimuksessa on otettava huomioon asiakkaiden tarpeet sekä 27 
§:n mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Sopimuksen toteutumis-
ta on seurattava ja arvioitava vuosittain. Sopimusta on tarvittaessa muutettava. 

Yhteistyösopimuksessa on sovittava: 
1) toimenpiteet palvelujen integraation ja yhdenvertaisen saatavuuden, asiakkaiden osallis-

tumisoikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien samoin kuin kielellisten oikeuksien varmistami-
seksi; 

2) toimenpiteet vaikuttavan, laadukkaan ja kustannustehokkaan sekä asiakkaan valinnanva-
pauden huomioon ottavan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantorakenteen varmistamiseksi; 

3) maakuntien työnjaosta ja yhteistyöstä ympärivuorokautisen päivystyksen tuottamisessa 
siltä osin kuin siitä ei ole 11 §:ssä tai muualla säädetty; 

4) ensihoidon ja muun toiminnan yhteensovittamisesta; 
5) maakuntien työnjaosta ja yhteistyöstä muiden kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen sosiaali- 

ja terveyspalvelujen sekä tukipalvelujen järjestämisessä, muun toiminnan yhteensovittamisesta 
sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista;  

6) laajakantoisia ja merkittäviä investointeja koskevasta yhteistyöalueen maakuntien inves-
tointisuunnitelmasta; 

7) maakuntien yhteistyöstä ja työnjaosta koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
toteuttamisessa; 

8) sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisestä ja 
asiakas- ja potilastietojen käytön yhteensovittamisesta sekä julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittelys-
tä yhteistyöalueella; 

9) häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen edellyttämistä toimenpiteistä; 
10) muusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä. 
Edellä 2 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen työnjakojen on edistettävä asiakas- ja poti-

lasturvallisuutta ja muuta laatua sekä tarkoituksenmukaisen, kustannusvaikuttavan ja tehok-
kaan tuotantorakenteen toteutumista. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että yhteistyösopi-
muksen perusteella palveluja antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät 
taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan lisäksi antaa tarkempia säännöksiä 2 momentissa tar-
koitetuista asioista, joista on sovittava yhteistyösopimuksessa. 
 

17 § 

Yhteistyösopimuksen valmistelu 

Yhteistyösopimusta laadittaessa maakunnan on otettava huomioon väestön hyvinvointi- ja 
terveysseurantatiedot sekä palvelutarpeet. 
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Ennen yhteistyösopimuksen hyväksymistä maakuntien on kuultava sosiaali- ja terveysminis-
teriötä. Maakuntien on hyväksyttävä yhteistyösopimus maakuntavaltuustoissaan. Hyväksytty 
yhteistyösopimus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle. 

Yhteistyösopimuksen toteutumista on seurattava ja arvioitava vuosittain. Sitä on tarvittaessa 
muutettava. Muutos voi perustua yhden tai useamman maakunnan esitykseen tai sosiaali- ja 
terveysministeriön aloitteeseen. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin miten 1—3 momenteissa tarkoitetut 
asiat otetaan huomioon yhteistyösopimuksen valmistelussa ja sen seurannassa. Lisäksi valtio-
neuvoston asetuksella voidaan säätää yhteistyösopimuksen laatimisen aikataulusta ja ajankoh-
dasta, johon mennessä hyväksytty yhteistyösopimus on toimitettava sosiaali- ja terveysminis-
teriölle. 
 

18 § 

Valtioneuvoston toimivalta 

Valtioneuvosto voi päättää maakuntien yhteistyösopimuksesta ja sen sisällöstä sekä maa-
kuntien välisestä työnjaosta sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos: 

1) maakunnat eivät pääse sopimukseen yhteistyösopimuksesta 
2) sopimuksessa on sovittu 16 §:n 2 momentissa tarkoitetuista asioista siten, että se ei ole 16 

§:n 1 ja 3 momentin mukainen tai 
3) maakuntien asukkaiden yhdenvertaisuus ja 4 §:n mukainen palvelujen saatavuus ja saavu-

tettavuus sekä laatu, vaikuttavuus ja tuottavuus vaarantuvat yhteistyöalueella. 
Valtioneuvoston päätös valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhtey-

dessä ministeriön on kuultava niitä maakuntia, joita päätös koskee. 
Valtioneuvoston päätös maakuntien yhteistyösopimuksesta on voimassa siihen saakka kun-

nes maakunnat ovat tehneet uuden yhteistyösopimuksen, jossa on otettu riittävästi huomioon 
edellä 1 momentissa mainitut tekijät. Valtioneuvoston päätöksen korvaavan uuden yhteistyö-
sopimuksen valmisteluun sovelletaan mitä 17 §:ssä säädetään. 
 

19 § 

Palvelurakenteen, investointien ja tiedonhallinnan ohjaus 

Valtioneuvosto voi päättää maakuntia sitovasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluraken-
teen kehittämisen edellyttämistä toimenpiteistä sekä laajakantoisten investointien ja tietojär-
jestelmäpalvelujen toteuttamisesta jäljempänä 2—4 momentissa säädetyn mukaisesti. 

Jos maakunnan palvelurakenne ei varmista palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua, 
vaikuttavuutta tai tuottavuutta, eikä korjaavista toimenpiteistä ole sovittu yhteistyösopimuk-
sessa tai 30 §:n mukaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksessa, valtioneuvosto voi vel-
voittaa maakunnan tekemään tarvittavat muutokset sen järjestämisvastuulla olevaan sosiaali- 
ja terveydenhuoltoon. Valtioneuvoston päätöksessä on määriteltävä ne muutokset, jotka maa-
kunnan on tehtävä palvelujärjestelmäänsä. Valtioneuvoston päätöksessä voidaan myös määri-
tellä muutoksen toteuttamisessa käytettäviä keinoja. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon laajakantoisen tai taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävän 
investoinnin saa toteuttaa vain, jos investointi sisältyy vahvistetussa yhteistyösopimuksessa 
olevaan investointisuunnitelmaan ja valtioneuvosto hyväksyy investointisuunnitelman maa-
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kunnan esityksen mukaisesti. Valtioneuvosto voi jättää investointisuunnitelman hyväksymättä, 
jos se on ristiriidassa 27 §:n mukaisten valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tavoit-
teiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueiden investointisuunnitelmat hyväk-
sytään osana maakuntalain 12 §:n 3 momentin mukaista maakuntien investointisuunnitelmaa. 

Tietojärjestelmäpalvelujen ja tiedonhallinnan kustannusvaikuttavan ja tehokkaan toteutuk-
sen varmistamiseksi ja hyödyntämiseksi valtioneuvosto voi päättää olemassa olevien järjes-
telmien muuttamisesta ja uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavista vaatimuksista. 
Päätöksen on perustuttava maakuntien ja valtion yhteiseen valmisteluun, maakuntien yhteis-
työsopimukseen ja valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteisiin. Valtioneuvos-
ton päättäessä tietojärjestelmien muuttamisesta tai uuden järjestelmän hankkimisesta, on sa-
malla päätettävä miten hankkeen rahoitus toteutetaan.  

Maakunnan on toteutettava palvelurakenteen uudistaminen, laajakantoiset investoinnit sekä 
tietojärjestelmäpalvelujen ja tiedonhallinnan muutokset ja uudistukset 2—4 momenteissa tar-
koitettujen valtioneuvoston päätösten mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetuksella määritellään tarkemmin, milloin investointi on laajakantoinen 
tai taloudellisesti ja toiminnallisesti merkittävä, ja mitkä ovat tekniset ja taloudelliset vaati-
mukset sille, että tietojärjestelmäpalvelun muuttamisen tai uuden järjestelmän hankkimisen pi-
tää perustua maakuntien ja valtion yhteiseen valmisteluun. 
 

20 §  

Aloite maakuntien arviointimenettelyn käynnistämisestä 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi tehdä valtiovarainministeriölle aloitteen maakuntalain 112 
§:ssä tarkoitetun maakunnan arviointimenettelyn käynnistämisestä, jos ministeriön ja maa-
kunnan välisessä neuvottelumenettelyssä tai muutoin on osoittautunut, että maakunnan kyky 
järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmeisesti vaarantunut 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla. 

Arvioitaessa, onko maakunnan kyky järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja ilmeisesti vaaran-
tunut, käytetään seuraavia arviointiperusteita: 

1) sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeenmukainen ja riittävä palveluiden saatavuus tai saavu-
tettavuus on merkittävästi huonompi kuin muissa maakunnissa; 

2) sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatu on merkittävästi huonompi kuin muissa 
maakunnissa; 

3) sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut asukaskohtaiset kustannukset ovat merkittä-
västi korkeammat kuin muissa maakunnissa; 

4) maakunnalla on merkittävästi muita maakuntia heikompi kyky varmistaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen järjestämisen edellyttämä henkilöstö ja osaaminen; 

5) maakunnan kyky järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja on muusta kuin edellä mainitusta 
syystä vakavasti ja pitkäaikaisesti vaarantunut. 
 

21 § 

Maakunnan omavalvonta 

Maakunnan on laadittava järjestämisvastuuseen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omaval-
vontaohjelma. Ohjelmassa tulee määritellä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttaminen, 
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saatavuus ja laatu sekä asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuus varmistetaan siitä riippumat-
ta, tuottaako palvelun maakunta tai joku muu palvelun tuottaja. Omavalvontaohjelmassa on li-
säksi todettava, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista, asiakas- ja potilasturvalli-
suutta ja muuta laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet kor-
jataan. 

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman seurantaan perustuvat havainnot ja niihin 
perustuvat toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä 
omavalvontaohjelman sisällöstä ja laatimisesta sekä 1 momentissa tarkoitettuun omavalvonta-
ohjelmaan sisältyvästä suunnitelmasta laadunhallinnan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden 
edistämiseksi. 
 

3 luku 

Palvelujen tuottaminen 

22 § 

Järjestämisen ja maakunnan oman palvelutuotannon erottaminen 

Maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 
ja palvelujen tuottaminen. Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta ja maakunnan järjestä-
misvastuulle kuuluvien palvelujen yhteensovittamiseksi tarvittavasta yhteistyöstä muiden pal-
velun tuottajien kanssa vastaa maakuntalain 52 §:ssä tarkoitettu maakunnan palvelulaitos. 

Maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla, 
tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanva-
pauden piirissä, maakunnan on 1 momentissa säädetystä poiketen annettava palvelujen tuot-
taminen maakunnan palvelulaitoksen omistaman yhtiön tai yhteisön hoidettavaksi (yhtiöittä-
misvelvollisuus). Maakunnan palvelulaitos sekä sen omistamat yhtiöt ja yhteisöt muodostavat 
maakuntalaissa tarkoitetun palvelulaitoskonsernin. Palvelulaitoskonsernia johdetaan yhtenä 
kokonaisuutena siten, että asiakkaiden mahdollisuudet saada integroituja palveluja turvataan. 

Laajalla valinnanvapaudella tarkoitetaan XX-laissa säädettyä asiakkaan oikeutta valita pal-
velusta vastaava julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottaja. 

Maakunnan palvelulaitoksen tehtävänä on tuottaa 2 momentissa tarkoitetut palvelut, jos pal-
veluja ei muutoin ole saatavilla lainsäädännön, palvelustrategian tai maakunnan palvelulupa-
uksen mukaisesti. 
 

23 § 

Palvelun tuottajan velvollisuudet 

Palvelun tuottajan on tämän lain mukaisessa toiminnassaan: 
1) noudatettava julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisiä velvoitteita; 
2) noudatettava maakunnan palvelustrategiaa ja palvelulupausta; 
3) toteutettava asiakkaan palvelut asiakassuunnitelman mukaisesti; 
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4) noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukokonaisuuksia ja palveluketjuja sekä 
varmistettava palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttä-
mässä yhteistyössä muiden palvelun tuottajien kanssa; 

5) tallennettava asiakas- ja potilastiedot maakunnan asiakas- ja potilasrekisteriin sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) mukaisia 
valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen; 

6) otettava toimintayksikössä annettavaan koulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun 39 
§:ssä tarkoitettuja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon opiskelijoita koulutuksesta vastaavan 
yliopiston ja maakunnan osoituksen mukaisesti; ja 

7) toimitettava maakunnalle sen järjestämistehtävän edellyttämät tiedot palvelujen toteutu-
misesta. 
 

24 § 

Palvelun tuottajan kanssa tehtävä sopimus 

Maakunta tekee sopimuksen laajan valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuottavan so-
siaali- ja terveydenhuollon yksikköä ylläpitävän yrityksen ja yhteisön kanssa tuotettavista pal-
veluista ja niistä suoritettavien korvausten perusteista. 

Maakunnan palvelulaitos tekee muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujen hankinnasta sopimuksen palveluja tuottavien yhtiöiden, yhdistysten, 
muiden yhteisöjen, ja itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa. Sopimuksessa määritellään tuo-
tettavat palvelut ja niistä suoritettavien korvausten perusteet. 

 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen tekemällä palvelun tuottaja sitoutuu myös 
noudattamaan 23 §:n mukaisia palvelun tuottajan velvoitteita. Sopimuksessa on myös määri-
teltävä millä tavalla palveluja toteutettaessa varmistetaan 13 §:n mukaisten asiakkaiden palve-
lukokonaisuuksien toteutuminen. Maakunta ja maakunnan palvelulaitos voivat lisäksi asettaa 
palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi tarpeellisia ehtoja ja velvoitteita 
palvelun tuottajalle. 

Maakunnan on seurattava, että 1 momentissa tarkoitettu laajan valinnanvapauden piirissä 
olevien palvelujen tuottaja toteuttaa palvelut asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioon otta-
valla tavalla ja muutoinkin sopimuksen edellyttämällä tavalla. Maakunnan palvelulaitoksen on 
vastaavasti seurattava, että 2 momentissa tarkoitetut palvelun tuottajat toteuttavat palvelut asi-
akkaiden yksilölliset tarpeet huomioon ottavalla tavalla ja muutoinkin sopimuksen edellyttä-
mällä tavalla. 
 

25 § 

Palvelun tuottajan omavalvonta 

Maakunnalle sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan palvelun tuottajan on valvottava oman 
toimintansa asianmukaisuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta ja muuta laatua. Palvelun 
tuottajan on lisäksi seurattava, että maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja toteute-
taan 23 §:ssä säädettyjen velvoitteiden mukaisesti ja jos palvelun tuottaminen perustuu 24 §:n 
mukaiseen sopimukseen, sen edellyttämällä tavalla. 

Palvelun tuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma 1 momentissa tarkoitetun oman 
toiminnan valvonnan ja maakunnan kanssa tehdyn sopimuksen seuraamiseksi. Omavalvonta-
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suunnitelma kattaa kaikki palvelun tuottajan tarjoamat palvelut. Palvelun tuottajan on julkais-
tava omavalvontasuunnitelma sekä omavalvontasuunnitelman seurantaan perustuvat havainnot 
ja niihin perustuvat toimenpiteet julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävil-
lä tavoilla. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen voi antaa määräyksiä omavalvonta-
suunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta. 

Palvelun tuottaja on vastuussa siitä, että omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan palveluja tuo-
tettaessa. 
 

4 luku 

Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

26 §  

Yleinen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja valvonta kuuluvat 
sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa valtakunnallisesta sosiaa-
li- ja terveyspolitiikasta, sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden valmiste-
lusta ja niiden huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Ministeriössä on oh-
jausyksikkö yleisen ohjauksen, suunnittelun ja kehittämisen toimeenpanoa varten. 
 

27 § 

Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle  

Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi valtakunnalliset ja tarvittaessa erikseen kullekin 
maakunnalle lainsäädäntöä täydentävät strategiset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämiseksi. Tavoitteiden tulee perustua väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatietoihin, pal-
velutarpeeseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja taloutta koskeviin seurantatie-
toihin. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston asettamat julkisen talouden finanssipoliitti-
set tavoitteet.  

Strategisissa tavoitteissa on määriteltävä maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- 
ja terveydenhuollon ohjaamiseksi seuraavat asiat: 

1) sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen valtakunnalliset strategiset tavoitteet; 
2) tavoitteet palvelujen integraation ja yhdenvertaisen saatavuuden, valinnanvapauden, 

asukkaiden osallistumisoikeuden ja vaikutusmahdollisuuksien ja kielellisten oikeuksien tur-
vaamiseksi sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi; 

3) tavoitteet maakuntien rajat ylittävälle alueellisten tehtävien työnjaolle sekä maakuntien 
tukeutumiselle työnjaon mukaisiin yksiköihin: 

4) tavoitteet valtakunnallisten ja alueellisten erityisyksiköiden sekä yliopistollisten sairaaloi-
den tehtäville ja työnjaolle; 

5) yleiset linjaukset laajakantoisista investoinneista, tuotantorakenteesta ja eri tuotantotapo-
jen hyödyntämisestä sekä tiedonhallinnan kehittämiskohteista; ja 

6) miten 1—5 kohtien toteutumista seurataan ja arvioidaan. 
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Valtakunnalliset tavoitteet voivat koskea myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon kehittä-
miseksi tarpeellisia asioita. 
 

28 § 

Valtakunnallisten tavoitteiden valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee ehdotuksen 27 §:ssä tarkoitetuiksi valtakunnalli-
siksi tavoitteiksi yhteistyössä maakuntien kanssa. Kuhunkin yhteistyöalueeseen kuuluvien 
maakuntien on laadittava sosiaali- ja terveysministeriölle yhteinen ehdotus siitä, miten alueen 
palvelut ja niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö pitäisi ottaa huomioon val-
takunnallisissa tavoitteissa. Maakuntien on otettava huomioon alueensa väestön hyvinvointi- 
ja terveysseurantatiedot sekä palvelutarpeet. 

Yhteistyöalueen ehdotus on hyväksyttävä alueen maakuntien valtuustoissa. 
Valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista on seurattava ja arvioitava vuosittain. Päätöstä 

on tarvittaessa muutettava. Muutos voi perustua yhden tai useamman maakunnan pyyntöön tai 
sosiaali- ja terveysministeriön aloitteeseen. 
 

29 §  

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta 

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelu-
kunta. Sen tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon strategisten linjausten toteu-
tumista sekä edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Lisäksi neuvotte-
lukunta kokoaa ja välittää tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistarpeista. Valtioneu-
vosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
 

30 §  

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunnat neuvottelevat vuosittain maakunnan järjestämis-
vastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. 
Neuvottelujen tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palveluraken-
teen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja maakunnan välistä yhteistyötä. 

Neuvotteluissa käsitellään maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita, 
palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa sekä omavalvonnan 
toteutumista. Neuvotteluissa arvioidaan lisäksi yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten ta-
voitteiden toteutumista, maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita, toi-
mintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia sekä lakisääteisten tehtävien rahoitustarvet-
ta, kehittämistä ja tuottavuuden lisäämistä. Lisäksi neuvotteluissa arvioidaan maakunnassa to-
teutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttämättömiä toimenpiteitä ja mahdollisia muita 
toimenpiteitä. Neuvotteluissa voidaan käsitellä myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon jär-
jestämiseen ja toteuttamiseen liittyviä asioita. 

Sosiaali- ja terveysministeriö laatii maakunnan kanssa asiakirjan käydyistä neuvotteluista. 
Asiakirjaan kirjataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kokonaisuuden toteutu-
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minen. Lisäksi asiakirjassa todetaan neuvotteluissa sovitut seuraavan vuoden keskeiset tavoit-
teet ja niitä tukevat toimenpiteet. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunta seuraavat ja arvioivat yhdessä neuvotteluissa so-
vittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. 
 

31 §  

Palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden arviointi 

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoi-
tuksen tason riittävyyden (rahoitusperiaate) arvioimiseksi valtakunnallisesti ja maakunnittain 
vuosittain selvityksen. Selvityksessä tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta, saa-
tavuuden ja laadun toteutunutta ja arvioitua tulevaa kehitystä sekä näiden suhdetta julkisen ta-
louden kehitykseen. Lisäksi selvityksessä arvioidaan maakunnassa toteutettavia kustannusten 
hallinnan kannalta välttämättömiä toimenpiteitä ja mahdollisia muita toimenpiteitä, joilla sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu voidaan valtionrahoi-
tuksella ja muulla tulorahoituksella turvata. Selvityksen tulee sisältää ehdotus tarvittavista 
toimenpiteistä julkisen talouden suunnitelman, talousarvion sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallisten strategisten tavoitteiden laatimista sekä muuta valtakunnallista ohjausta var-
ten. 

Selvityksen laatimista varten: 
1) kukin maakunta laatii vuosittain raportin alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden ti-

lasta; 
2) Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen, jäljempänä valvontaviranomainen, 

laatii vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan yhteydessä saatujen tietojen perus-
teella raportin alueensa maakuntien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta; 

3) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos analysoi maakuntien ja valvontaviranomaisen raportit ja 
antaa sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisen sekä aluekohtaisen asiantuntija-arvion 
vuosittain siitä vastaako palvelujen saatavuus väestön tarpeisiin yhdenvertaisesti sekä palvelu-
jen kustannusvaikuttavasta toteutuksesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö neuvottelee selvityksen laatimisesta ja johtopäätöksistä maa-
kuntien kanssa 30 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarkemmin tiedoista joiden pitää sisäl-
tyä 2 momentin 1–3 kohdissa tarkoitettuihin raportteihin ja ajankohdasta milloin raportit on 
toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle. 
 

32 §  

Sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi 

Maakunnan on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä, järjestämänsä sosiaali- 
ja terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta, kustannuksia ja tuottavuutta sekä sitä, miten asi-
akkaiden palvelujen yhteensovittaminen on toteutunut. Lisäksi maakunnan on seurattava oman 
palvelutuotannon toimintaa ja taloutta sekä verrattava sitä muiden tuottamien palvelujen laa-
tuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on seurata ja arvioida väestön hyvinvointia 
ja terveyttä sekä maakuntien järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Terveyden ja hyvin-
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voinnin laitos laatii sosiaali- ja terveysministeriölle 27 §:n mukaisten valtakunnallisten tavoit-
teiden laadinnassa ja maakuntien kanssa käytävissä neuvotteluissa tarvittavat selvitykset sosi-
aali- ja terveydenhuollon tilasta ja toteutumisesta. Selvitykset julkaistaan julkisessa tietover-
kossa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee 1 momentin mukaisen seurannan vähimmäis-
tietosisällön, mukaan lukien 7 ja 8 §:ien mukaiset hyvinvointikertomukset. Maakuntien on 
toimitettava seurantatiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen määrittelemällä tavalla. 

Maakunnalle palveluja tuottavien yksityisten palveluntuottajien on toimitettava 1 momentis-
sa tarkoitetun seurannan edellyttämät tiedot maakuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen käyttöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemällä tavalla. 
 

33 § 

Palvelujen tuottajan ohjaaminen 

Maakunnan on huolehdittava siitä, että maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia palveluja 
tuotettaessa maakunnan palvelulaitos sekä palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt käyttävät 
toimintansa suunnittelussa ja johtamisessa toiminnan laatua, vaikuttavuutta, kustannuksia sekä 
palvelujen yhteensovittamisen toteutumista koskevaa alueellista ja kansallista tietoa, tutki-
mukseen perustuvaa muuta tietoa sekä asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksiin perustuvaa tie-
toa. 
 

34 §  

Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus saada tietoja 

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada valtion, maakunnan ja kunnan viranomai-
selta sekä muulta julkisoikeudelliselta yhteisöltä, Kansaneläkelaitokselta, Eläketurvakeskuk-
selta, sosiaali- tai terveyspalvelun tuottajalta sekä sosiaali- tai terveydenhuollon itsenäisiltä 
ammatinharjoittajilta maksutta ja salassapitosäännösten estämättä niiden hallussa olevia tieto-
ja, jotka ovat sosiaali- ja terveysministeriölle tässä laissa säädettyjen tehtävien vuoksi välttä-
mättömiä eikä tietoja ole saatavissa julkisista tietolähteistä. Luovutettavat tiedot eivät saa si-
sältää yksittäistä henkilöä koskevia tunnistetietoja. 
 

35 § 

Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 

Maakunnan tulee edistää asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista siten kuin maakuntalain 
(    /  ) 23 §:ssä säädetään. 

Asukkaiden näkemykset on otettava huomioon valmisteltaessa maakunnan palvelulupausta, 
maakuntien yhteistyösopimusta sekä yhteistyöalueen ehdotusta sosiaali- ja terveysministeriöl-
le siitä, miten alueen palvelut ja niiden kehittäminen sekä maakuntien välinen yhteistyö pitäisi 
ottaa huomioon 27 §:n mukaisissa valtakunnallisissa tavoitteissa. 
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36 § 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta maakunnassa 

Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja organi-
saatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta koordinoi ja ohjaa tuottajata-
solla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämistyössä. Maakunta osallistuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen se-
kä toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden kanssa. 

Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maa-
kuntien on kehittämistehtäväänsä liittyen sovittava muiden samaan yhteistyöalueeseen kuulu-
vien maakuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan yhteistyöstä. Li-
säksi mainittujen maakuntien on tehtävä yhteistyötä uusien menetelmien, tuotteiden ja palve-
lujen kehittämisessä yliopistojen, korkeakoulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on 
tehtävä yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja tuottavien yhtiöiden ja yhteisöjen 
on osallistuttava palvelujen kehittämiseen maakunnan määrittelemällä tavalla. 

Lapin maakunnan tehtävänä on lisäksi tukea saamenkielisten palvelujen kehittämistä. Uu-
denmaan maakunnan kehittämistoiminnan tehtävänä on tukea ruotsinkielisten palvelujen ke-
hittämistä koko maassa. 
 

5 luku 

Kustannusten korvaukset 

Maakuntien rahoitus ja kustannusten korvaukset 

37 § 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus  

Maakunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus määräytyy maakuntien rahoi-
tuslain (    /   ) perusteella. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä asia-
kasmaksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 
(734/1992) säädetään. 
 

38 § 

Maakuntien väliset kustannusten korvaukset 

Jos maakunnan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön asiakkaana on henkilö, joka 
on toisen maakunnan asukas, on sen maakunnan, jolla on vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä kyseiselle henkilölle, korvattava aiheutuneet kustannukset, jollei kustannusten 
korvaamisesta muualla toisin säädetä. 
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Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla toimintayksikkö seuraa 
omaa toimintaansa. Korvauksesta vähennetään henkilön suorittama asiakasmaksu ja muut pal-
velun tuottajan saamat toimintatulot hoitoon tai hoivaan liittyen. Asiakasmaksu määräytyy so-
siaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaisesti. Palvelujen 
korvausperusteista ja laskutusmenettelystä voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. 

Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat rahoittavat yhteisesti ensihoidon järjestämisestä ai-
heutuvat kustannukset. Kustannuksista 80 prosenttia rahoitetaan laskennallisten tarvetekijöi-
den ja 20 prosenttia suoritteiden perusteella. Tarvetekijöinä otetaan huomioon maakunnan 
asukasluku, sairastavuus ja asukastiheys. Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat sopiva tar-
kemmin ensihoidon kustannusten korvaamisesta. 
 

Valtion koulutuskorvaukset 

39 § 

Koulutuskorvaus  

Valtion varoista voidaan korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaalihuollon ja tervey-
denhuollon ammattihenkilöiden yliopistotasoisesta koulutuksesta ja siihen liittyvästä käytän-
nön harjoittelusta sekä Euroopan talousalueeseen kuulumattoman valtion kansalaiselta laillis-
tamisen edellytyksenä olevasta palvelusta. Korvaus suoritetaan maakunnalle, joka ylläpitää 
yliopistollista sairaalaa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on yhteistyöalueen maakunti-
en ja koulutusta antavien yliopistojen välinen koulutussopimus. 
 

Valtion korvaus tutkimustoimintaan 

40 §  

Alueelliset tutkimustoimikunnat  

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on asetettava neli-
vuotiskaudeksi yhteinen sosiaali- ja terveystieteellinen tutkimustoimikunta mahdollisine jaos-
toineen. Tutkimustoimikunnassa on monitieteinen edustus yhteistyöalueen maakuntien toi-
mintayksiköistä. 
 

41 § 

Yliopistotasoisen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen rahoitus 

Valtion varoista voidaan korvata yliopistotasoisesta sosiaali- ja terveystieteellisestä tutki-
muksesta maakunnille sekä muille julkisille ja yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lun tuottajille aiheutuvia kustannuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee yhteistyössä 
40 §:ssä tarkoitettujen tutkimustoimikuntien kanssa korvausten perusteena olevan sosiaali- ja 
terveystieteellisen tutkimuksen painoalueet ja tavoitteet nelivuotiskausittain. 

Valtion rahoitusta myönnetään yhteistyöalueiden tutkimustoimikunnille sosiaali- ja terve-
ysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan tekemän päätöksen mukaisesti. Ministeriön päätös 
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perustuu tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden toteutumiseen sekä tutkimuksen laa-
tuun, määrään ja tuloksellisuuteen edellisellä nelivuotiskaudella. Jos sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyöalueiden aluejako muuttuu nelivuotiskauden aikana, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätöstä on muutettava aluejaon muutosta vastaavasti. 

Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten pe-
rusteella. 
 

42 § 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen arviointiryhmä 

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan sosiaali- ja 
terveystieteellisen tutkimuksen arviointiryhmän. Arviointiryhmän tehtävänä on arvioida tut-
kimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta sekä painoalueiden ja tavoitteiden saavuttamista 
kuluneella nelivuotiskaudella ja tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotus yliopistotasoi-
sen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen rahoituksen jakamisesta sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyöalueille seuraavana nelivuotiskautena. 
 

Korvausmenettely 

43 § 

Koulutuskorvauksen ja tutkimusrahoituksen maksaminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomainen maksaa valtion koulutuskorvauksen. 
Koulutukseen perustuva korvaus maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Yliopis-
tollista sairaalaa ylläpitävä maakunta maksaa korvaukset edelleen muille palvelujen tuottajille, 
yliopistoille ja muille korvaukseen oikeutetuille. 

Valvontaviranomainen maksaa tutkimusrahoituksen kuukausittain sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyöalueen tutkimustoimikunnalle, joka maksaa rahoituksen edelleen hankkeiden 
toteuttajille. 

Yliopistollista sairaalaa ylläpitävän maakunnan on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle 
korvauksen saamista seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitys siitä, miten kor-
vaukset on käytetty. Lisäksi kunkin koulutusta antavan yliopiston on ilmoitettava kalenteri-
vuosittain koulutettujen määrä. 

Muilta osin korvauksen maksamiseen ja muuhun menettelyyn sekä muutoksenhakuun liitty-
vissä asioissa noudatetaan, mitä valtionavustuslain (688/2001) 20 §:n 1 momentissa, 21, 24—
26 ja 28 §:ssä, 29 §:n 2 momentissa sekä 30 ja 34 §:ssä säädetään. 
 

44 § 

Maakunnan tilojen käyttäminen koulutus- ja tutkimustoimintaan 

Yliopistolla on oikeus käyttää yliopistollista sairaalaa lääketieteellisen koulutusyksikön kou-
lutus- ja tutkimustoiminnan tarpeisiin. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää maakunnan palvelulai-
toksen sairaaloita ja muita toimintayksiköitä muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun sosiaali-
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huollon ja terveydenhuoltoalan koulutus- ja tutkimustoiminnan järjestämiseen siten kuin siitä 
on sovittu maakunnan ja koulutus- ja tutkimustoimintaa harjoittavan koulutuksen järjestäjän 
kesken. 

Maakunnan on huolehdittava siitä, että yliopiston ja muun sosiaali- ja terveysalan koulutuk-
sen järjestäjän käytettävissä on sellaiset koulutus- ja tutkimustoiminnassa tarvittavat huonetilat 
kiinteine koneineen ja laitteineen sekä koulutus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden 
sosiaaliset tilat, jotka on välttämätöntä sijoittaa maakunnan ylläpitämään toimintayksikköön. 

Maakunnan palvelulaitoksen palveluksessa olevat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon am-
mattihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan koulutus- ja tutkimustoimintaan siten kuin siitä 
sovitaan alueen ja yliopiston tai muun koulutuksen järjestäjän kesken. 

Mitä edellä 2—4 momentissa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta, koskee myös muita 
palvelun tuottajia silloin kun ne osallistuvat 39 §:ssä tarkoitettujen opiskelijoiden koulutuk-
seen ja siihen liittyvään harjoitteluun. 
 

45 § 

Asetuksenantovaltuus 

Edellä 39 §:ssä tarkoitetun korvauksen perusteena olevista koulutuksista sekä 39 ja 41 §:ssä 
tarkoitetuista korvausten perusteista, suuruudesta ja korvausten maksamiseen liittyvistä me-
nettelyistä ja määräajoista, koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä korvaukseen oi-
keutetuista palvelun tuottajista, yliopistoista ja muista toimijoista säädetään sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella. 

Yliopistotasoisen sosiaali- ja terveystieteellisen tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista se-
kä tutkimusrahoituksen jakamisen muista perusteista ja menettelystä sekä yliopistotasoisen 
tutkimuksen arviointiryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. 
 

6 luku 

Viranomaisvalvonta  

46 § 

Valvonta ja siihen liittyvä ohjaus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja palvelurakenteen lainmukaisuuden valvonta ja 
valvontaan liittyvä ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiselle. 

Mitä tässä luvussa säädetään maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten toiminnan valvon-
nasta, koskee myös 7 §:n mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnassa. 
  

 70  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

47 § 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen valvonta ja siihen liittyvä ohjaus 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen lainmukaisuuden valvonnasta ja valvontaan liitty-
västä ohjauksesta säädetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja valvonnasta anne-
tussa laissa (xxx/20xx). 
 
 

48 § 

Ohjaus- ja arviointikäynnit 

Valvontaviranomainen voi tehdä 46 §:ssä tarkoitetun ohjauksen toteuttamiseksi ohjaus- ja 
arviointikäyntejä maakuntiin ja maakuntien palvelulaitoksiin. 

Ohjaus- ja arviointikäynneistä ja niiden ohjelmasta on sovittava ennakkoon asianomaisen 
maakunnan tai maakunnan palvelulaitoksen kanssa. 
 

49 § 

Tarkastusoikeus 

Valvontaviranomainen voi tarkastaa maakunnan tai maakunnan palvelulaitoksen tässä laissa 
tarkoitetun toiminnan sekä toiminnassa käytettävät toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemi-
seen on perusteltu syy. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. 

Tarkastaja on päästettävä kaikkiin maakunnan ja maakunnan palvelulaitoksen tässä laissa 
tarkoitetussa toiminnassa käytettäviin toimitiloihin. Tarkastuksessa on salassapitosäännösten 
estämättä esitettävä kaikki tarkastajan pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkas-
tuksen toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on salassapitosäännösten estämättä annettava 
maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi tarpeellisista asiakir-
joista. Tarkastajalla on myös oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. Pysyväisluonteiseen 
asumiseen käytettävät tilat voidaan kuitenkin tarkastaa ainoastaan, jos tarkastaminen on vält-
tämätöntä asiakkaan aseman ja asianmukaisten palvelujen turvaamiseksi. Tarkastajan apuna 
voi olla tarkastuksen toteuttamiseksi tarpeellisia asiantuntijoita. Asiantuntijaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. 

Poliisin on tarvittaessa annettava virka-apua valvontaviranomaiselle tarkastuksen suoritta-
miseksi. 

Tarkastukseen sovelletaan muutoin mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään tarkastuksesta. 
 

50 § 

Määräykset ja pakkokeinot 

Jos sosiaali- tai terveydenhuollon järjestämisessä havaitaan asiakas- tai potilasturvallisuutta 
vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka kunnan, maakunnan tai maakunnan palvelulai-
toksen toiminta on muutoin tämän tai muun sosiaali- tai terveydenhuoltoa koskevan lain vas-
taista, valvontaviranomainen voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien 
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poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toi-
menpiteet on suoritettava. Määräyksen tehosteeksi voidaan asettaa sakon uhka. 
 

51 §  

Hallinnollinen ohjaus  

Jos sosiaali- tai terveydenhuollon järjestämisessä havaittu puute, virheellisyys, laiminlyönti 
tai muu epäkohta ei anna aihetta 50 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin, valvontaviranomai-
nen voi saattaa kunnan, maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai virheellisestä toiminnasta 
vastuussa olevan henkilön tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä tai kiinnittää val-
vottavan huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallinnon vaatimuksiin. 
Valvontaviranomainen voi myös kehottaa valvottavaa korjaamaan todetun puutteen tai muun 
epäkohdan. Jos edellä tässä pykälässä tarkoitettuja toimenpiteitä ei voida asian kokonaisarvi-
ointiin vaikuttavat seikat huomioon ottaen pitää riittävinä, valvontaviranomainen voi antaa 
valvottavalle huomautuksen vastaisen varalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun käsityksen ilmaisemiseen, huomion kiinnittämiseen, ke-
hotukseen tai huomautukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 

52 § 

Valvonta-asian käsittely 

Valvontaviranomainen ryhtyy tietoonsa tulleen valvonta-asian perusteella niihin toimenpi-
teisiin, joihin se asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisen tai lain noudattamisen kannal-
ta katsoo olevan aihetta. 

Kanteluihin ja muuhun valvontaan liittyvät toimenpiteet voidaan asettaa kiireellisyys- ja tär-
keysjärjestykseen asiakas- ja potilasturvallisuuden tai muiden seikkojen niin edellyttäessä. 
Kahta vuotta vanhempaan tapahtumaan perustuvaa valvonta-asiaa ei tutkita, ellei siihen ole 
erityistä syytä. 

Kantelumenettelystä säädetään hallintolaissa (434/2003) sekä muistutus ja kantelumenette-
lystä potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) ja sosiaalihuollon asiakaan 
asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000). 
 

53 § 

Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus 

Kunta, maakunta, maakunnan palvelulaitoksen ja maakunnalle sosiaali- ja terveyspalveluja 
tuottava palvelujen tuottaja on velvollinen antamaan valvontaviranomaiselle sen pyytämät tie-
dot ja selvitykset, jos ne ovat välttämättömiä valvontatehtävän toteuttamiseksi. Tiedot ja selvi-
tykset on annettava maksutta ja sen estämättä, mitä tietojen salassapitovelvollisuudesta sääde-
tään. 
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7 luku 

Erinäiset säännökset 

54 § 

Hallintomenettely ja julkisuus 

Laajan valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuottavan sosiaali- ja terveydenhuollon 
yksikön ylläpitäjän toimintaan sovelletaan hallintolakia tämän lain mukaisessa toiminnassa 
myös silloin, kun palvelun tuottaja on osakeyhtiö, yhdistys tai muu yhteisö. Hallintolain es-
teellisyyssäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa palvelun tuottajan toiminnassa. Mainitun 
lain 28 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohtaa sovelletaan palvelun tuottajaan sekä palvelun tuottajan 
muodostamaan kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuun konserniin kuuluvaan yhteisöön 
vain asiassa, jossa palvelun tuottajan ja yhteisön edut ovat ristiriidassa keskenään tai jossa asi-
an tasapuolinen käsittely sitä edellyttää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun palvelun tuottajan tämän lain mukaisen toiminnan julkisuu-
teen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sää-
detään mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 
 

55 § 

Rikosoikeudellinen virka- ja vahingonkorvausvastuu 

Laajan valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tuottavan sosiaali- ja terveyskeskuksen 
palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä henkilöiden suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta 
säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 

56 § 

Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 

Maakunnan on varauduttava valmiussuunnitelmin sekä muilla toimenpiteillä yhteistyössä 
alueensa kuntien kanssa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimenpiteitä edellyttäviin häiriö-
tilanteisiin ja poikkeusoloihin. 

Varautumisessa on varmistettava palvelujen jatkuvuuden turvaaminen myös silloin, kun 
palveluja toteutetaan hankkimalla niitä yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai palvelusetelillä. 

Valtio voi osallistua sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja 
häiriötilanteiden hoitamiseen rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen valtion va-
roista on erityisestä syystä tarkoituksenmukaista. Toimintaa varten sosiaali- ja terveysministe-
riö voi nimetä ja valtuuttaa valtakunnallisia toimijoita. 

Häiriötilanteisiin varautumisesta voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella. 
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57 § 

Toimivalta häiriötilanteissa 

Kahta tai useampaa maakuntaa koskevassa häiriötilanteessa sosiaali- ja terveysministeriö 
voi määrätä yhden maakunnan johtamaan ja koordinoimaan tilannetta sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Erityisen merkittävissä häiriötilanteissa sosiaali- ja terveysministeriö voi ottaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon johto- ja koordinaatiovastuun itselleen. 

Maakunnan on ilmoitettava sosiaali- ja terveydenhuoltoon vaikuttavista häiriötilanteista ja 
suuronnettomuuksista sekä niiden uhkista sosiaali- ja terveysministeriölle ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valvontaviranomaiselle. 
 

58 § 

Virka-apu 

Poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja pelastusviranomaiset ovat velvollisia antamaan 
maakunnille niiden pyynnöstä häiriötilanteissa tarvittavaa virka-apua, silloin kun se on ihmis-
ten hyvinvoinnin tai terveyden turvaamisen kannalta välttämätöntä. Maakunnan lisäksi sosiaa-
li- ja terveysministeriö voi pyytää virka-apua. 
 

59 § 

Järjestämisvastuun siirtyminen eräissä tapauksissa 

Jos henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn 
asumiseen toisen kunnan alueelle ja hän käyttää kotikuntalain (201/1994) 3 a §:ssä säädettyä 
kotikunnan valintaoikeuttaan, palveluja koskeva järjestämisvastuu siirtyy henkilön muuttopäi-
västä lukien sille maakunnalle, johon uusi kotikunta kuuluu. 
 

60 § 

Palvelujen järjestäminen maakunnan muuttuessa 

Henkilö, joka haluaa muuttaa toisessa maakunnassa sijaitsevan kunnan asukkaaksi, mutta ei 
ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan siellä ilman perhe-
hoitoa, laitoshoitoa tai asumispalveluita, voi hakea näitä palveluja siltä maakunnalta, johon 
tämä toinen kunta kuuluu, samoin perustein kuin jos hän olisi tämän toisen kunnan asukas. 

Sen maakunnan, jolle hakemus on saapunut, tulee: 
1) ilmoittaa salassapitosäännösten estämättä hakemuksesta ja sen käsiteltäväksi ottamisesta 

välittömästi sille maakunnalle, jolla on järjestämisvastuu hakijalle annettavista sosiaali- ja ter-
veyspalveluista; 

2) käsitellä hakemus ja arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä järjestämisvastuussa ha-
kemushetkellä olevan maakunnan kanssa; 

3) tehdä asiassa päätös. 
Hakemusta ei kuitenkaan käsitellä, jos hakija on jo tehnyt vastaavan hakemuksen toiselle 

maakunnalle ja asian käsittely on vielä kesken. 

 74  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

Jos maakunta on päättänyt myöntää haetun palvelun, hakijan on ilmoitettava kahden viikon 
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta, ottaako hän palvelun vastaan. Hakijan tulee lisäksi 
muuttaa päätöksen mukaiseen hoitopaikkaan tai asumispalveluun kolmen kuukauden kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta. Jos hakija laiminlyö edellä säädettyjen määräaikojen noudat-
tamisen, hänen oikeutensa päätöksen mukaisiin palveluihin raukeaa. 
 

61 § 

Terveydenhuollon järjestäminen eräissä tapauksissa 

Terveydenhuollon järjestämisessä maakuntaan kuuluvan kunnan asukkaaseen rinnastetaan 
tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolla on ulkomaalaislain (301/2004) 78 
§:n 1 tai 2 momentissa taikka 3 momentin 1, 2, 4 tai 7 kohdassa tai 79 §:n 1 momentin 1, 2 tai 
6 kohdassa tarkoitettu työnteko-oikeus ja jolla on Suomessa voimassa oleva työ-, virka- tai 
muu palvelussuhde tai joka on vähintään kuusi kuukautta kestäneen työ-, virka- tai muun pal-
velussuhteen päätyttyä rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi. Terveydenhuoltoa järjestettäes-
sä maakuntaan kuuluvan kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella 
oleskeleva henkilö, jolle on myönnetty ulkomaalaislain 81 §:n nojalla mainitun lain 3 §:n 26 
kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, sekä ulkomaalaislain 37 §:ssä tarkoitetut 
tällaisen henkilön perheenjäsenet. 
 

62 § 

Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito 

Maakunta on henkilötietolain (523/1999) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä sen 
järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- 
ja potilasasiakirjoille. Näistä asiakas- ja potilasasiakirjoista ja niiden käsittelystä säädetään so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa, potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetussa laissa, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä an-
netussa laissa (159/2007), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
ja henkilötietolaissa. 

Maakunnan asiakas- ja potilasrekisterit tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpal-
veluja käyttäen. Velvollisuus koskee myös yritysten, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien maa-
kunnille tuottamien ja maakunnan rahoittamien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asia-
kas- ja potilastietoja palvelun tuottamisperusteesta ja -tavasta riippumatta. 
 

63 § 

Henkilöstön ammattitaidon ylläpito 

Maakunnan on huolehdittava siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö osallistuu 
riittävästi heille järjestettyyn täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutukseen vaikuttavat pe-
ruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö. Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella voidaan antaa tarvittaessa tarkemmat säännökset täydennyskoulutuksen sisällöstä, 
laadusta, määrästä, järjestämisestä, seurannasta ja arvioinnista. 
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64 § 

Muutoksenhaku 

Maakunnan päätökseen haetaan muutosta siten kuin maakuntalain 18 luvussa säädetään, 
jollei lailla toisin säädetä. 

Tämän lain nojalla tehtyyn valtion viranomaisen päätökseen haetaan muutosta hallintolain-
käyttölain (586/1996) mukaisesti, jollei lailla toisin säädetä. Valtioneuvoston 18 §:n perusteel-
la tekemää päätöstä maakuntien yhteistyösopimuksesta on muutoksenhausta huolimatta nou-
datettava kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 
 

65 § 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
 
 
  

 76  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 
3. 

Laki 
maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Lain tarkoitus ja lakien voimaantulo 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädetään maakuntalain (     /   ) ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
annetun lain (   /   ), jäljempänä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaantulosta 
sekä niiden voimaanpanon edellyttämistä toimenpiteistä. Lakia sovelletaan myös pelastustoi-
men järjestämisestä annetun lain (   /   ), jäljempänä pelastustoimen järjestämislaki, voimaan-
tuloon ja sen edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 

2 § 

Lakien voimaantulo 

Maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja laki pelastustoimen järjes-
tämisestä tulevat voimaan   päivänä   kuuta 201   . 

Maakuntalain x-x §:t tulevat kuitenkin voimaan  X päivänä  kuuta 201  . 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain x-x §:t tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2019. 
Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 14 §:n mukaiset ensimmäiset palvelutasopäätök-

set tulee tehdä viimeistään [1 päivänä joulukuuta 2019]. Ennen ensimmäisen palvelutasopää-
töksen tekemistä noudatetaan soveltuvin osin pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä 
aluetta koskeneita alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksiä. 
 

3 § 

Järjestämisvastuun siirtyminen 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siir-
tyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 37, 39 ja 41 §:n mukaiset valtion korvaukset 
suoritetaan ensimmäisen kerran vuoden 2019 toiminnan perusteella. 
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2 luku 

Maakuntien muodostaminen ja väliaikaishallinto 

4 § 

Maakuntien perustaminen 

Maakuntalain 2 §:ssä tarkoitetut maakunnat julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1 
päivänä heinäkuuta 2017. 
 

5 § 

Maakuntajako 

Alueellisen itsehallinnon perustamista varten maa jakautuu seuraaviin maakuntiin: 
1) Uudenmaan maakunta, jonka alue muodostuu Askolan, Espoon, Hangon, Helsinki, Hy-

vinkään, Inkoon, Järvenpään, Karkkilan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Lapinjärven, 
Lohjan, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Raa-
seporin, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnista; 

2) Varsinais-Suomen maakunta, jonka alue muodostuu Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, 
Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Loimaan, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, 
Nousiaisten, Oripään, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sau-
von, Someron, Taivassalon, Turun, Uusikaupungin ja Vehmaan kunnista; 

3) Satakunnan maakunta, jonka alue muodostuu Euran, Eurajoen, Harjavallan, Honkajoen, 
Huittisen, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, 
Pomarkun, Porin, Rauman, Siikaisten, Säkylän ja Ulvilan kunnista; 

4) Kanta-Hämeen maakunta, jonka alue muodostuu Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppi-
lan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnista; 

5) Pirkanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajo-
en, Kangasalan, Kihniön, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkka-
lan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tampereen, Urjalan, Valkeakosken, 
Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnista; 

6) Päijät-Hämeen maakunta, jonka alue muodostuu Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollo-
lan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kunnista; 

7) Kymenlaakson maakunta, jonka alue muodostuu Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkä-
län, Pyhtään ja Virolahden kunnista; 

8) Etelä-Karjalan maakunta, jonka alue muodostuu Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luu-
mäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnista; 

9) Etelä-Savon maakunta, jonka alue muodostuu Enonkosken, Hirvensalmen, Juvan, Kan-
gasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Rantasalmen, Sa-
vonlinnan ja Sulkavan kunnista; 

10) Pohjois-Savon maakunta, jonka alue muodostuu Iisalmen, Joroisten, Juankosken, Kaa-
vin, Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, 
Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Ve-
sannon ja Vieremän kunnista; 
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11) Pohjois-Karjalan maakunta, jonka alue muodostuu Heinäveden, Ilomantsin, Joensuun, 
Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvijärven, Rääk-
kylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnista; 

12) Keski-Suomen maakunta, jonka alue muodostuu Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, 
Jämsän, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Kuhmois-
ten, Kyyjärven, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijär-
ven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken kunnista; 

13) Etelä-Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Alajärven, Alavuden, Evijärven, 
Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Karijoen, Kauhajoen, Kauhavan, Kuortaneen, Kurikan, Lappa-
järven, Lapuan, Seinäjoen, Soinin, Teuvan, Vimpelin ja Ähtärin kunnista; 

14) Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Kaskisen, Korsnäsin, Kristiinankaupun-
gin, Kruunupyyn, Laihian, Luodon, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersören, Pietarsaa-
ren, Uusikaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kunnista; 

15) Keski-Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, 
Kokkolan, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnista; 

16) Pohjois-Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Alavieskan, Haapajärven, Haa-
paveden, Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, 
Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisen, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Py-
hännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajär-
ven, Vaalan ja Ylivieskan kunnista; 

17) Kainuun maakunta, jonka alue muodostuu Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, 
Puolangan, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kunnista; 

18) Lapin maakunta, jonka alue muodostuu Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Ke-
minmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, 
Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kunnista. 

Maakuntajaon muuttamisesta säädetään maakuntajakolaissa (    /   ). 
 

6 § 

Väliaikainen valmistelutoimielin 

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston aset-
tama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet 
ovat viranhaltijoita, joihin sovelletaan, mitä kuntien ja maakuntien viranhaltijoista on muualla 
laissa säädetty. 

Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelas-
tuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on so-
vittava välittömästi tämän lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoon-
panosta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoi-
mielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministe-
riölle. 

Jos maakunnan liitto ei ole asettanut väliaikaista valmistelutoimielintä viimeistään kahden 
kuukauden kuluessa tämän lain voimaan tulosta, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta val-
tiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmistelutoimielimen valtiovarainminis-
teriön esityksestä. Valtioneuvoston asettamassa valmistelutoimielimessä on oltava maakunnan 
alueen kunnista yhteensä 6 jäsentä, sairaanhoitopiiristä 2 jäsentä, erityishuoltopiiristä 1 jäsen, 
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maakunnan liitosta 1 jäsen, pelastuslaitoksesta 1 jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksesta 1 jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta 1 jäsen sekä heidän varajäsenensä. Valmistelu-
toimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Kun väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, maakunnan liiton on huolehdittava, että 
valmistelutoimielimen ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Valmistelutoimielimen iältään 
vanhin edustaja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes valmistelu-
toimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Maakunnan liiton on jär-
jestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimieli-
men työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Maakunnan liitto vastaa myös valmiste-
lutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
tehtävistä. 

Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanos-
ta. 
 

7 §  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta 

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. 
Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä 
ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. 

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtä-
viä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle: 

1) selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; 

2) osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen; 
3) osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvolli-

suuksien selvittämiseen; 
4) osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja 

viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen; 
5) valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä; 
6) päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta; 
7) osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen; 
8) valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liitty-

vät asiat. 
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi: 
1) nimittää henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että mää-

räaika päättyy viimeistään vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta; 
2) tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että 

määräaika päättyy viimeistään vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 
Valmistelutoimielimen menettelyyn ja muutoksenhakuun valmistelutoimielimen päätöksistä 

sovelletaan maakuntalain säännöksiä. 
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8 §  

Velvoite osallistua valmisteluun 

Kuntien, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien, maakuntien liittojen, pelastuslaitosten, 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen ja elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009) tarkoitetun kehittämis- ja hallintokes-
kuksen sekä tarvittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava maakuntien toiminnan ja hal-
linnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava väliaikaiselle valmistelutoimielimelle tar-
peellista virka-apua 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi. 
 

9 § 

Tietojensaanti 

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
maakunnan alueen sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä, kunnalta, maakunnan liitolta, pe-
lastuslaitokselta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja työ- ja elinkeinotoimistolta 6 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot. 
 

10 §  

Viestintä 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on tiedotettava maakunnan toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisen valmistelusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille, järjestöille ja 
muille yhteisöille sekä varattava näille tarvittaessa mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelussa 
olevista merkittävistä asioista. 
 

11 §  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan rahoitus 

Valtion varoista maksetaan kullekin maakunnalle tämän lain voimaan tultua maakunnan 
toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi määräraha. 
Määrärahan suuruus on X euroa.  

Lisäksi valtio voi myöntää avustusta maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 
valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin väliaikaisen valmistelutoimielimen hakemuksesta. 
Valtionavustuksen myöntämisessä noudatetaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) sääde-
tään erityisavustuksesta. 
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12 § 

Ensimmäiset maakuntavaalit 

Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Maa-
kuntavaltuuston toimikausi alkaa vuoden 2018 maaliskuun alusta ja kestää vuoden 2021 tou-
kokuun loppuun. 

Ensimmäisissä maakuntavaaleissa valtuutettuja valitaan kussakin maakunnassa maakunta-
lain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähimmäismäärä. Maakuntalain 18 §:n 3 momentissa tar-
koitettu asukasluvun määräytymispäivä on ensimmäisissä maakuntavaaleissa 31 päivänä elo-
kuuta 2017. 
 

13 §  

Maakunnan järjestäytyminen 

Ensimmäisten maakuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen maakuntavaltuuston on vii-
pymättä järjestäydyttävä ja valittava maakuntahallitus ja muut maakunnan toimielimet sekä 
ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen maakunnan toiminnan ja hallinnon jär-
jestämiseksi. 

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouk-
sessa käsiteltävät asiat ja kutsuu maakuntavaltuutetut kokoukseen. Ensimmäisessä kokoukses-
sa iältään vanhin maakuntavaltuutettu johtaa puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valin-
nut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. 
 

3 luku 

Henkilöstö 

14 § 

Henkilöstön asema 

Maakuntauudistuksessa tehtäviä siirrettäessä kunnista ja kuntayhtymistä maakuntiin, maa-
kuntien palvelulaitoksiin taikka maakuntien omistamiin yhtiöihin, katsotaan tämä työsopimus-
lain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 25 
§:ssä tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi siten kuin2—4 momentissa säädetään. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstö siirtyy sen maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakun-
nan omistaman yhtiön palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu niistä tehtävistä, joissa asian-
omainen henkilö on ollut ennen siirtymistä. Alueen pelastustoimen henkilöstö siirtyy sen pe-
lastustoimen järjestämisestä vastaavan maakunnan tai maakunnan palvelulaitoksen palveluk-
seen, jonka sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitettuun 
yhteistyöalueeseen kyseinen alueen pelastustoimi maantieteellisesti kuuluu. 

Maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavien kuntayhtymien palveluksessa työskentele-
vä henkilöstö sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja ja pelastustoimen palveluja tuottavien 
yksiköiden ja laitosten palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy maakuntien tai maakuntien pal-
velulaitosten tai maakuntien yhtiöiden palvelukseen. 
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Kuntien palveluksessa olevat muut kuin edellä tarkoitetut henkilöt, jotka työskentelevät so-
siaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtä-
vissä, siirtyvät maakunnan, maakunnan palvelulaitoksen tai maakunnan omistaman yhtiön 
palvelukseen, mikäli henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaa-
li- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä. 

Jos maakunta perustaa 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä yhtiön, jolle siirretään maa-
kunnalle tai sen palvelulaitoksella kuuluvia tehtäviä, katsotaan henkilökunnan siirtyminen täl-
laiseen yhtiöön 1 momentissa tarkoitetuksi liikkeen luovutukseksi.  
 

15 § 

Lisäeläketurva 

Tämän lain mukaisen palveluyhtiön on huolehdittava julkisten alojen eläkelain voimaan-
panolain (82/2016) 8 §:n 2 momentin tasoisen lisäeläkeosuuden säilymisestä henkilöillä, jotka 
siirtyvät maakuntauudistuksesta johtuvan järjestelyn johdosta palveluyhtiöön kunnan tai kun-
tayhtymän palveluksesta ja joiden palvelussuhde jatkuu (edellä tarkoitetussa) palveluyhtiössä 
yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. 
 

16 § 

Yhteistoiminta maakuntia perustettaessa 

Tämän lain mukaiset maakuntien, maakuntien palvelulaitosten ja maakuntien yhtiöiden pe-
rustamista koskevat päätökset käsitellään yhteistoiminnassa maakuntien, kuntien ja kuntien 
henkilöstön edustajien kanssa sen mukaisesti, mitä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) säädetään. (Väliaikaishallinto lisätään, kun 
tiedetään tarkemmin, mitä asiasta muutoin säädetään). 
 

4 luku 

Omaisuusjärjestelyt 

17 § 

Omaisuusjärjestelyjen tavoitteet 

Tässä luvussa tarkoitettujen omaisuuden siirtoa koskevien säännösten tarkoituksena on tur-
vata maakuntien käyttöön niiden järjestämisvastuulla olevia tehtäviä varten tarvittava omai-
suus ja toimitilat kokonaistaloudellisesti tehokkaalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on, että omai-
suusjärjestelyissä kuntia kohdellaan tasapuolisesti eikä järjestelyillä vaaranneta rahoitusperi-
aatteen toteutumista kuntien vastuulle jäävissä tehtävissä.  
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18 § 

Sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen siirtäminen maakuntiin  

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:ssä tarkoitetut sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut 
erityishuoltopiirit sekä alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista an-
netun lain (7/2014) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut maakunnan liitot siirretään varoineen ja 
velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin 1 päivänä tammikuuta 2019. 

Helsingin erityishuoltopiirin toimintaan liittyvät varat, velat ja sitoumukset erotetaan Hel-
singin kaupungin muista varoista, veloista ja sitoumuksista ja siirretään maakuntaan 1 päivänä 
tammikuuta 2019. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän varat ja velat liitetään siihen maakuntaan, 
jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat 
eri maakuntiin, kuntayhtymän varat ja velat on jaettava maakuntien välillä jäsenkuntien omis-
tusosuuksien suhteessa, paitsi jos omaisuuden ja velkojen siirrot olisivat maakuntien taloudel-
liseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Maakunnat voivat sopia omaisuuden ja velkojen jakami-
sesta myös toisin. 

Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin maakunnalle 
siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen 
vuoden 2018 loppuun mennessä. 
 

19 § 

Selvitys kuntayhtymän ja erityishuoltopiirin omaisuudesta ja vastuista 

Edellä 18 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 
31 päivänä toukokuuta 2018 maakunnalle yksityiskohtainen selvitys:  

1) kuntayhtymän omaisuudesta; 
2) maakunnan vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksis-

ta; 
3) kuntayhtymän omaisuuden kirjanpidollisen arvostuksen perusteista; sekä 
4) sellaisista olennaisista omaisuuserissä tapahtuneista muutoksista sekä toiminnallisista ja 

taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä. 
Maakunnalla on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja.  
Selvityksen sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä valtiovarainministeriön 
asetuksella.  

Helsingin erityishuoltopiiriin sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään kuntayhtymästä. 
 

20 § 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastus-
toimen toimitilat 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelas-
tustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1. päivänä tammikuuta 
2019.  

 84  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

Maakunnan ja kunnan välillä solmitaan toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että se 
on voimassa vähintään 31 päivään joulukuuta 2021 saakka. Maakunnalla on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella. Maakunnan tulee ilmoittaa oikeuden käyt-
tämisestä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaolon päätty-
mistä.  

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuok-
rasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääomakustannukset ja tilo-
jen ylläpitokustannukset. 

Vuokran määräytymisestä voidaan antaa tarkempia määräyksiä valtioneuvoston asetuksella. 
 

21 § 

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastus-
toimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen maakunnalle 

Maakunnalle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2019 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimin-
taan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet 
sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat osakeyhtiöiden osakkeita lukuun ottamatta. 
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen maakunnalle siirtyvät kunnan omistamat, sellaisen 
osakeyhtiön osakkeet 

1) jonka tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen; 
2) joka on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 - 8 §:n tarkoittamalla tavalla kunnan tytäryh-

teisö, omistusyhteysyritys tai osakkuusyritys ja  
3) jonka kanssa kunnalla on 1 päivänä tammikuuta 2019 voimassa oleva sopimus sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. 
 

22 § 

Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtäminen maakunnalle 

Kunta siirtää maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen 
liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2019 lukien. Jos sopimusta ei ole mahdollista siir-
tää tai jakaa, kunnan ja maakunnan on sovittava sopimukseen liittyvän vastuun jakautumises-
ta.  

Jos kunta on antanut 21 §:n 2 momentissa mainitun, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan 
osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy maakunnalle. 
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23 § 

Selvitys kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja kunnalta vuokrattavista toimiti-
loista 

Kunnan on tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 maakunnalle yksityiskohtainen 
selvitys edellä 20—22 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta sekä sopimuksista.  

Maakunta voi pyytää kunnalta käyttönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakir-
joja. Jos maakunta katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan maakunnan hal-
lintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai 
pelastustoimen järjestämistä alueella, maakunnan on neuvoteltava kunnan kanssa. 

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2019, mikäli 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuu-
dessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityk-
sen antamisen jälkeen ja mikäli maakunta katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 
 

24 § 

Maakunnan päätös 

Maakunta päättää 23 §:ssä säädetyn selvityksen perusteella 20—22 §:ssä säädetyistä sopi-
muksista ja irtaimen omaisuuden siirtymisestä sekä vastuista.  
 

25 § 

Kunnan valitusoikeus 

Mikäli kunta on tyytymätön 24 §:ssä tarkoitettuun maakunnan päätökseen, kunta voi hakea 
siihen muutosta hallinto-oikeudelta. Valitukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttö-
laissa säädetään (586/1996). 

Maakunnalla on oikeus järjestää vastuullaan olevia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen palveluja kunnan omistamissa ja hallinnoimissa toimitiloissa sekä käyttää palvelu-
jen järjestämiseen tarvittavaa, kunnan omistamaa irtaimistoa siihen saakka, kunnes hallinto-
oikeuden päätös asiassa on lainvoimainen. Maakunnan on maksettava toimitiloista vuokraa si-
ten kuin 20 §:ssä säädetään. 
 

26 § 

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen kuntayhtymään 

Muihin sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiin kuin 18 §:ssä tarkoitettuihin kuntayh-
tymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 20—25 §:ssä.   
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27 § 

Kuntayhtymän taseeseen kertyneet ali- ja ylijäämät 

Edellä 18 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän tasee-
seen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen kuntayhtymän siir-
tämistä maakuntaan. Taseeseen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat 
päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 
 

28 § 

Velkojien aseman turvaaminen 

Valtioneuvosto voi 18 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymän velkojien aseman turvaamiseksi 
päättää vastavakuutta vaatimatta, mutta muuten määräämillään ehdoilla, omavelkaisen valti-
ontakauksen myöntämisestä 19 §:ssä tarkoitettujen velkojen, jotka on otettu [ xx.xx.xxxx] 
mennessä sekä niihin liittyvien koron- ja valuutanvaihtosopimusten sekä muiden vastaavien 
suojausjärjestelyjen ja sopimuksissa sovittujen korkojen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuu-
deksi. 1 momentissa tarkoitettuja takauksia voi olla voimassa enintään eduskunnan valtion ta-
lousarvion käsittelyn yhteydessä myöntämän valtuuden mukainen määrä. 
 

29 § 

Ilmoitus velkojille ja sopimusosapuolille 

Maakunnan on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 lähetettävä kirjallinen ilmoitus maa-
kunnan vastuulle siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille. 
Maakunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, siirtyykö velka, vastuu tai sopimus maakunnalta 
edelleen 31 §:ssä tarkoitetulle osakeyhtiölle. 

Velkojilla ja sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa velkasuhde tai sopimus päättymään 31 
päivänä joulukuuta 2018. Irtisanomisesta on ilmoitettava maakunnalle viimeistään 31 päivänä 
elokuuta 2018. 
 

30 § 

Siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivalta  

Edellä 18 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän viranomainen ei saa 19 §:ssä tarkoitetun selvityk-
sen antamiseen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä maakuntaa sitovia vaikutuksia, 
paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä. 

Edellä 18 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä, joka on tehty 19 §:ssä 
tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuntayhtymän siirtämistä maakuntaan, 
saa valittaa kuntalaissa (410/2015) säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että päätös on tä-
män pykälän 1 momentin vastainen. Valitusoikeus on myös maakunnalla.  
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31 § 

Maakunnan omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirto valtakunnalliselle osakeyhtiölle  

Maakunnan on siirrettävä omistukseensa tulleet kiinteistöt, kiinteistön hallintaan oikeuttavat 
kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet, maanvuokrasopimukset sekä toimitilojen vuokrasopimuk-
set maakuntien yhdessä omistamalle, tätä tarkoitusta varten perustetulle osakeyhtiölle, josta 
säädetään maakuntalain 16 luvussa.  

Maakunnan tulee päättää siirrosta niin, että siirrettävä omaisuus ja sopimukset ovat 1 mo-
mentissa tarkoitetun osakeyhtiön omistuksessa ja hallinnassa 1. päivästä tammikuuta 2019 lu-
kien. 
 

32 § 

Omaisuuden saanto 

Edellä 18 §:ssä säädettyjen kuntayhtymien ja Helsingin erityishuoltopiirin omaisuus sekä 21 
§:ssä säädetty irtain omaisuus siirtyy maakunnalle tämän lain nojalla. Edellä 19 ja 23 §:ssä 
säädetty selvitys vastaa omaisuuden saantokirjaa. 
 

33 § 

Siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen 

Edellä 18 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtyminen ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen ja kon-
sernitilinpäätöksen vuodelta 2018 allekirjoittavat maakunnan hallitus ja maakuntajohtaja. 

Maakunnan valtuuston on käsiteltävä 1 momentissa tarkoitetut tilinpäätökset ja päätettävä ti-
livelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta kesäkuun 2019 loppuun mennessä.  

Edellä 18 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätökseen ja kon-
sernitilinpäätökseen vuodelta 2018 sovelletaan muutoin mitä kuntalaissa (410/2015) sääde-
tään. 
 

Uudistukseen liittyvät veroseuraamukset 

34 § 

Varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus 

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava kiinteistön tai arvopaperin luovutuksesta siirrettäessä 
kuntayhtymien 18 §:n 1 momentissa tarkoitetut varat momentin mukaisesti maakunnille, eikä 
maakuntien siirtäessä varat edelleen 31 §:n 1 momentissa tarkoitetulle tai sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämislain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetulle osakeyhtiölle mainitun pykälän 
mukaisesti ennen 31 päivää joulukuuta 2020.  
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35 § 

Kuntayhtymän veronalainen toiminta 

Siltä osin kuin toiminta on katsottu kuntayhtymän veronalaiseksi toiminnaksi, siirtoon so-
velletaan, mitä tässä pykälässä säädetään. 

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien kuntayhtymien ja maakunnan liitto-
jen kuntayhtymien ei katsota purkautuvan tuloverotuksessa siirrettäessä ne maakuntiin varoi-
neen ja velkoineen sekä sitoumuksineen edellä 18 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.  

Toimintansa lopettavan 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän verotuksessa poistamatta 
olevat hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot vähennetään maakunnan verotuksessa 
samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty toimintansa lopettaneet kuntayhtymän verotuksessa. 
 

36 § 

Siirto maakunnalta valtakunnalliselle osakeyhtiölle 

Siirrettäessä varoja 31 §:n tarkoittamalla tavalla valtakunnalliselle osakeyhtiölle luetaan 
maakunnan tuloverotuksessa luovutetun omaisuuden veronalaiseksi luovutushinnaksi omai-
suuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa.   

Osakeyhtiön verotuksessa luetaan siirtyneen omaisuuden vähennyskelpoiseksi hankinta-
menoksi vastaava määrä kuin on 1 momentin mukaisesti luettu maakunnan veronalaiseksi 
luovutushinnaksi. Siirtyneet muut vähennyskelpoiset menot kuin hankintamenot vähennetään 
osakeyhtiön verotuksessa samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty maakunnan verotuksessa.  

Siirtyneisiin varoihin kohdistuvat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 5 a 
§:ssä tarkoitetut oikaisuerät ja siirtyneeseen toimintaan kohdistuvat varaukset luetaan osake-
yhtiön verotuksessa veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla kuin ne olisi luettu tuloksi maakun-
nan verotuksessa. 

Vastikkeeksi saatujen osakkeiden verotuksessa vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi lue-
taan siirrettyjen varojen verotuksessa vähentämättä oleva määrä vähennettynä siirtyneiden 
velkojen ja varausten määrällä. 
 

37 § 

Hankintamenon määräytyminen eräissä tapauksissa 

Ennen tämän lain voimaantuloa verovapaaksi katsotun toiminnan käytössä olleen käyttö-
omaisuuden ja muun omaisuuden verotuksessa vähentämättä olevaksi hankintamenoksi ja pit-
kävaikutteisten menojen verotuksessa vähentämättä olevaksi määräksi katsotaan 31 päivänä 
joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukainen omaisuuden ja pit-
kävaikutteisten menojen kirjanpitoarvo. 
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5 luku 

Maakuntien palvelukeskukset 

38 § 

Palvelukeskusten perustaminen 

Valtio huolehtii maakuntalain 16 luvussa tarkoitettujen maakuntien palvelukeskusten perus-
tamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Palvelukeskusten osakkeet ja määräysvalta luovitetaan 
maakunnille x päivään x kuuta 201x mennessä. 

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen x prosenttia ICT-palvelukeskuksen osakkeista jää 
valtion omistukseen. 

Valtiolla on kaikissa maakuntalain laissa säädetyissä palveluyhtiöissä yhtiöjärjestyksessä 
määriteltyjä erityisen äänivallan osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen 
muuttaminen ilman valtion suostumusta tai yhtiön osakkeiden luovuttaminen muille ilman 
valtion suostumusta sekä vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman 
ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä. Valtion omistuksessa olevilla erityisen äänivallan 
osakkeilla on oikeus vaatia yhtiöjärjestyksessä määritellyissä asioissa yhtiön hallitukselle kuu-
luvan asian käsittely yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen päätös edellyttää tällöin, että erityi-
sen äänivallan osakkeiden enemmistö puoltaa päätöstä. 
 

39 § 

Osakkeiden jakautuminen maakuntien kesken  

Palvelukeskusten maakuntien omistukseen tulevat osakkeet jakautuvat maakuntien kesken 
niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon maakuntiin kuulu-
vien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2017. 
 

40 § 

Palvelujen hankkiminen siirtymäkauden aikana 

Palvelukeskukset voivat hankkia niiden tuottamisvastuulle kuuluvia palveluja kunnilta, kun-
tayhtymiltä ja tämän lain voimaan tullessa palveluja kunnille ja kuntayhtymille tuottavilta yk-
sityisiltä tai julkisoikeudellisilta palvelujen tuottajilta ilman kilpailutusta vuodesta 2019 alkaen 
enintään vuoden 2022 loppuun saakka. 
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6 luku 

Kuntien tuloveroprosentit siirtymäkauden aikana 

41 § 

Kunnan tuloveroprosentti vuosina 2019—2021 

Kunnanvaltuusto voi päättää vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vuoden 2018 tuloveroprosen-
tin vähennettynä 12,30 prosenttiyksiköllä. Vuonna 2020 kunnanvaltuuston määräämä tulove-
roprosentti voi olla enintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2019 tuloveropro-
sentti. Vuonna 2021 kunnanvaltuuston määräämä tuloveroprosentti voi olla enintään 1,0 pro-
senttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2019 tuloveroprosentti. 

Kunnanvaltuusto voi päättää korottaa vuosille 2020 ja 2021 tuloveroprosenttia 1 momentissa 
säädetystä poiketen, jos se on välttämätöntä kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi, eikä 
maksuvalmiutta voida turvata riittävästi menoja pienentämällä, lainanotolla tai muulla toi-
menpiteellä. 
 

7 luku 

Yhtiöittämisen siirtymäaika 

42 § 

Yhtiöittäminen 

Maakunnan on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n 2 momentis-
sa tarkoitetut maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt, jotka tuottavat laissa säädetyn laajan va-
linnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita, siten, että järjestämislaissa säädetty yhtiöittäminen 
on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

43 § 

Muutostuki  

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö tukevat kuntia ja kun-
tayhtymiä sekä perustettavia maakuntia uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos osallistuu osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmiste-
luun ja toteutukseen asiantuntija-apua antamalla. 

Perustettaville maakunnalle osoitetaan taloudellista muutostukea vuosina 2017—2018 valti-
on talousarviossa tehtävään osoitettavan määrärahan rajoissa. 
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44 § 

Muutoksenhaku 

Maakunnan ja edellä 6 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen toimielimen päätökseen haetaan muu-
tosta siten kuin maakuntalain 16 luvussa säädetään oikaisuvaatimuksesta ja maakuntavalituk-
sesta. 
Tämän lain nojalla tehtyyn valtion viranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.  
 

45 § 

Kumottavat lait 

Tällä lailla kumotaan: 
1) kansanterveyslaki (66/1972); 
2) erikoissairaanhoitolaki (1062/1989);  
3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettu laki 

(733/1992); 
4) pelastuslaki (379/2011); ja 
5) laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta (1122/2003). 

 
46 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 201   . Lain 45 § tulee voimaan kuitenkin vasta 
1 päivänä tammikuuta 2019. 
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4. 

Maakuntien rahoituslaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain mukaisesti myönnetään valtion rahoitus maakunnille niiden järjestämisvastuulle 
kuuluvien tehtävien kustannusten kattamiseksi. Maakuntien tehtävistä säädetään tarkemmin 
maakuntalain (   /   ) 2 luvun 6 §:ssä. 

Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaalla. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan jäljempänä: 
1) maakunnalla maakuntalain (   /   ) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua maakuntaa; 
2) perushinnalla maakunnan valtion rahoituksen perusteena olevien laskennallisten kustan-

nusten perusteena käytettävää asukaskohtaista laskennallista perustetta tai määräytymisperus-
teiden asukaskohtaista hintaa; 

3) maakuntaindeksillä indeksiä, joka lasketaan käyttäen yleisen ansiotasoindeksin, kulutta-
jahintaindeksin ja maakuntatyönantajan sosiaaliturvamaksujen vuotuista muutosta. 

4) varainhoitovuodella sitä kalenterivuotta, jolle valtion rahoitus myönnetään; 
5) asukastiheydellä maakunnan asukasmäärää maaneliökilometrillä varainhoitovuotta edel-

tävää vuotta edeltäneen vuoden lopussa;  
6) vieraskielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-

keskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojär-
jestelmään äidinkielekseen muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen kielen; 

7) työkyvyttömällä henkilöä, joka saa työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain (568/2007) 
12 §:n, työntekijän eläkelain (395/2006) 35 §:n, julkisten alojen eläkelain (81/2016) 32 §:n tai 
yrittäjän eläkelain (1272/2006) 32 §:n mukaisesti; 

8) alimman koulutuksen suorittaneella henkilöä, jolla ei ole perusasteen opetuksen jälkeistä 
tutkintoa; 

9) ei-työllisellä henkilöä, joka saa työttömyysturvalain (1290/2002) 2 §:ssä tarkoitettua 
etuutta tai saa laissa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996) 2 §:n 3) -
kohdassa tarkoitettua lasten kotihoidon tukea tai on vankeuslaissa (767/2005) tarkoitettu vanki 
tai suorittaa asevelvollisuuslaissa (1438/2007) 2 §:n 2 momentin mukaista varusmiespalvelus-
ta tai on siviilipalvelusvelvollinen siviilipalveluslain (1446/2007) 2 §:n 1)-kohdan mukaisesti 
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tai on päätoiminen opiskelija opintotukilain (65/1994) 1 §:n mukaisesti tai on oppivelvollinen 
perusopetuslain (628/1998) 25 §:n mukaisesti tai ei muista syistä johtuen ole työmarkkinoiden 
käytettävissä; 

10) ei-parisuhteessa olevalla henkilöä, jonka siviilisäädyksi on väestötietojärjestelmään kir-
jattu muu kuin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa väestötietojärjestelmästä ja Väes-
törekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 13 §:n 5 kohdan mukaises-
ti; sekä 

11) toimeentulotuen asiakkaalla henkilöä, joka saa toimeentulotukea toimeentulotuesta an-
netun lain (1412/1997) 2 §:n mukaisesti. 
 

2 luku 

Valtion rahoituksen periaatteet 

3 § 

Valtion rahoitus maakunnille 

Maakunnille myönnetään valtion rahoitusta asukaskohtaisesti suoritettavan osuuden ja pal-
velujen tarvetta kuvaavien tekijöiden perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin säädetään. 
Asukaskohtaisesti suoritettavan osuuden painoarvo valtion rahoituksessa on 10 prosenttia, 
palvelujen tarvetta kuvaavien tekijöiden osuuden painoarvo on 89 prosenttia ja hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen painoarvo on 1 prosentti. 

Kullekin maakunnalle myönnetään valtion rahoituksena euromäärä, joka saadaan laskettaes-
sa yhteen 8 §:ssä tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset ja 14 
§:ssä tarkoitetut muiden tehtävien laskennalliset kustannukset. 

Valtio voi myöntää maakunnalle lyhytaikaista lainaa tai valtiontakauksia siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 
 

4 § 

Maakunnan päätösvalta rahoituksen käytössä 

Maakunta päättää itsehallintonsa nojalla saamansa valtion rahoituksen kohdentamisesta teh-
täviensä hoitamiseen.  

Maakunnalla on oikeus periä asiakas- ja käyttömaksuja järjestämiensä palvelujen käytöstä 
siten kuin siitä erikseen säädetään sekä päättää maksutulojen käytöstä.  

Maakunnan investointien rahoituksesta säädetään tarkemmin maakuntalain (xx/xxxx) 12 
§:ssä. 
 

5 § 

Valtion rahoituksen perusteena olevat kustannukset 

Valtion rahoituksen perusteena käytetään maakuntien toteutuneita käyttökustannuksia, joista 
on vähennetty maakuntien perimät asiakas- ja käyttömaksut.  
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Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien laajuuden tai laadun muutos otetaan 
huomioon valtion rahoituksen laskennallisten kustannusten tarkistuksessa, jos se aiheutuu asi-
anomaista tehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion 
viranomaisen määräyksestä tai valtion talousarviosta.  
 

6 § 

Valtion rahoituksen tarkistaminen 

Valtion rahoituksen varainhoitovuotta koskeva taso määräytyy vuosittain tarkistamalla 8, 
10—14 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteet ottaen huomioon uusimmat 
tiedot toteutuneista kustannuksista sekä arvioitu maakuntien perimien asiakas- ja käyttömak-
sujen yhteismäärä.  

Toteutuneet kustannukset huomioidaan siihen määrään asti, että lain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen käyttökustannusten vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää, joka on 
maakuntaindeksin toteutunut muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Toteutuneet kustannuk-
set otetaan huomioon edellä säädetyn ylittävältä osalta, mikäli se on välttämätöntä peruspalve-
lujen saatavuuden turvaamiseksi tai kustannukset johtuvat edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuista tehtävistä. Peruspalvelujen saatavuuden turvaamisen arvioinnissa otetaan huomioon pe-
ruspalvelujen saatavuuden toteutunut kehitys ja arviot saatavuuden ongelmista sekä maakunti-
en mahdollisuudet toteuttaa taloutensa ja toimintansa muutoksia.  

Valtion rahoituksen tarkistuksessa huomioidaan arvioitu kustannustason muutos, joka mää-
räytyy maakuntaindeksin mukaisesti.  

Maakunnan perimien asiakas- ja käyttömaksujen yhteismäärä tarkistetaan vuosittain otta-
malla huomioon uusimmat käytössä olevat tiedot toteutuneista maakunnan asiakas- ja käyttö-
maksutuloista sekä siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 
(734/1992) 2 §:n 2 momentissa säädetään.  
 

7 § 

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan maakunnan valtion rahoitus    

Maakunnalle voidaan maksuvalmiusongelmien korjaamiseksi varten myöntää valtion laina 
tai valtiontakaus.  

Jos maakunnan taloudelliset vaikeudet ovat pitkäkestoisia ja uhkaavat vaarantaa maakunnan 
taloudelliset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen liittyvät edellytykset selvitä teh-
tävistään eikä 1 momentissa tarkoitettua lainaa tai takausta voida pitää riittävänä tai tarkoituk-
senmukaisena keinona maakunnan taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi, voidaan valtion 
varoista myöntää maakunnalle valtionavustusta valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti, jos 
sitä voidaan pitää välttämättömänä maakunnan järjestämien palvelujen turvaamiseksi.  
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3 luku 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoitus 

8 § 

Maakunnan laskennallinen valtion rahoitus  

Maakunnan tehtävien laskennallinen rahoitus muodostuu laskemalla yhteen tulot, jotka saa-
daan kertomalla asukaskohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon perushinta maakunnan asu-
kasmäärällä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ikäryhmäkohtaiset perushinnat maakunnan ikä-
ryhmittäisillä väestömäärillä. 

Edellä 1 momentissa saatuun summaan lisätään maakunnan terveyden-, vanhusten- ja sosi-
aalihuollon palvelujen käyttöä kuvaavien tarvetekijöiden, vieraskielisyyden ja asukastiheyden 
perusteella sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen määritelty laskennallinen rahoitus. 

Laskennallisen rahoituksen ikäryhmäkohtaiset perushinnat määrätään erikseen seuraavasti: 
1) 0—5-vuotiaat; 
2) 6-vuotiaat; 
3) 7—12-vuotiaat; 
4) 13—15-vuotiaat; 
5) 16—18-vuotiaat; 
6) 19—64-vuotiaat; 
7) 65—74-vuotiaat: 
8) 75—84-vuotiaat; ja 
9) 85 vuotta täyttäneet. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ikäryhmiin ja palvelujen käyttöä kuvaaviin tarpeisiin perustuvan 
rahoituksen määräytymisessä käytetään seuraavia tehtäväkohtaisia painoja: 

Terveydenhuolto 58,02 prosenttia 
Vanhustenhuolto 22,19 prosenttia, ja 
Sosiaalihuolto 19,80 prosenttia 

 
9 § 

Ikäryhmien ja palvelujen käyttöä kuvaavien tarvetekijöiden painokertoimet  

Terveydenhuolto jakautuu seuraaviin tarvetekijöihin, joiden painokertoimet ovat: 
Ikäryhmät  
ikä 0–5-vuotiaat 0,66 
ikä 6-vuotiaat  0,42 
ikä 7–12-vuotiaat 0,58 
ikä 13–15-vuotiaat 0,82 
ikä 16–18-vuotiaat 0,61 
ikä 19–64-vuotiaat 0,25 
ikä 65–74-vuotiaat 0,61 
ikä 75–84-vuotiaat 0,88 
85 vuotta täyttäneet 1,20 
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Palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät:  
diabetes 0,54 
epilepsia 0,93 
psykoosit 6,50 
reuma 0,80 
keuhkoastma 0,45 
verenpainetaudit 0,34 
sepelvaltimotaudit 0,72 
Crohnin tauti 0,81 
dementia 0,67 
syövät 2,87 
neurologiset taudit 1,08 
sydämen rytmihäiriöt 1,10 
työkyvytön ja alle 55-vuotiaat 3,32 
alin koulutus ja 20 vuotta täyttäneet 0,16 
ei-työllinen ja 18–64-vuotiaat 0,45 
ei parisuhteessa ja 80 vuotta täyttäneet 0,30 
nainen 0,15 

 
Vanhustenhuolto jakautuu seuraaviin tarvetekijöihin, joiden painokertoimet ovat: 
Ikäryhmät:  
ikä 65—74-vuotiaat 0,01 
ikä 75—84-vuotiaat 0,43 

 
Palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät:  
diabetes 0,21 
epilepsia 1,04 
psykoosit 2,05 
dementia 3,67 
neurologiset taudit 1,36 
sydämen rytmihäiriöt 0,37 
nainen ja 85 vuotta täyttäneet 2,79 
mies ja 85 vuotta täyttäneet 1,68 
ei parisuhteessa ja 80 vuotta täyttäneet 0,94 
 

Sosiaalihuolto jakautuu seuraaviin tarvetekijöihin, joiden painokertoimet ovat: 
 

Ikäryhmät  
ikä 0–5-vuotiaat 0,62 
ikä 6-vuotiaat 0,78 
ikä 7–12-vuotiaat 1,41 
ikä 13–15-vuotiaat 3,99 
ikä 16–18-vuotiaat 3,61 
ikä 19–64-vuotiaat -0,1 
ikä 65–74-vuotiaat 0,58 
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ikä 75–84-vuotiaat 1,26 
ikä 85 vuotta täyttäneet 3,48 

 
Palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät:  
työkyvytön ja alle 55-vuotiaat 11,28 
alin koulutus ja 20 vuotta täyttäneet 0,77 
toimeentulotuen asiakas 0,97 
ei työllinen ja 18–64-vuotiaat 0,65 

 
10 § 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin 

Valtion rahoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin lasketaan 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettujen tehtäväkohtaisten painojen ja 9 §:ssä tarkoitettujen palvelujen käyttöä kuvaavien 
tarvetekijöiden perusteella.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekertoimen perusteella määräytyvät laskennalliset kustan-
nukset saadaan kertomalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä kuvaavan tarpeen 
perushinta maakunnan asukasmäärällä ja maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tarveker-
toimella.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerrointa määriteltäessä käytetään 9 §:ssä mainituista ter-
veyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon tarvetekijöistä Eläketurvakeskuksen, Kansaneläkelai-
toksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tilastokeskuksen tilastotietoja varainhoito-
vuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta.  
 

11 § 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen määräytyvä maakunnan rahoitus lasketaan kerto-
malla asukasta kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perushinta maakun-
nan asukasmäärällä sekä maakunnalle määritellyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
kertoimella.  

Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin määritellään maakunnan hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toiminnan tulosta kuvaavien indikaattoreiden 
perusteella. Molempien osuuksien painot kertoimen laskemisessa ovat 50 prosenttia. 

Kerrointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja asukasmääristä varainhoito-
vuotta edeltävästä vuodenvaihteesta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuk-
sen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastotietoja varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneel-
tä vuodelta sekä sitä edeltäneeltä vuodelta. Kertoimen määrittelyssä käytetään uusimpia käy-
tettävissä olevia tietoja. Jos tietoa ei ole lainkaan saatavilla, saa maakunta kyseisen tiedon 
osalta laskennassa alimman mahdollisen arvon. 
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12 §  

Asukastiheyskerroin 

Maakunnan asukastiheyskerroin lasketaan jakamalla koko maan keskimääräinen asukastihe-
ys maakunnan asukastiheydellä. Kerrointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tieto-
ja asukasmääristä varainhoitovuotta edeltävästä vuodenvaihteesta sekä Tilastokeskuksen tieto-
ja maapinta-alasta. 

Asukastiheyden perusteella määräytyvä maakunnan rahoitus lasketaan kertomalla asukasta 
kohden määritelty asukastiheyden perushinta maakunnan asukasmäärällä ja asukastiheysker-
toimella.  
 

13 § 

Vieraskielisyyskerroin 

Maakunnan vieraskielisyyskerroin lasketaan jakamalla maakunnan vieraskielisten asukkai-
den osuus vastaavalla koko maan keskimääräisellä vieraskielisten asukkaiden osuudella. Ker-
rointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja vieraskielisten määrästä varainhoi-
tovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 

Vieraskielisyyden perusteella määräytyvä maakunnan laskennallinen rahoitus lasketaan ker-
tomalla asukasta kohden määritelty vieraskielisyyden perushinta maakunnan asukasmäärällä 
ja vieraskielisyyskertoimella. 
 

4 luku 

Maakuntien muiden tehtävien rahoitus 

14 §  

Asukaskohtainen perushinta 

Maakunnan muiden kuin edellä 3 luvussa säädettyjen tehtävien rahoitus lasketaan kertomal-
la asukasta kohden määritelty maakuntien muiden tehtävien perushinta maakunnan asukas-
määrällä. 
 

5 luku 

Valtion rahoituksen hallinnointi, myöntäminen ja maksaminen 

15 § 

Valtion rahoituksen hallinnointi 

Valtiovarainministeriö valmistelee yhteistoiminnassa maakunnan lakisääteisistä tehtävistä 
vastaavien ministeriöiden kanssa maakunnan lakisääteisten tehtävien muutosten vaikutukset 
valtion rahoituksen perusteisiin valtion talousarvion valmistelua varten. 
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Edellä 3 §:n 1 momentissa säädettyjen rahoituksen kohdentamisperusteiden prosenttiosuu-
det, 8 §:n 4 momentissa säädettyjen tehtäväkohtaiset painot, 9 §:n tarvetekijöiden painoker-
toimet ja 11 §:n 2 momentissa säädettyjen indikaattoreiden painoarvot tarkistetaan määräajoin 
vähintään 4 vuoden välein lain voimaantulovuoden jälkeen. 
 

16 § 

Valtion rahoituksen myöntäminen ja maksaminen 

Valtiovarainministeriö myöntää maakunnalle valtion rahoituksen hakemuksetta viimeistään 
varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen maakun-
nalle varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11 
päivänä. Valtiovarainministeriö toimittaa palvelukeskukselle 1 momentissa tarkoitettujen eu-
romäärien maksamista varten tarpeelliset tiedot. 
 

17 § 

Laskuvirheen oikaisu 

Valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista tässä laissa tarkoitetuissa 
päätöksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen. 
 

18 § 

Saamatta jääneen etuuden suorittaminen 

Jos oikaisuvaatimuksen tekemiselle 24 §:ssä säädetyn määräajan kuluttua ilmenee tietoja, 
jotka eivät ole olleet aikaisemmin tiedossa ja maakunnalta on tämän vuoksi jäänyt saamatta 
valtion rahoitusta, joka olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamatta jäänyt euromäärä suori-
tettava maakunnalle. Suoritettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3 §:n 2 
momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtion rahoitus olisi tullut 
maksaa. 

Jos saamatta jääneen valtion rahoituksen merkitys on vähäinen ja sen maksamisesta aiheu-
tuvat menot olisivat epäsuhteessa verrattuna asian taloudelliseen merkitykseen, ei rahoitusta 
kuitenkaan makseta. 

Valtiovarainministeriö voi päättää, että saamatta jäänyt valtion rahoitus maksetaan myö-
hemmin seuraavan valtion rahoituksen yhteydessä. 
 

19 § 

Perusteettoman edun palauttaminen 

Jos maakunta on saanut perusteettomasti tässä laissa tarkoitettua valtion rahoitusta, on val-
tiovarainministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä 
peritään korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden 
alusta, jona valtion korvaus on maksettu. 
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Jos palautettava valtion rahoitus on vähäinen taikka jos palauttamista tai koron perimistä on 
pidettävä kohtuuttomana, voidaan rahoitus jättää määräämättä palautettavaksi. 

Valtiovarainministeriö voi päättää, että palautettava rahoitus vähennetään myöhemmin seu-
raavan valtion rahoituksen yhteydessä. 
 

20 § 

Suoritusvelvollisuuden raukeaminen 

Velvollisuus suorittaa saamatta jäänyt valtion rahoitus tai palauttaa perusteettomasti saatu 
rahoitus raukeaa viiden vuoden kuluessa sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona valtion 
rahoitus olisi tullut suorittaa tai on suoritettu. 
 

6 luku 

Erinäiset säännökset 

21 § 

Valtion rahoituksen määräytyminen siirrettäessä kunta toiseen maakuntaan 

Jos kunta siirretään toiseen maakuntaan, laajentuvan maakunnan valtion rahoitus lasketaan 
maakuntaan siirretyn kunnan osalta niiden tietojen perusteella, jotka ovat muutoksen voimaan-
tulovuonna supistuvan maakunnan valtion rahoituksen perusteena. 
 

22 § 

Uhkasakko 

Jos maakunta on julkisia palvelutehtäviä järjestäessään jättänyt noudattamatta laissa tai lain 
nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallintovirasto voi sakon uhalla määrätä maa-
kunnan noudattamaan velvoitetta. Uhkasakon asettamisesta ja tuomitsemisesta säädetään uh-
kasakkolaissa (1113/1990). 
 

23 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 8, ja 10—14 §:ssä säädetystä perushinnas-
ta. Valtioneuvoston asetuksella säädetään lisäksi tarkemmin 11 §:ssä säädetyn hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen, kertoimen määräytymisperusteena käytettävistä indikaattoreista ja nii-
den painokertoimista sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan säätää 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kustannustason tarkistuksen ja 6 §:n 3 
momentissa säädetyn maakuntaindeksin laskennasta. 
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7 luku 

Muutoksenhaku 

24 §  

Oikaisumenettely 

Milloin maakunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen valtion rahoituksen 
myöntämisestä, sillä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä 
valtiovarainministeriölle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen on liitettä-
vä oikaisuvaatimusosoitus. 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin tämän lain nojalla annettuihin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
 

8 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

26 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.  
Lain 11 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2022. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen valtion-

osuuden myöntämiseksi ja maksamiseksi maakunnalle varainhoitovuodelle 2019. 
 

27 § 

Valtion rahoituksen määräytyminen vuonna 2019  

Valtion rahoituksen valtakunnallinen taso vuonna 2019 vastaa maakuntien lakisääteisten 
tehtävien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten yhteismäärää siten kuin 3 § 1 momentissa 
säädetään. Lakisääteisten tehtävien kustannukset otetaan huomioon siten, että lähtökohtana 
ovat vastaavien tehtävien kustannukset vuonna 2016 tarkistettuna kustannustason arvioitua 
muutosta vastaavasti siten kuin 5 §:n 2 momentissa ja 6 §:n 3 momentissa säädetään. 

Valtion rahoitus kullekin maakunnalle vastaa asianomaisen maakunnan alueelle kuuluvien 
kuntien lakisääteisten tehtävien kustannusten yhteismäärää. 
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28 § 

Valtion rahoituksen määräytyminen vuosina 2020–2023  

Valtion rahoitus kullekin maakunnalle määräytyy vuonna:  
1) 2020 siten, että rahoituksesta 80 prosenttia määräytyy edellä 27 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettujen tehtävien järjestämisestä aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien kustannusten ja 
20 prosenttia 3 ja 4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella. 

2) 2021 siten, että rahoituksesta 60 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien 
järjestämisestä aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien kustannusten ja 40 prosenttia 3 ja 
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella.  

3) 2022 siten, että rahoituksesta 40 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien 
järjestämisestä aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien kustannusten ja 60 prosenttia 3 ja 
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella. 

4) 2023 siten, että rahoituksesta 20 prosenttia määräytyy maakunnan lakisääteisten tehtävien 
järjestämisestä aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien kustannusten ja 80 prosenttia 3 ja 
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella. 

Lain 6 §:ää sovelletaan valtion rahoituksen kokonaistason määrittämiseen vuosina 2020—
2023. 
 

29 § 

Valtion rahoituksen tasoa koskeva poikkeussäännös vuosina 2020—2021 

Edellä 6 §:n 2 momentin säännöksestä poiketen toteutuneet kustannukset huomioidaan sii-
hen määrään asti, että 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen käyttökustannusten vuosittainen kas-
vu vastaa enintään prosenttimäärää, joka on maakuntaindeksin toteutunut muutos lisättynä 1 
prosenttiyksiköllä. 
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5. 

Maakuntajakolaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Maakuntajako 

Suomi jakaantuu maakuntiin, joilla on itsehallinto siten kun maakuntalaissa (   /  ) säädetään.  
Maakunnan on muodostuttava yhtenäisestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen koko-

naisuuden. Maakuntaan kuuluu vähintään kaksi kuntaa. 
Maakuntajaosta maakuntia perustettaessa säädetään maakuntalain ja sosiaali- ja terveyden-

huollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetussa laissa (  /  ). Maakuntajaon 
muuttamisesta säädetään lailla tai siitä päättää, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, valtio-
neuvosto. 
 

2 § 

Maakuntajaon muuttaminen  

Tässä laissa maakuntajaon muuttamisella tarkoitetaan maakuntien yhdistymistä tai kunnan 
siirtämistä kuuluvaksi toiseen maakuntaan. 

Maakuntien yhdistymisellä tarkoitetaan maakuntajaon muuttamista, jossa   
1) yksi tai useampi maakunta lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan maakuntaan 
2) maakunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi maakunta; tai  
3) maakunnan alue jaetaan kahden tai useamman maakunnan kesken siten, että jaettava 

maakunta lakkaa.  
Maakuntajakoa voidaan muuttaa myös siten, että kunta siirretään kuuluvaksi toiseen maa-

kuntaan, jolloin maakuntien lukumäärä ei muutu (kunnan siirtäminen). 
 

3 § 

Maakuntajaon vaikutukset valtion hallintoon 

Valtion viranomaisten toimialueiden tulee, jollei erityisistä syistä muuta johdu, perustua 
maakuntajakoon niin, että viranomaisen toimialue muodostuu yhdestä tai useammasta maa-
kunnasta taikka, jos toimialue pienempi kuin maakunta, se on kokonaisuudessaan yhden maa-
kunnan alueella. 
 
 

 104  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

4 § 

Kuntajaon muutosten huomioon ottaminen 

Jos kunta lakkaa kuntarakennelaissa (1698/2009) tarkoitetun kuntien yhdistymisen seurauk-
sena, päättää valtioneuvoston kuntarakennelain 35 §:n mukaisesti, mihin maakuntaan uusi 
kunta kuuluu. 
 

2 luku 

Maakuntajaon muuttaminen  

5 § 

Maakuntajaon muuttamisen edellytykset 

Maakuntajakoa voidaan muuttaa, jos maakunnat täyttävät muutoksen jälkeen 1 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetut n edellytykset ja muutos parantaa: 

1) maakunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä 
ja tuottamisesta tai muuten edistää maakunnan toimintakykyä; 

2) maakunnan asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 
3) elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 
4) yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 
Maakuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joissa turva-

taan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään samanlais-
ten perusteiden mukaan. 
 

6 § 

Maakuntajaon muuttamisen vireillepano 

Esityksen maakuntajaon muuttamisesta voi tehdä muutoksen kohteena oleva maakunta tai 
kunta. Esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle. 

Valtiovarainministeriö voi panna maakuntajaon muuttamisen vireille määräämällä toimitet-
tavaksi 8 §:ssä tarkoitetun maakuntajakoselvityksen.  

Maakuntalain 109 §:ssä tarkoitetussa maakunnan arviointimenettelyssä ollutta maakuntaa 
koskeva maakuntajakoselvitys voi tulla vireille myös mainitussa pykälässä tarkoitetun arvioin-
tiryhmän ehdotuksesta.  

7 § 

Maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen sisältö 

Maakunnan tai kunnan tekemässä maakuntajaon muuttamista koskevassa esityksessä on pe-
rusteltava maakuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 5 §:ssä säädetyt maakuntaja-
on muuttamisen edellytykset täyttyvät. 

Maakuntien yhteiseen esitykseen maakuntien yhdistymisestä on liitettävä maakuntavaltuus-
tojen yhtäpitävä päätös esityksestä ja siihen liittyvä selvitys: 
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1) maakuntajaon muuttamisen toteuttamistavasta ja ajankohdasta; 
2) yhdistymisen perusteella syntyvän uuden maakunnan hallinnon järjestämisen periaatteis-

ta; 
3) uuden maakunnan nimestä; 
4) yhdistyvien maakuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteista;  
5) uuden maakunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista;  
6) asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien toteuttamisen keinoista uudessa 

maakunnassa. 
Maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa 

henkilöstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 
kunnassa ja maakunnassa annetussa laissa (449/2007) säädetään. 
 

8 § 

Maakuntajakoselvityksen määrääminen 

Valtiovarainministeriö voi määrätä toimitettavaksi maakuntajakoselvityksen, jota varten mi-
nisteriö asettaa muutoksen kohteena olevia maakuntia ja siirrettäväksi ehdotettua kuntaa kuul-
tuaan yhden tai useamman maakuntajakoselvittäjän. 

Maakuntajakoselvitys voidaan määrätä toimitettavaksi: 
1) valtiovarainministeriön aloitteesta; 
2) maakunnan tai kunnan esityksestä;  
3) jos vähintään  20 prosenttia maakunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen maa-

kuntajakoselvityksen toimittamisesta; tai 
4) maakuntalain 109 §:ssä tarkoitetun arviointiryhmän esityksestä. 

 
9 § 

Maakuntajakoselvityksen toimittaminen 

Maakuntien on osallistuttava maakuntajakoselvitykseen ja maakuntajakoselvittäjän ehdotuk-
sen valmisteluun. Selvittäjä laatii ehdotuksen maakuntajaon muuttamisesta sekä 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta maakuntien yhdistymiseen liittyvästä selvityksestä tai 19 §:ssä tarkoite-
tusta kunnan siirtämiseen liittyvästä maakuntien välisestä taloudellisesta selvityksestä. 

Jos maakuntajakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella maakuntajaon muuttamisen tar-
peelliseksi, hänen on tehtävä muutoksen kohteena olevien maakuntien valtuustoille ja muu-
toksen kohteena olevan kunnan valtuustolle ehdotus maakuntajaon muuttamisesta. Ehdotus 
käsitellään kaikkien muutoksen kohteena olevien maakuntien maakuntavaltuustoissa ja muu-
toksen kohteena olevan kunnan valtuustossa.  

Selvittäjä toimittaa esityksensä maakuntajaon muuttamisesta valtiovarainministeriölle ja liit-
tää siihen muutoksen kohteena olevien maakuntien maakuntavaltuustojen ja muutoksen koh-
teena olevan kunnan valtuuston selvittäjän ehdotuksesta antamat lausunnot.  

Selvityksen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.  
Maakuntajakoselvittäjään sovelletaan soveltuvin osin, mitä kuntarakennelain (1698/2009) 

17 §:ssä säädetään kuntajakoselvittäjän asemasta. Maakuntajakoselvittäjällä on salassapitoa 
koskevien säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suorittamista varten 
tarpeelliset maakuntien, maakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen, maakuntien palvelulaitos-

 106  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 
ten ja laitoskonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta 
apua. 
 

10 § 

Päätöksenteon edellytykset. 

Valtioneuvosto päättää valtiovarainministeriön esittelystä maakuntajaon muuttamisesta. 
Päätös voidaan tehdä, jos 5 §:ssä tarkoitetut maakuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.  

Maakunnan yhdistymistä koskevan päätös edellyttää lisäksi, että yhdistyminen perustuu yh-
distyvien maakuntien yhteiseen esitykseen tai maakuntajakoselvittäjän ehdotukseen, joka on 
hyväksytty yhdistyvien maakuntien maakuntavaltuustoissa. Maakunnan arviointimenettelyssä 
olleen maakunnan yhdistymisestä voidaan päättää maakuntajakoselvittäjän esityksestä maa-
kuntavaltuuston vastustuksesta huolimatta. Maakunnan arviointimenettelyn edellytyksistä 
säädetään maakuntalain 110 §:ssä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 
(   /  ) 20 §:ssä. 

Valtiovarainministeriön on maakuntajaon muuttamista koskevaa päätöstä valmistellessaan 
kuultava niitä maakuntia ja kuntia, joita muutos koskee, sekä selvitettävä, miten muutos vai-
kuttaa valtion viranomaisten toimialuejakoon ja Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin 
aluejakoihin. 
 

11 § 

Päätös maakuntajaon muuttamisesta 

Päätös maakuntajaon muuttamisesta on tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa edeltävän 
vuoden kesäkuun loppua. Jos maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toi-
mitetaan maakuntavaalit, päätös maakuntajaon muuttamisesta on tehtävä vaalivuotta edeltävän 
vuoden loppuun mennessä.  

Maakuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta. Kunnan 
siirtämistä koskeva maakuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan sitä vuotta seuraa-
van kalenterivuoden alusta, jona toimitetaan seuraavat maakuntavaalit.  

Päätös maakuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitet-
tava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa maakunnassa siten kuin maakunnan ilmoi-
tukset maakunnassa julkaistaan. Päätös maakuntajaon muutoksen hylkäämisestä on annettava 
erikseen tiedoksi esityksen tekijälle.  
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3 luku 

Maakunnan hallinnon muodostaminen 

12 § 

Maakuntavaltuuston muodostaminen kesken vaalikauden 

Maakuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen jälkeen yhdistyvien maakun-
tien maakuntavaltuustot valitsevat keskuudestaan uuden maakunnan maakuntavaltuustoon val-
tuutetut ja varavaltuutetut maakuntavaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.  

Uuden maakunnan maakuntavaltuustoon valitaan valtuutettuja maakuntalain 18 §:ssä sää-
detty asukasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä. Valtuutettuja valitaan kustakin yh-
distyvästä maakunnasta niiden asukaslukujen suhteen mukaan määräytyvä määrä. Maakunta-
valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata yhdistyvien 
maakuntien maakuntavaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien maakuntavaaleissa saa-
maa ääniosuutta uuden maakunnan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperi-
aatteen mukaisesti. 
 

13 § 

Uuden maakunnan maakuntahallitus 

Edellä 12 §:ssä tarkoitettu uuden maakunnan maakuntavaltuusto valitsee ensimmäisessä ko-
kouksessaan uuden maakunnan maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet.  Uuden maakun-
nan valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuvat koolle ja kokouksen valmistelusta vastaavat 
yhdistyvien maakuntien maakuntahallitukset yhdessä.  

Uuden maakunnan maakuntahallitus huolehtii uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon jär-
jestämisen valmistelusta. Maakuntahallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen. Maa-
kuntahallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohta-
jia. 

Uuden maakunnan maakuntahallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä maa-
kuntahallituksesta säädetään. 
 

14 § 

Maakuntajaon muutoksen huomioon ottaminen vaaleissa 

Jos maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan maakuntavaalit, 
ne on toimitettava muutoksen kohteena olevissa maakunnissa uutta maakuntajakoa noudatta-
en.  

Maakuntien yhdistyessä 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana vaalilain 12 a §:ssä tarkoi-
tettuna maakuntavaalilautakuntana toimii vaalivuoden alusta lukien kyseisten maakuntien 
maakuntavaalilautakunnista yhdistetty maakuntavaalilautakunta, jonka puheenjohtajana toimii 
suurimman yhdistettävän maakunnan maakuntavaalilautakunnan puheenjohtaja. Tällaisen 
maakuntavaalilautakunnan työskentelyyn sovelletaan, mitä vaalilain  12 b §:ssä säädetään.  
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Jos maakuntajaon muutos, jossa maakunnan alue jaetaan kahden tai useamman maakunnan 
kesken ja maakunta lakkaa taikka jossa kunta siirretään maakunnasta toiseen, tulee voimaan 1 
momentissa tarkoitettuna ajankohtana, maakunnan alueen tai kunnan vastaanottavan maakun-
nan valtuuston on valittava kyseisen maakunnan maakuntavaalilautakuntaan vaalilain 12 a §:n 
mukaan kuuluvien jäsenten lisäksi yksi tai useampia jäseniä tai varajäseniä, jos siirrettävän 
maakunnan osan tai kunnan asukasluvun suhde maakunnan asukaslukuun tätä edellyttää. 
 

15 § 

Muiden luottamushenkilöiden toimikausi ja viranhaltijoiden viranhoidon alkaminen 

Yhdistyvien maakuntien luottamushenkilöiden toimet päättyvät maakuntajaon muutoksen 
tullessa voimaan. 

Uuden maakunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat ryhtyvät hoitamaan toimiaan uuden 
maakuntavaltuuston päättämästä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään maakuntajaon muutok-
sen tullessa voimaan. 

Uuden maakunnan tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat tarkastavat yhdistyvien maakuntien 
tarkastuslautakuntien ja tilintarkastajien valmistelun pohjalta yhdistyvien maakuntien hallin-
non ja talouden maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävältä vuodelta siten kuin maa-
kuntalain 14 luvussa säädetään. Tarkastus koskee myös maakuntajaon muutoksen valmistelua. 
 

4 luku 

Maakuntajaon muutoksen vaikutukset 

16 § 

Henkilöstön asema 

Maakuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liik-
keenluovutukseksi. 
 

17 § 

Omaisuuden ja velkojen siirtyminen maakunnan lakatessa 

Maakuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan maakunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja 
velvoitteet uudelle maakunnalle. 
 

18 § 

Lakkaavan maakunnan viranomaisen toimivalta 

Maakuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen lakkaavan 
maakunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta maakuntaa sito-
via vaikutuksia. Lakkaavan maakunnan viranomainen saa päättää asioista, joilla olisi merkit-
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täviä uutta maakuntaa sitovia vaikutuksia, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden 
vuoksi lykätä. 
 

19 § 

Taloudellisen selvityksen toimittaminen 

Jos kunta siirretään toiseen maakuntaan, muutoksen kohteena olevien maakuntien on toimi-
tettava maakuntien omaisuutta muutosalueella koskeva taloudellinen selvitys, jollei sitä muu-
toksen vähäisten vaikutusten vuoksi tai muusta syystä ole pidettävä tarpeettomana. 

Sellainen kiinteään omaisuuteen kohdistuva vuokra- tai muu käyttöoikeus sekä kiinteään 
omaisuuteen kiinteästi liittyvä irtain omaisuus, joka yksinomaan tai pääasiallisesti palvelee 
maakunnan palvelujen järjestämistä kyseisen kunnan alueella asuville henkilöille, siirtyy sille 
maakunnalle, johon alue siirretään. 

Maakunnan on korvattava 2 momentissa tarkoitettu omaisuus alueen luovuttavalle maakun-
nalle. Korvauksen määrässä otetaan huomioon maakunnille muutoksesta aiheutuvia velvoittei-
ta ja taloudellisia vaikutuksia siten kuin maakunnat sopivat. 

Muu muutoksen kohteena olevan maakunnan omaisuus sekä varat ja velat siirtyvät toiselle 
maakunnalle vain, jos maakunnat niin sopivat. 

Omaisuuden sekä velkojen ja velvoitteiden jakaminen muutoksen kohteena olevien maakun-
tien kesken ei saa vaarantaa velkojien tai muiden oikeudenhaltijoiden asemaa. Jollei oikeu-
denhaltijana ole valtio, vastuuta sitoumuksesta ei saa siirtää toiselle maakunnalle ilman velko-
jan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 
 

5 luku 

Erinäiset säännökset 

20 § 

Muutoksenhaku 

Valtioneuvoston päätökseen maakuntien yhdistymisestä saa hakea muutosta valittamalla 
muutoksen kohteena oleva maakunta ja sen jäsen sekä muuttamisesityksen hylkäävään pää-
tökseen esityksen tekijä. 

Valtioneuvoston päätökseen kunnan siirtämisestä toiseen maakuntaan saa valittamalla hakea 
muutosta muutoksen kohteena oleva maakunta ja sen jäsen sekä muutoksen kohteena oleva 
kunta ja sen jäsen. 

Valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun maakunta-
jaon muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muuttamis-
esityksen hylkäämistä tarkoittava päätös on annettu tiedoksi esityksen tekijöille. Valitus käsi-
tellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä. 

Maakuntajaon muuttamista tarkoittava valtioneuvoston päätös voidaan panna täytäntöön en-
nen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos korkein 
hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon. 
 
 

 110  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

21 § 

Erityinen valitusoikeus maakunnan viranomaisen päätöksestä 

Maakunnan viranomaisen päätöksestä, joka on tehty maakuntajaon muuttamista tarkoittavan 
valtioneuvoston päätöksen antamisen jälkeen, mutta ennen maakuntajaon muutoksen voi-
maantuloa, saa valittaa maakuntalaissa säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että päätös on 
maakuntajaon muuttamista koskevien perusteiden tai tämän lain 18 §:n vastainen. 

Valitusoikeus on myös 13 §:ssä tarkoitetulla uuden maakunnan maakuntahallituksella. 
 

22 § 

Voimaantulo 

Laki tulee voimaan   päivänä kuuta  .  
Lailla kumotaan maakuntajakolaki (1159/1997). Mainitun lain mukaista maakuntajakoa so-

velletaan vuoden 2018 loppuun. 
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6. 

Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen sellaisiin kuntien 
tehtäviin (valtionosuustehtävä), joista säädetään:  

1) perusopetuslaissa (628/1998) 
2) varhaiskasvatuslaissa (36/1973); 
3) ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista annetussa lain  (980/2012) 4 ja 5 §:ssä 
4) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) 
5) terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 ja 12 §:ssä 
6) sosiaalihuoltolain (1301/2014) 8 §:n 1 momentissa, 9 §:n 1 momentissa ja 10 §:ssä 
7) lastensuojelulain (417/2007) 3a ja 12 §:ssä 
8) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

(380/1987) 6, 7, 12 ja 13:ssä  
9) kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986) 
10) ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain (523/2015) 5 §:ssä 
11) tupakkalaissa  (549/2016) 
12) kirjastolaissa (908/1998) 
13) kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa (728/1992) 
14) taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) 
15) oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 3 §:ssä 
Tätä lakia sovelletaan oppilaan kotikunnan maksamaan korvaukseen (kotikuntakorvaus) toi-

selle kunnalle, kuntayhtymälle tai perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämisluvan saa-
neelle rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle ja yliopistolle sekä valtiolle (opetuksen järjestäjä), 
jos muu kuin oppilaan kotikunta järjestää oppilaalle esi- ja perusopetusta. 

Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa. 
 

2 § 

Poikkeukset soveltamisalasta 

Tämän lain perusteella ei myönnetä valtionosuutta käyttökustannuksiin, jotka aiheutuvat: 
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1) perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta; 
2) perusopetuslain 9 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen 

valmistavasta opetuksesta; 
3) perusopetuslain 5 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksesta; 
4) perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetusta muille kuin oppivelvollisille järjestettävästä perus-

opetuksesta; 
5) perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuotoisesti;  
6) taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetustuntien 

määrään perustuvasta opetuksesta; 
7) kirjastolain 4 §:ssä tarkoitetusta maakunta- ja keskuskirjastotoiminnasta; 
8) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta kunnalli-

sesta lisästä; 
Tätä lakia ei sovelleta, jos esi- ja perusopetusta järjestetään ulkomailla. 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) säädetään perusope-

tuslain (628/1998) 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustu-
van opetuksen sekä sisäoppilaitosmuodossa ja koulukodissa järjestettävän opetuksen käyttö-
kustannuksiin ikäluokkaan perustuvan valtionosuuden lisäksi myönnettävästä rahoituksesta. 

Edellä 1 momentin 3—5 ja 7 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettujen tehtävien perusteella 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla myönnettävä rahoitus otetaan 
huomioon 19 §:ssä tarkoitetussa valtionosuusprosentissa. 
 

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Tätä lakia sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta 
sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisiin valtionosuuksiin ja rahoitukseen siten kuin 
tässä laissa erikseen säädetään. 
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan jäljempänä: 
1) varainhoitovuodella sitä kalenterivuotta, jolle valtionosuus myönnetään; 
2) perushinnalla kunnan valtionosuuden perusteena olevien laskennallisten kustannusten pe-

rusteena käytettävää asukaskohtaista laskennallista perustetta tai määräytymisperusteiden asu-
kaskohtaista hintaa;  

3) asukastiheydellä kunnan asukasmäärää maaneliökilometrillä varainhoitovuotta edeltävää 
vuotta edeltäneen vuoden lopussa; 

4) kaksikielisellä kunnalla kielilain (423/2003) 5 §:ssä tarkoitettua kaksikielistä kuntaa 
5) saamelaisten kotiseutualueen kunnalla saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä 

tarkoitettua saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvaa kuntaa; 
6) saaristokunnalla saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) 9 §:ssä tar-

koitettua kuntaa; 
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7) vieraskielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojär-
jestelmään äidinkielekseen muun kielen kuin suomen, ruotsin tai saamen kielen;  

8) saamenkielisellä henkilöä, joka on ilmoittanut väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun väestötietojärjestelmään 
äidinkielekseen saamen kielen; 

9) oppivelvollisella perusopetuslain 25 §:ssä tarkoitettua oppivelvollista; sekä 
10) koulutustaustalla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 30—54-vuotiaiden osuut-

ta vastaavasta ikäluokasta.  
Tässä laissa kunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jonka kotikunta kyseinen kunta on ko-

tikuntalain (201/1994) mukaan. 
Kunnan asukas ja asukasmäärä sekä ikäluokka määräytyvät, jollei tässä laissa toisin säädetä, 

väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa 
(661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltä-
neen vuoden lopussa olevien tietojen mukaan. 
 

2 luku 

Valtionosuusperusteet, laskennalliset kustannukset ja lisäosat 

5 § 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskemisen perusteina (valtionosuusperusteet) käy-
tetään: 

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien laskennallisia kustannuksia; 
2) työttömyyden, syrjäisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä saamelaisten ko-

tiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteita. 
Kunnalle myönnetään valtionosuutta 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuustehtävien järjestämi-

sestä aiheutuviin kustannuksiin euromäärä, joka saadaan, kun 6—11 §:n mukaisesti määräyty-
vät laskennalliset kustannukset lasketaan yhteen ja saadusta summasta vähennetään 19 §:ssä 
tarkoitettu kunnan omarahoitusosuus. Näin saatuun euromäärään lisätään kunnan 12—15 §:ssä 
tarkoitetut työttömyyden, syrjäisyyden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä saamelais-
ten kotiseutualueen kunnan lisäosat. 

Verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta säädetään luvussa 4 ja valtionosuuteen 
tehtävistä lisäyksistä sekä vähennyksistä säädetään luvussa 5. 
 

6 § 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennalliset kustannukset saadaan laskemalla yh-
teen tulot, jotka saadaan kertomalla ikäluokittaiset perushinnat asianomaisiin ikäluokkiin kuu-
luvien kunnan asukkaiden määrällä. Näin saatuun summaan lisätään kunnan vieraskielisyy-
den, kaksikielisyyden, saaristoisuuden, asukastiheyden ja koulutustaustan perusteella määritel-
lyt laskennalliset kustannukset. 
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallisten kustannusten perushinnat määrätään 
erikseen seuraaville ikäluokille: 

1) 0—5-vuotiaat; 
2) 6-vuotiaat; 
3) 7—12-vuotiaat: 
4) 13—15-vuotiaat: 
5) 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat. 

 
7 § 

Vieraskielisyyskerroin 

Kunnan vieraskielisyyskerroin saadaan laskemalla vieraskielisten asukkaiden osuus kunnan 
asukasmäärästä ja jakamalla se koko maan vastaavalla osuudella. Kerrointa laskettaessa käyte-
tään väestötietojärjestelmän tietoja vieraskielisten määrästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta 
edeltäneeltä vuodelta. 

Vieraskielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan 
kertomalla asukasta kohden määritelty vieraskielisyyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja 
vieraskielisyyskertoimella. 
 

8 § 

Kaksikielisyys 

Kaksikieliselle kunnalle kaksikielisyyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset 
kustannukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty kaksikielisyyden perushinta 
kunnan asukasmäärällä ja kertomalla tulo luvulla 0,07. Edellä mainittuun kustannukseen lisä-
tään euromäärä, joka saadaan kertomalla kaksikielisyyden perushinta kunnan ruotsinkielisten 
asukasmäärällä ja kertomalla tulo luvulla 0,93. Kunnan kaksikielisyydestä säädetään kielilain 
(423/2003) 5 §:ssä. 

Kerrointa määritettäessä käytetään väestötietojärjestelmän tietoja kunnan ruotsinkielisten 
asukasmäärästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 
 

9 § 

Saaristoisuus 

Saaristokunnalle saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannuk-
set lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asu-
kasmäärällä. 

Saaristokunnalle, jonka asukkaista vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mante-
reeseen, saaristoisuuden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan 
kertomalla asukasta kohden määritelty saaristoisuuden perushinta kunnan asukasmäärällä ja 
kertomalla näin saatu tulo luvulla 3. 

Kerrointa määritettäessä käytetään väestötietojärjestelmän tietoja varainhoitovuotta edeltä-
vää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 
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10 § 

Asukastiheyskerroin 

Kunnan asukastiheyskerroin lasketaan jakamalla koko maan keskimääräinen asukastiheys 
kunnan asukastiheydellä. Kerrointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja asu-
kasmääristä varainhoitovuotta edeltävästä vuodenvaihteesta sekä Tilastokeskuksen kunnittai-
sia tietoja maapinta-alasta. 

Asukastiheyden perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset lasketaan ker-
tomalla asukasta kohden määritelty asukastiheyden perushinta kunnan asukasmäärällä ja asu-
kastiheyskertoimella. Kerroin on enintään 20.  
 

11 § 

Koulutustaustakerroin 

Kunnan koulutustaustakerroin saadaan laskemalla ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa ole-
vien 30—54-vuotiaiden asukkaiden osuus kunnan vastaavasta ikäryhmästä ja jakamalla se ko-
ko maan vastaavalla osuudella. Kerrointa laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen koulutusti-
laston tietoja ilman tutkintoa olevien lukumäärästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltä-
neeltä vuodelta. 

Koulutustaustakertoimen perusteella määräytyvät kunnan laskennalliset kustannukset laske-
taan kertomalla asukasta kohden määritelty koulutustaustakertoimen perushinta kunnan asu-
kasmäärällä ja koulutustaustakertoimella. 
 

12 § 

Työttömyyden lisäosa 

Kunnalle myönnetään työttömyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka 
lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty työttömyyden perushinta kunnan asukaslu-
vulla ja työttömyyskertoimella. 

Työttömyyskerroin saadaan jakamalla kunnan työttömien osuus kunnan työvoimasta koko 
maan vastaavalla osuudella.  

Työttömyyskerrointa laskettaessa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston 
tietoa varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden työttömien osuudesta työvoimas-
ta. 
 

13 § 

Syrjäisyyden lisäosa 

Kunnalle myönnetään syrjäisyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka las-
ketaan kertomalla asukasta kohden määritelty syrjäisyyden perushinta kunnan asukasmäärällä 
ja syrjäisyysluvulla. Jos kunnan syrjäisyysluku on vähintään 1,5 ilman pyöristystä, kunnan li-
säosa on kolminkertainen. 
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Jos kunnan syrjäisyysluku on pienempi kuin 1,5 ilman pyöristystä, mutta vähintään 1,0 il-
man pyöristystä, kunnan lisäosa on 1,5-kertainen. 

Syrjäisyysluvun määräytymisperusteista annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

14 § 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa  

Kunnalle myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosana euromäärä, joka las-
ketaan kertomalla asukasta kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pe-
rushinta kunnan asukasluvulla sekä kunnalle määritellyllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen kertoimella. 

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin määritellään kunnan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen toimintaa kuvaavien indikaattoreiden sekä toiminnan tulosta kuvaavien 
indikaattoreiden perusteella.  

Indikaattoreista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen määräytymisperus-
teista ja laskennasta sekä laskennassa käytettävistä tilastotiedoista annetaan tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella. Kertoimen määrittelyssä käytetään viimeisimpiä käytettä-
vissä olevia tietoja. Jos tietoa ei ole lainkaan saatavilla, saa kunta kyseisen tiedon osalta las-
kennassa alimman mahdollisen arvon. 
 

15 § 

Saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosa 

Saamelaisten kotiseutualueen kunnalle myönnetään saamenkielisyyden perusteella lisäosana 
euromäärä, joka lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty saamelaisten kotiseutualu-
een kunnan perushinta kunnan asukasmäärällä ja kunnan saamenkielisten osuudella. 

Kerrointa laskettaessa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja kunnan saamenkielisten 
määrästä varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä vuodelta. 
 

16 § 

Kertoimien ja määräytymistekijöiden laskenta eräissä tapauksissa  

Jos 6—15 §:ssä tarkoitettuja kertoimia ja määräytymistekijöitä laskettaessa ei ole käytettä-
vissä mainituissa pykälissä tarkoitetun ajankohdan mukaisia tietoja, käytetään kertoimien las-
kennassa viimeisimpiä asianomaisessa pykälässä tarkoitettua ajankohtaa edeltäviä tietoja, joll-
ei asianomaisessa pykälässä ole muuta säädetty. 
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3 luku  

Perushintojen säätäminen, valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus sekä val-
tion ja kuntien välinen kustannustenjako 

17 § 

Laskennallisten kustannusten perushinnoista säätäminen 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten 6—11 
§:ssä tarkoitetut laskennallisten kustannusten perushinnat.  

Laskennallisten kustannusten perushintaa säädettäessä otetaan huomioon: 
1) valtionosuustehtävien laajuuden ja laadun arvioidut muutokset 20 §:n 1 momentissa sää-

detyllä tavalla; 
2) kustannustason arvioidut muutokset 20 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla; 
3) ne tarkistukset, jotka 21 §:n mukaisesti tehdään vuosittain valtion ja kuntien välisen kus-

tannustenjaon tarkistamiseksi. 
 

18 § 

Lisäosien perushinnoista säätäminen 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään vuosittain seuraavaa varainhoitovuotta varten 12—15 
§:ssä tarkoitetut lisäosien perushinnat.  

Lisäosien perushintaa säädettäessä otetaan huomioon kustannustason arvioidut muutokset 20 
§:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 
 

19 § 

Valtionosuusprosentti ja kunnan omarahoitusosuus 

Kunnan 6—11 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset jakautuvat siten, että kuntien 
valtionosuus on [xx] prosenttia (valtionosuusprosentti) ja kuntien omarahoitusosuus on [xx] 
prosenttia.  

Uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 100 prosenttia uusien ja laa-
jentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista. 

Kunnan omarahoitusosuus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Kunnan omara-
hoitusosuus asukasta kohden saadaan vähentämällä kaikkien kuntien 6—11 §:n mukaisten 
laskennallisten kustannusten yhteismäärästä edellä 1 momentissa säädetyn valtionosuuspro-
sentin mukaisesti laskettu osuus ja jakamalla näin saatu euromäärä maan asukasmäärällä. 

Kunnan omarahoitusosuus lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty omarahoi-
tusosuus kunnan asukasmäärällä. 
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20 § 

Valtionosuustehtävän ja kustannustentason muutos 

Valtionosuustehtävien laajuuden tai laadun muutos otetaan huomioon, jos se aiheutuu asian-
omaisesta valtionosuustehtävää koskevasta laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustu-
vasta valtion viranomaisen määräyksestä tai valtion talousarviosta. 

Kustannustason muutos määräytyy kuntien peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti. Hin-
taindeksi perustuu opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla painotettuun kustannustason 
muutokseen. Hintaindeksin laskennasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

21 § 

Kustannustenjaon tarkistaminen 

Valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa tarkistetaan 2 momentissa tar-
koitetut laskennalliset kustannukset, perushinnat ja rahoitus toteutuneiden kustannusten mu-
kaisiksi sekä 19 §:ssä tarkoitettu valtionosuusprosentti kokonaisarvioinnin pohjalta noudatta-
en, mitä jäljempänä tässä pykälässä sekä 22 ja 23 §:ssä säädetään.  

Kustannustenjaon tarkistuksessa valtion ja kuntien välillä tarkistetaan valtakunnallisesti yh-
tenä kokonaisuutena 6—11 §:ssä tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteena olevat 
perushinnat. Lisäksi tarkistetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain: 

1) 11 §:ssä tarkoitettu rahoitus lisäopetukseen; 
2) 13 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu rahoitus muille kuin oppivelvolliselle järjestettävään 

perusopetukseen; 
3) 14 §:ssä tarkoitettu rahoitus pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville oppilaille; ja 
4) 15 §:ssä tarkoitettu sisäoppilaitoslisä sekä koulukotikorotus. 
Valtio osallistuu edellä 2 momentissa tarkoitettuihin laskennallisiin kustannuksiin 19 §:ssä 

säädetyllä prosenttiosuudella. Valtionosuusprosentissa otetaan huomioon edellä 2 momentissa 
tarkoitettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen rahoitus. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut perushinnat ja rahoitus määrätään sekä 3 momentissa tarkoi-
tettu valtionosuusprosentti säädetään varainhoitovuosittain. Kustannustenjaon tarkistus suori-
tetaan vuosittain. 
 

22 § 

Kustannustenjaon tarkistuksessa huomioon otettavat käyttökustannukset 

Kustannustenjaon tarkistuksessa otetaan huomioon kuntien, kuntayhtymien sekä muiden 
opetuksen järjestäjien 1 §:ssä tarkoitettujen valtionosuuden perusteena olevien valtionosuus-
tehtävien käyttökustannukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perus-
teella rahoitettavien tehtävien järjestämisestä aiheutuvat käyttökustannukset, jotka aiheutuvat: 

1) perusopetuslain 1 §:ssä tarkoitetusta lisäopetuksen järjestämisestä; 
2) perusopetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 

olevien oppilaiden opetuksen järjestämisestä; 
3) perusopetuslain 46 §:n mukaisesta muille kuin oppivelvolliselle järjestettävästä perusope-

tuksesta; ja 
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4) perusopetuksen järjestämisestä sisäoppilaitosmuotoisesti ja koulukodissa. 
Kustannustenjaon tarkistuksessa ei oteta huomioon kuitenkaan käyttökustannuksia, jotka ai-

heutuvat: 
1) perusopetuslain 8 a luvussa tarkoitetusta aamu- ja iltapäivätoiminnasta; 
2) perusopetuslain 9 §:ssä tarkoitetusta maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen 

valmistavasta opetuksesta; 
3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta kunnalli-

sesta lisästä ja 
4) kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n perusteella maksettavasta valtion kor-

vausta vastaavasta osuudesta.  
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä aiheutuvina käyttökustannuksina ei pidetä kus-

tannustenjaon tarkistuksessa seuraavia kustannuksia: 
1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta perustamis-

hankkeelle säädetyn vähimmäiseuromäärän ylittävästä perustamishankkeesta aiheutuvia kus-
tannuksia;  

2) maa-alueen hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuneita kustannuksia; 
3) tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäveroa lukuun ottamatta yksityisen 

opetuksen järjestäjän ja yliopiston tavaran ja palvelun hankintahintaan sisältyvää arvonlisäve-
roa; 

4) lainojen hoitokustannuksia eikä laskennallisia korkoja ja poistoja; 
5) kustannuksia, joihin myönnetään erikseen lakiin tai valtion talousarvioon perustuvaa val-

tion rahoitusta, jos rahoituksen myöntämisessä edellytetään kunnan rahoitusosuutta; 
6) kunnan maksullisen palvelutoiminnan kustannuksia; 
7) kustannuksia, jotka merkitsivät käyttökustannuksien huomioon ottamista tai valtion rahoi-

tuksen kohdistumista toimintaan kahteen kertaan. 
Käyttökustannukset, joihin myönnetään rahoitusta Euroopan yhteisöjen talousarviosta, saa-

daan lukea käyttökustannuksiksi siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen talousarviosta myönnet-
tävä ja sitä vastaava valtion talousarvion mukainen erillinen kansallinen rahoitus ei niitä kata. 
 

23 § 

Käyttökustannuksia koskeva tietojen keruu ja tietopohja 

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään 22 §:n 1 momentissa tarkoitettujen käyttökustan-
nusten perusteena Tilastokeskuksen Kuntataloustilastosta saatavia sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön esi- ja perusopetuksesta keräämiä kustannuksia.  

Kustannustenjaon tarkistuksessa käytetään varainhoitovuotta edeltäneen kolmannen vuoden 
tietoja toteutuneista kustannuksista. 
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4 luku 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus  

24 § 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus  

Kunnalle myönnetään verotuloihin perustuvaa valtionosuuden lisäystä (tasauslisä), jos kun-
nan laskennallinen verotulo asukasta kohden on pienempi kuin 100 prosenttia euromäärästä, 
joka saadaan jakamalla kaikkien kuntien yhteenlasketut laskennalliset verotulot kuntien yh-
teenlasketulla asukasmäärällä (tasausraja). Kunta saa tasauslisää 90 prosenttia tasausrajan ja 
kunnan asukasta kohden lasketun laskennallisen verotulon erotuksesta. 

Jos kunnan laskennallinen verotulo asukasta kohden ylittää tasausrajan, tehdään kunnan val-
tionosuuteen tasausvähennys. Tasausvähennys on 15 prosenttia tasausrajan ylittävästä asukas-
kohtaisesta euromäärästä. 

Jos kunnille yhteensä maksettavat tasauslisät ovat suuremmat kuin kuntien valtionosuuksiin 
tehtävät tasausvähennykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaava eu-
romäärä. Jos kuntien valtionosuuteen yhteensä tehtävät tasausvähennykset ovat suuremmat 
kuin kunnille maksettavat tasauslisät, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta 
vastaava määrä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä 
suuri. 

Edellä 3 momentissa kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrää lasketta-
essa ei oteta huomioon varainhoitovuoden alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 

Kunnan laskennallista verotuloa laskettaessa otetaan huomioon kunnallisvero ja kunnan 
osuus yhteisön tuloverosta (yhteisövero). Näiden lisäksi laskennallista verotuloa laskettaessa 
otetaan huomioon 50 prosenttia kiinteistöverosta. Kiinteistöverolain (654/1992) 14 §:ssä tar-
koitettujen voimalaitosten ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosten sijaintikuntaan sovelle-
taan kuitenkin mainittujen laitosten osalta mainitun lain 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten kiin-
teistöveroprosenttien perusteella laskettua keskimääräistä painotettua kiinteistöveroprosenttia. 
Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavista verotuloista anne-
taan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
 

5 luku  

Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset 

25 § 

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousar-
vion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten 
vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vai-
kuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. 

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman 
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtion-
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osuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionosuuden korotuksen myöntämiselle ja 
käytölle voidaan asettaa myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus 
voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suun-
nitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. 

Harkinnanvaraisten valtionosuuden korotusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähenne-
tään kunnille maksettavista valtionosuuksista. Vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden 
yhtä suuri. 
 

26 § 

Perusopetuksen aloittamisen johdosta maksettavan rahoituksen vähentäminen 

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n perusteella yksityisen perusope-
tuksen järjestäjälle toiminnan aloittamiseen myönnettävä rahoitus vähentää kaikille kunnille 
maksettavia valtionosuuksia rahoituksen yhteismäärää vastaavalla euromäärällä. Valtionosuu-
den vähennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. 
 

27 § 

Maakuntien perustaminen vuonna 2019 ja tehtävien järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvien 
taloudellisten vaikutusten rajoittaminen  

Kunnalle myönnetään valtionosuuden lisäystä tai kunnan valtionosuutta vähennetään, jos 
tehtävien järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle kunnalta siirrettävä tulo ei vastaa maa-
kunnalle siirtyvää kustannusta. Jos kunnalta siirrettävä tulo on suurempi kuin siirtyvä kustan-
nus, kunnalle hyvitetään valtionosuuden lisäyksenä 60 prosenttia tulojen ja kustannusten ero-
tuksesta. Jos kunnalta siirrettävä kustannus ylittää maakunnalle siirtyvän tulon, kunnan valti-
onosuutta vähennetään siten, että vähennys on 60 prosenttia siirtyvien kustannusten ja tulojen 
erotuksesta. Siirrettävässä tulossa otetaan huomioon siirron vaikutukset verotuloihin perustu-
vaan valtionosuuden tasaukseen. Valtionosuuteen tehtävää lisäystä tai vähennystä laskettaessa 
käytetään vuonna 2018 voimassa olevia valtionosuusperusteita. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuden lisäysten ja vähennysten laskennan läh-
tökohtana käytetään Tilastokeskuksen laatimia lopullisia kunnittaisia tulotietoja vuodelta 2016 
sekä kunnittaisten kustannustietojen keskiarvoa vuosilta 2015 ja 2016. Lähtökohtana käytetty-
jen tietojen pohjalta laaditaan arvio vuoden 2018 kustannuksista ja tuloista siten, että otetaan 
huomioon valtion toimenpiteistä vuosina 2017 ja 2018 aiheutuvat muutokset kunnan tuloihin 
ja kustannuksiin, kuntien päätökset kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista sekä valtiovarain-
ministeriön ennusteet tulo- ja kustannuskehityksestä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kunnan siirtyviä kustannuksia ovat sosiaali- ja terveyden-
huollon, pelastustoimen sekä ympäristöterveydenhuollon kustannukset siten, että niistä on vä-
hennetty toimintatuotot. Kunnan siirtyviä tuloja ovat kunnallisverotulot, yhteisöverotulot, ve-
roperustemuutoksien johdosta maksettavat valtionosuuden lisäykset sekä kunnan peruspalve-
lujen valtionosuudet niiltä osin kuin ne koostuvat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvistä las-
kennallista kustannuksista ja lisäosista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä 2 momentissa tarkoitetun arvion tekemisestä sekä laskennassa huomioon otettavis-
ta kustannuksista ja tuloista. 
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Tässä pykälässä tarkoitetut valtionosuuden lisäykset ja vähennykset toteutetaan kuntien ja 
valtion välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Jos kunnille 1 momentin perusteella makset-
tavat valtionosuuden lisäykset yhteensä ovat suuremmat kuin valtionosuuteen tehtävät vähen-
nykset, vähennetään kuntien valtionosuudesta tätä erotusta vastaavat euromäärä. Jos kuntien 
valtionosuuteen yhteensä tehtävät vähennykset ovat suuremmat kuin kunnille maksettavat val-
tionosuuden lisäykset, lisätään kuntien valtionosuuteen vastaavasti tätä erotusta vastaava mää-
rä. Valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

Edellä 1 momentissa kuntien valtionosuuksiin lisättävää tai vähennettävää määrää lasketta-
essa ei oteta huomioon varainhoitovuoden 2019 alussa toteutettavia kuntien yhdistymisiä. 
 

27 b § 

Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus  

Kunnan talouden tasapainotila on vuosikatteen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus. 
Kunnan talouden tasapainotilan muutos on erotus, joka saadaan vähentämällä ennen tämän 
lain voimaantuloa voimassa olleiden vero- ja valtionosuusperusteiden mukainen vuoden 2018 
tasapainotila siitä tasapainotilasta, joka kunnalle olisi muodostunut, jos tämän lain mukaiset 
valtionosuuden määräytymisperusteet sekä 27 §:ssä tarkoitetut kunnan tulojen ja kustannusten 
siirrot olisivat olleet voimassa vuonna 2018.  

Valtionapuviranomainen vahvistaa valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasauksen niin, että 
vuonna 2019 kunnan valtionosuutta lisätään tai vähennetään 2 momentissa tarkoitettua tasa-
painotilan muutosta vastaava määrä. Vuodesta 2020 alkaen kunnan valtionosuuteen lisätään 
tai siitä vähennetään vuosittain 25 euroa asukasta kohden niin, että 2 momentissa tarkoitettu 
kunnan tasapainotilan muutos rajoitetaan kokonaisuudessaan 100 euroon asukasta kohden.  

Tässä pykälässä tarkoitetut valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaukset toteutetaan kuntien 
ja valtion välisessä suhteessa kustannusneutraalisti. Kuntien valtionosuutta vähennetään tai li-
sätään siten, että valtionosuuden vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä 
suuri. 

 
28 §  

Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset 

Vuosina 2016—2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain in-
deksikorotusta vastaava määrä 6,32 euroa asukasta kohden. 

[Vuoden 2019 verotuksessa toteutettavien veroperustemuutosten huomioon ottaminen] 
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6 luku 

Kotikuntakorvaus 

29 § 

Kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuus 

Jos esi- ja perusopetusta järjestää varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lo-
pussa muu kuin 6—15-vuotiaan tai muun oppivelvollisuuttaan suorittavan oppilaan kotikunta, 
oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan asianomaiselle kunnalle tai muulle 1 §:n 2 
momentissa tarkoitetulle opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen siten kuin 30—32 §:ssä 
säädetään. Kunta ei ole velvollinen suorittamaan kotikuntakorvausta alle 6-vuotiaasta perus-
opetuslain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettua pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavasta oppi-
laasta. 

Siltä osin kuin opetuksen järjestäjä ei järjestä opetusta varainhoitovuonna, oppilaan kotikun-
nalla ei ole velvollisuutta suorittaa kotikuntakorvausta. Kotikuntakorvausvelvollisuus lakkaa 
opetuksen lakkaamista seuraavan kuukauden alusta. 

Jos opetuksen järjestäjän toiminta siirtyy varainhoitovuonna toiselle opetuksen järjestäjälle, 
kotikuntakorvausoikeus siirtyy tälle toiselle opetuksen järjestäjälle. 

Oppilaan kotikuntana pidetään kuntaa, joka on merkitty oppilaan kotikuntalain mukaiseksi 
kotikunnaksi väestötietojärjestelmään varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden 
lopussa. 
 

30 § 

Kotikuntakorvauksen määräytyminen 

Kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuk-
sen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7—12- ja 13—15-vuotiaille. 

Toteutuneet kustannukset määräytyvät 22 §:n mukaisesti vähennettynä kuitenkin kustannuk-
silla, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan perusopetuslain 4 a §:ssä tarkoi-
tetun opetuksen tuesta sekä pidennetyn oppivelvollisuuden opetuksesta siltä osin kuin ne ylit-
tävät toteutuneen kotikuntakorvauksen tason. 

Kotikuntakorvauksen perusosa lasketaan jakamalla 1 momentissa tarkoitetut kuntien ja mui-
den opetuksen järjestäjien yhteenlasketut esi- ja perusopetuksen toteutuneet kustannukset kun-
tien painotetulla 6—15-vuotiaiden määrällä. Kuntien painotettu 6—15-vuotiaiden määrä saa-
daan kertomalla kuntien 6-vuotiaiden määrä luvulla 0,61, 7—12-vuotiaiden määrä luvulla 1 ja 
13—15-vuotiaiden määrä luvulla 1,60 ja laskemalla näin saadut tulot yhteen. Oppilaan iän 
mukaan määräytyvä kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa seu-
raavasti: 

Ikä Kerroin 
6-vuotias 0,61 
7—12-vuotias 1,00 
13—15-vuotias 1,60 
Muulle oppivelvolliselle oppilaalle kotikuntakorvaus määräytyy 13—15-vuotiaiden kotikun-

takorvausperusteen perusteella. 
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Muu opetuksen järjestäjä kuin kunta saa 94 prosenttia 1—4 momentissa tarkoitetuista koti-
kuntakorvauksista. 

Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoito-
vuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään kotikuntakorvauksen määräytymisestä, 
kunnat voivat keskenään tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia kotikuntakorvauksesta. 
 

31 § 

Kotikuntaa vailla olevan kotikuntakorvaus 

Jos esi- ja perusopetusta saavalla 6—15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin 
kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla ei ole kotikuntalain mukaista kotikuntaa Suomessa, val-
tio on velvollinen maksamaan opetuksen järjestäjälle kotikuntakorvauksen. Kotikuntakorva-
uksen peruste määräytyy sen kunnan mukaan, jossa opetuksen järjestäjän opetus pääasiassa 
järjestetään. Yksityisen opetuksen järjestäjän kotikuntakorvaukseen sovelletaan lisäksi, mitä 
säädetään 30 §:n 5 momentissa. 

Valtio maksaa yksityiselle koulutuksen järjestäjälle, jolle on määrätty erityiseksi koulutus-
tehtäväksi järjestää perusopetusta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, kotikuntakorvauk-
sena niiden oppilaiden osalta, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, 57 prosenttia 1 momentissa 
tarkoitetusta kotikuntakorvauksesta. 
 

32 § 

Kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnan ollessa Ahvenanmaan maakunnassa 

Jos esi- ja perusopetusta saavalla 6—15-vuotiaalla tai muulla kotikuntakorvauksen piiriin 
kuuluvalla oppivelvollisella oppilaalla on kotikunta Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevassa 
kunnassa, valtio on velvollinen maksamaan asianomaiselle kunnalle tai opetuksen järjestäjälle 
kotikuntakorvauksen. Kotikuntakorvauksen peruste määräytyy sen kunnan mukaan, jossa ope-
tuksen järjestäjän opetus pääasiassa järjestetään. 

Jos yksityinen opetuksen järjestäjä järjestää opetusta 1 momentissa tarkoitetulle oppilaalle, 
valtion velvollisuuteen suorittaa kotikuntakorvaus sovelletaan lisäksi, mitä säädetään 30 §:n 5 
momentissa yksityisen opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauksesta. 
 

33 § 

[Erikoissairaanhoidossa olevan,] koulukotiopetuksen tai lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppi-
laan korvaus 

[Kunta, joka on perusopetuslain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitettua esiopetusta ja perusope-
tusta saavan oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta hoidon aikana, on velvollinen mak-
samaan oppilaasta sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle 
korvauksen, joka lasketaan kertomalla opetuksesta opetuspäivää kohden aiheutuva keskimää-
räinen todellinen vuosikustannus niiden päivien määrällä, jolloin sairaalan tai muun erikoissai-
raanhoidon toimintayksikön sijaintikunta järjestää oppilaalle opetusta. Perusopetuslain 4 a §:n 
3 momentissa tarkoitettua tukea saavan oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan tuki-

 125  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 
toimenpiteistä aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen tukea tarjoavan sairaalan tai 
muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnalle.] 

Kunta, joka on lastensuojelulain 57 §:ssä tarkoitetussa koulukodissa perusopetusta saavan 
oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan oppilaasta koulukotiopetuk-
sen järjestäjälle osana lastensuojelutoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia korvauksen, joka 
lasketaan kertomalla niiden koulun työpäivien määrä, joina oppilaalle on annettu opetusta, 
opetuksesta koulun työpäivää kohden aiheutuvilla keskimääräisillä todellisilla vuosikustan-
nuksilla. 

Kunta, joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai 
perus-opetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan ope-
tusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perusopetuksesta 
aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen. 

Edellä 1—3 momentissa tarkoitettua korvausta varainhoitovuodelle laskettaessa otetaan vä-
hennyksenä huomioon oppilaan osuus opetuksen järjestäjälle maksettavasta seuraavasta rahoi-
tuksesta: 

1) 29 §:ssä ja 30 §:n 1—5 momentissa tarkoitetusta varainhoitovuoden lopun tilanteen mu-
kaan oppilaasta varainhoitovuodelle päätetystä kuntakohtaisesta oppilaan iän mukaan määräy-
tyvästä koti-kuntakorvauksesta; 

2) pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan opetuksesta varainhoitovuodelle maksettavasta 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitetusta korotuksesta; ja 

3) koulukotiopetuksesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 §:ssä tar-
koitetusta koulukotikorotuksesta. 

Mikäli 1 momentissa tarkoitetun oppilaan perusopetuslaissa tarkoitettu opetuksen järjestäjä 
on muu kuin oppilaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tulee mainitun opetuksen järjestä-
jän maksaa 1 momentissa mainittua korvausta vastaava korvaus oppilaan kotikuntalain mukai-
selle kotikunnalle. Korvattava määrä on enintään varainhoitovuodessa tässä momentissa tar-
koitetulle opetuksen järjestäjälle maksettava osuus tämän pykälän 4 momentissa tarkoitetusta 
rahoituksesta. 

Sen estämättä, mitä edellä säädetään korvauksen määräytymisestä, kunnat voivat keskenään 
tai muun opetuksen järjestäjän kanssa sopia korvauksesta. 
 

34 § 

[Korvaus opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä 

Jos perusopetuslaissa tarkoitetun oppilaan tai lukiolaissa (629/1998) tai ammatillisesta kou-
lutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun opiskelijan kotikunta on muu kuin koulun 
tai oppilaitoksen sijaintikunta, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n perusteella opiskeluhuol-
lon psykologi- ja kuraattoripalveluista järjestämisvastuussa oleva kunta voi laskuttaa opiske-
luhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyttämisestä aiheutuneet oppilas- tai opiskelija-
kohtaiset henkilöstökustannukset oppilaan tai opiskelijan kotikunnalta. 

Jos kunnat ovat erimielisiä, onko toinen kunta oikeutettu saamaan tai velvollinen maksa-
maan 1 momentissa mainittuja kustannuksia, asiaa koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana 
hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.] 
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35 § 

Arvonlisäveron huomioon ottaminen yksityiselle opetuksen järjestäjälle ja yliopistolle makset-
tavissa kotikuntakorvauksissa 

Kotikuntakorvausta korotetaan yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen osalta siten, 
että korotus vastaa yksityisten perusopetuksen järjestäjien ja yliopistojen maksamien arvon-
lisäverojen osuutta yksityisille opetuksen järjestäjille ja yliopistoille aiheutuneista arvonlisäve-
rottomista kustannuksista esi- ja perusopetuksessa 23 §:n 2 momentin mukaisena vuonna. 
 

36 § 

Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen 

Kunnan ja muun opetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle kotikunta-
korvauksien keskitettyä maksamista varten tiedot esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden 
määristä jaoteltuina ikäluokittain ja kotikunnittain niiden oppilaiden osalta, joille ne ovat jär-
jestäneet 29 §:ssä ja 30 §:n 1—5 momentissa sekä 31ja 32 §:ssä tarkoitettua kotikuntakorva-
ukseen oikeuttavaa esi- ja perusopetusta varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden 
lopussa. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tietojen toimittamisesta. 
 

37 § 

Kotikuntakorvausta koskeva tiedonsaantioikeus 

Valtiovarainministeriöllä ja oppilaan kotikunnalla on oikeus saada pyynnöstä kunnalta tai 
muulta opetuksen järjestäjältä kotikuntakorvauksen luotettavuuden tarkistamiseksi niiden op-
pilaiden nimet ja henkilötunnukset, joista oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan ko-
tikuntakorvauksen. 
 

38 § 

Kotikuntakorvausta koskeva riita 

Jos kunnat tai kotikunta ja muu opetuksen järjestäjä ovat erimielisiä, onko toinen kunta tai 
opetuksen järjestäjä oikeutettu saamaan tai velvollinen maksamaan kotikuntakorvausta tai 33 
§:ssä tarkoitettua korvausta, asiaa koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-
oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
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7 luku 

Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen  

39 § 

Valtionosuuden hallinnointi ja maksaminen 

Valtiovarainministeriö valmistelee yhteistoiminnassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tässä laissa tarkoitettujen valtionosuustehtä-
vien muutoksien vaikutukset valtionosuusperusteisiin ja valtionosuuden perusteiden laskennan 
valtion talousarvion valmistelua varten. 

 
40 § 

Valtionosuutta koskeva neuvottelu 

Valtiovarainministeriön on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa neuvoteltava val-
tion ja kuntien välistä kustannustenjakoa koskevista tarkistuksista Suomen Kuntaliitto ry:n 
kanssa siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 

Valtiovarainministeriön on neuvoteltava osana kuntalain (410/2015) 11 §:ssä tarkoitettua 
valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Kunta-
liitto ry:n kanssa siitä, miten valtionosuustehtävien muutoksista aiheutuvat kustannukset kehit-
tyvät, miten valtionosuustehtävien muutokset vaikuttavat valtionosuuksien ja -avustusten mää-
räytymisperusteisiin ja kustannuksiin sekä myönnettäviin valtionosuuksiin ja -avustuksiin. 
 

41 § 

Valtionosuuden myöntäminen sekä päätös verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauk-
sesta 

Valtiovarainministeriö myöntää kunnalle valtionosuuden sekä päättää verotuloihin perustu-
vasta valtionosuuden tasauksesta. Valtiovarainministeriön on myönnettävä kunnalle valtion-
osuus sekä päätettävä verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta hakemuksetta vii-
meistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

Valtioneuvosto päättää hakemuksesta harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. 
Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään 
ajankohtaan mennessä. 
 

42 § 

Valtionosuuksien ja kotikuntakorvauksien maksaminen 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä laissa tarkoitetut valtion-
osuudet ja kotikuntakorvaukset sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetut valtionosuudet ja muun rahoituksen 
yhtenä kokonaisuutena siten kuin tässä pykälässä säädetään. 
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Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö toimittavat Valtion talous- ja henki-
löstöhallinnon palvelukeskukselle 1 momentissa tarkoitettujen euromäärien maksamista varten 
seuraavat tiedot: 

1) 41 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset sekä päätökset verotuloihin perustuvasta tasa-
uksesta; 

2) 5 luvussa tarkoitetut muut tiedot valtionosuuksiin tehtävistä vähennyksistä ja lisäyksistä; 
3) 36 §:ssä tarkoitettujen tietojen perusteella tiedot kultakin kunnalta kuntien valtionosuuden 

maksamisen yhteydessä vähennettävistä 29 §:ssä ja 30 §:n 1—5 momentissa tarkoitetuista ko-
tikuntakorvauksista sekä kunnalle ja muulle opetuksen järjestäjälle maksettavista 29 §:ssä ja 
30 §:n 1–5 momentissa sekä 31 ja 32 §:ssä tarkoitetuista kotikuntakorvauksista; 

4) yksityisille opetuksen järjestäjille maksettavista 35 §:ssä tarkoitetuista arvonlisävero-
osuuksista; 

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 6, 7 ja 10—22 §:ssä tarkoitetut val-
tionosuudet ja rahoitukset; sekä 

6) vapaasta sivistystyöstä annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut valtionosuuspäätökset. 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa tässä pykälässä tarkoitetut eu-

romäärät kunnille ja muille valtionosuuden tai rahoituksen saajille varainhoitovuoden alusta, 
kuukausittain yhtä suurina erinä, viimeistään kuukauden 11 päivänä. 

Jos 2 momentissa tarkoitettujen päätöksien mukaan kunta on velvoitettu suorittamaan 
enemmän kuin, mitä kunnalle maksetaan, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 
perii erotuksen kunnalta siten kuin 3 momentissa säädetään maksamisesta. 

Siltä osin kuin valtionosuuksia, rahoitusta tai valtionavustuksia tarkistetaan opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n 2 momentin nojalla, tarkistukset otetaan huomi-
oon 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuuksien, kotikuntakorvauksien ja muun rahoituksen 
maksamisen yhteydessä varainhoitovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

Valtiovarainministeriö päättää harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen maksamisen 
ajankohdasta. 
 

43 § 

Laskuvirheen oikaisu 

Valtiovarainministeriö voi itse tai hakemuksen perusteella oikaista tässä laissa tarkoitetuissa 
päätöksissä ja tiedoissa olevan laskuvirheen. 
 

44 § 

Saamatta jääneen etuuden suorittaminen 

Jos oikaisuvaatimuksen tekemiselle 51 §:ssä säädetyn määräajan kuluttua ilmenee tietoja, 
jotka eivät ole olleet aikaisemmin tiedossa ja kunnalta on tämän vuoksi jäänyt saamatta valti-
onosuutta, joka olisi lain mukaan kuulunut sille, on saamatta jäänyt euromäärä suoritettava 
kunnalle. Suoritettavalle määrälle on maksettava korkolain (633/1982) 3 § 2 momentin mu-
kainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valtionosuus olisi tullut maksaa. 

Jos saamatta jääneen etuuden merkitys on vähäinen ja sen maksamisesta aiheutuvat menot 
olisivat epäsuhteessa verrattuna asian taloudelliseen merkitykseen, ei etuutta kuitenkaan suori-
teta. 
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Valtiovarainministeriö voi päättää, että saamatta jäänyt etuus maksetaan myöhemmin seu-
raavan valtionosuuden yhteydessä. 
 

45 § 

Perusteettoman edun palauttaminen 

Jos kunta on saanut perusteettomasti tässä laissa tarkoitettua valtionosuutta, on valtiova-
rainministeriön määrättävä liikaa saatu määrä palautettavaksi. Palautettavasta määrästä peri-
tään korkolain 3 §:n 2 momentin mukainen vuotuinen korko sen kuukauden alusta, jona valti-
onosuus tai kotikuntakorvaus on maksettu. 

Jos palautettava etuus on vähäinen taikka jos palauttamista tai koron perimistä on pidettävä 
kohtuuttomana, voidaan etuus jättää määräämättä palautettavaksi. 

Valtiovarainministeriö voi päättää, että palautettava etuus vähennetään myöhemmin seuraa-
van valtionosuuden yhteydessä. 
 

46 § 

Suoritusvelvollisuuden raukeaminen 

Velvollisuus suorittaa saamatta jäänyt etuus tai palauttaa perusteetta saatu etuus raukeaa vii-
den vuoden kuluessa sen varainhoitovuoden päättymisestä, jona etuus olisi tullut suorittaa tai 
on suoritettu. 
 

8 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

47 § 

Valtionosuuden määräytyminen kuntien yhdistyessä 

Kuntien yhdistyessä uuden kunnan valtionosuudet sekä verotuloihin perustuva valtionosuu-
den tasaus lasketaan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voi-
maantulovuoden valtionosuuden määräämisen perusteena. 

Kunnan asukasmääränä pidetään kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien yhteenlas-
kettuja kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun 
asukasmääriä. 

Edellä 6 §:ssä tarkoitetut laskennalliset kustannukset, 7—11 §:ssä tarkoitetut kertoimet ja 
12—15 §:ssä tarkoitetut lisäosat saadaan yhdistämällä asianomaisten kuntien laskennallisten 
kustannusten, kertoimien ja lisäosien perusteet.  
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48 § 

Valtionosuuden määräytyminen siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan 

Jos kunnan osa siirretään toiseen kuntaan, laajentuvan kunnan valtionosuudet sekä verotu-
loihin perustuva valtionosuuden tasaus lasketaan kunnan laajentuvan alueen osalta niiden tie-
tojen perusteella, jotka ovat kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan kunnan val-
tionosuuden määräämisen perusteena. 

Valtionosuudet ja verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus sen kunnan osalta, josta siir-
retään osa toiseen kuntaan, jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulovuonna supistuvan ja 
laajentuvan kunnan tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa supistuvan kunnan 
asukasluku jakautuu niiden kesken. 

Opetus- ja kulttuuritoimessa laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opiskeli-
javiikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönnetään 
niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden 
järjestämisen. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon muutoksen 
voimaantulovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon muu-
toksen voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna.  
 

49 § 

Valtionosuuden määräytyminen kunnan alueen jakamistapauksissa 

Jos kunta yhdistetään kahteen tai useampaan kuntaan, lakkaavan kunnan alueen osalta laske-
taan uusien tai laajentuvien kuntien valtionosuudet ja verotuloihin perustuva valtionosuuden 
tasaus lakkaavan kunnan niiden tietojen perusteella, jotka olisivat kuntajaon muutoksen voi-
maantulovuoden valtionosuuden määräämisen perusteena. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut valtionosuudet jaetaan kuntajaon muutoksen voimaantulo-
vuonna uusien tai laajentuvien kuntien kesken siinä suhteessa, jossa lakkaavan kunnan asu-
kasmäärä jakautuu muiden kuntajaon muutoksen kohteena olevien kuntien kesken. 

Opetus- ja kulttuuritoimen laskennallisiin opiskelija-, opetustunti-, ohjaustunti-, opiskelija-
viikko-, opiskelijatyövuosi- ja henkilötyövuosimääriin perustuva valtionosuus myönnetään 
niille kunnille, jotka kuntajakoa muutettaessa saavat hoidettavakseen kyseisten palveluiden 
järjestämisen. 

Kunnan alueiden asukasmäärän perusteena pidetään kuntajaon muutoksen voimaantulovuot-
ta edeltävää vuotta edeltäneen vuoden lopun asukasmäärää. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan kaikkiin valtionosuuksiin kuntajaon muutoksen 
voimaantulovuonna sekä verotuloihin perustuvaan valtionosuuden tasaukseen kuntajaon muu-
toksen voimaantulovuonna ja sitä seuraavana vuonna. 
 

50 § 

Uhkasakko 

Jos kunta, kuntayhtymä tai opetuksen järjestäjä on valtionosuustehtäviä järjestäessään jättä-
nyt noudattamatta laissa tai lain nojalla säädetyn tai määrätyn velvoitteen, aluehallintovirasto 
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voi, asianomaista ministeriötä kuultuaan, sakon uhalla määrätä kunnan tai kotikuntakorvauk-
sen saajan noudattamaan velvoitetta. 
 

9 luku 

Muutoksenhaku 

51 § 

Oikaisumenettely 

Milloin kunta on tyytymätön valtiovarainministeriön päätökseen, joka koskee valtionosuu-
den myöntämistä, verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta tai kotikuntakorvauksen 
perusosan euromäärää, kunnalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon 
saatuaan tehdä valtiovarainministeriölle kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Pää-
tökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus. 
 

52 § 

Muutoksenhaku 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Muihin kuin 1 momentissa tarkoitettuihin tämän lain nojalla annettuihin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
 

10 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

53 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1.1.2019. 
 

54 § 

Kumottavat säännökset 

Tällä lailla kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki (1704/2009) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Jos muualla laissa viitataan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen lakiin kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta, on sen sijasta sovellettava tätä lakia. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen valtion-
osuuden myöntämiseksi sekä valtionosuuden ja kotikuntakorvausten maksamiseksi varainhoi-
tovuodelle 2019. 
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55 § 

Voimaantulosäännökset 

Valtionosuutta koskevien laskelmien tarkistaminen  
Edellä 27 §:ssä ja 27 b §:ssä tarkoitetut laskelmat tarkistetaan vuonna 2019. Laskelmat teh-

dään uudelleen Tilastokeskuksen vuosilta 2017 ja 2018 laatimien lopullisten kunnittaisten 
kustannustietojen keskiarvon ja vuoden 2018 tulotietojen perustella.  Uudet laskelmat ovat 
vuodesta 2020 lukien 27 §:n ja 27 b §:n mukaan myönnettävien valtionosuuksien perusteena.  

Jos tarkistuksen jälkeen todetaan, että kunnalle on maksettu valtionosuutta vuonna 2019 
enemmän tai vähemmän kuin 1 momentissa tarkoitetun laskennan mukaan kuuluisi, erotusta 
vastaava määrä vähennetään tai lisätään kunnalle myönnettävästä valtionosuudesta tasasuurui-
sina erinä vuosina 2020—2023.  

Tässä pykälässä tarkoitetut tarkistukset toteutetaan kuntien ja valtion välisessä suhteessa 
kustannusneutraalisti. Kuntien valtionosuutta vähennetään tai lisätään siten, että valtionosuu-
den vähennys tai lisäys on kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suuri. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoitetusta 
laskelmien tarkistamisesta.  
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Valtioneuvoston asetus 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 
annetun lain [x] nojalla 
 

1 § 

Laskennallisten kustannusten ja lisäosien perushinnat 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6—15 §:ssä tarkoitetut perushinnat 
ovat vuonna 2019 seuraavat: 

Laskennalliset kustannukset 
- 0—5 –vuotiaat [ €] 
- 6 –vuotiaat [€] 
- 7—12 –vuotiaat [€] 
- 13—15 –vuotiaat [€] 
- 16 vuotta täyttäneet ja vanhemmat [€] 
- vieraskielisyys [€] 
- kaksikielisyys [€] 
- saaristoisuus [€] 
- asukastiheys [€] 
- koulutustausta [€] 

Lisäosat 
- työttömyys [€] 
- syrjäisyys [€] 
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen [€] 
- saamelaisten kotiseutualueen kunta [€] 

 
2 § 

Syrjäisyysluvun määräytymisperusteet 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain [ ] 13 §:ssä tarkoitettu  syrjäisyysluku 
muodostuu  kahden väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0. En-
simmäinen väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 ki-
lometrin etäisyydellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä 
kunnan väestöllisestä keskipisteestä.  Kunnan väestöllinen keskipiste on kunnan laskennalli-
nen väestön keskipiste, joka lasketaan pinta-alaltaan yhden neliökilometrin suuruisista ruu-
duista käyttäen painomuuttujina kunkin asutun ruudun väestömäärää ja sijaintimuuttujana 
ruudun keskipisteen koordinaatteja. 

Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäi-
syydellä asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla. Seudullinen väestöpohjaindeksi 
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saadaan vähentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan väestön määrä ja 
jakamalla erotus 60 000:lla. Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkis-
tamasta tilastosta, joka koskee väestön jakautumista yhden neliökilometrin kokoisille alueille. 
 

3 § 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan määräytymisperusteet  

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain [ ] 14 §:ssä tarkoitettua hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen lisäosaa määriteltäessä käytetään kunnan toimintaa ja kunnan toi-
minnan tulosta kuvaavia indikaattoreita. 

Toimintaa kuvaavina indikaattoreina käytetään seuraavia tietoja, jotka saadaan seuraavista 
tietolähteistä ja pisteytetään seuraavasti:  

1) Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.  
Tarkastus tehdään kunnan toimesta koulussa kolmen vuoden välein. Tarkastus todennetaan 
tarkastusraportilla.  

Pisteytys:  
0 pistettä, jos tietoa ei ole lainkaan, tarkastusta ei ole tehty koskaan tai se on tehty viimeksi 

vuonna 2011 tai tätä aikaisemmin. 
100 pistettä, jos tarkastus on tehty joko vuonna 2012, 2013, 2014 tai 2015. 
2) Vähintään 16 tuntia viikossa työskentelevien opettajien lukumäärä jaettuna 100 oppilaal-

la. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
Pisteytys alakoulujen osalta: 
0 pistettä, jos suhdeluku on pienempi kuin 5,8 
25 pistettä jos suhdeluku on 5,8—6,39 
50 pistettä, jos suhdeluku on 6,4—7,09 
75 pistettä, jos suhdeluku on 7,1—8,19 
100 pistettä, jos suhdeluku on yhtäsuuri tai suurempi kuin 8,2 
Pisteytys yläkoulujen osalta:  
0 pistettä, jos suhdeluku on pienempi kuin 8,4 
25 pistettä, jos suhdeluku on 8,4—9,19 
50 pistettä, jos suhdeluku on 9,2—10,19 
75 pistettä, jos suhdeluku on 10,2—11,59 
100 pistettä, jos suhdeluku on yhtäsuuri tai suurempi kuin 11,6 
Pisteytys yhdistettyjen ala- ja yläkoulujen osalta: 
0 pistettä, jos suhdeluku on pienempi kuin 7,4 
25 pistettä, jos suhdeluku on 7,4—8,19 
50 pistettä, jos suhdeluku on 8,2—9,09 
75 pistettä, jos suhdeluku on 9,1—10,49 
100 pistettä, jos suhdeluku on yhtäsuuri tai suurempi kuin 10,5 
3) Koulupsykologin työpanoksen määrä viikossa jaettuna 100 oppilaalla 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei tietoa/ Ei lainkaan 
25 pistettä: 0,01—0,29 tuntia  
50 pistettä: 0,3—0,79 tuntia 
75 pistettä: 0,8—2,19 tuntia 
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100 pistettä: 2,2 tuntia tai enemmän 
Koulukuraattorin työpanoksen määrä viikossa jaettuna 100 oppilaalla. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei tietoa/ Ei lainkaan 
25 pistettä: 0,01—0,69 tuntia 
50 pistettä: 0,7—1,99 tuntia 
75 pistettä: 2—4,49 tuntia 
100 pistettä: 4,5 tuntia tai enemmän 
4) Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää seurataan koko koulussa. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei tiedossa 
100 pistettä: On tiedossa 
5) Koulussa on yhteisesti sovittu käytäntö tai menettelytapa koulutapaturmien ennaltaehkäi-

semisestä. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei yhtenäistä käytäntöä, henkilöstö toimii parhaaksi katsomallaan tavalla 
50 pistettä: On tietyt yhteiset periaatteet, mutta ei varsinaista kirjallista toimintamallia 
100 pistetty: On opetussuunnitelmaan kirjattu käytäntö, jonka mukaan toimitaan / On muu-

ten kirjattu yhteinen käytäntö, jonka mukaan toimitaan 
6) Koulun oppilaita aktivoidaan koulumatkaliikuntaan. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
7) Koulussa pitkät liikuntavälitunnit. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
8) Koulussa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositusta kou-

lu-lounaan ja välipalojen järjestämisessä. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: En osaa sanoa / Ei 
100 pistettä: Kyllä 
9) Koulun opetussuunnitelmassa on kuvattu kouluruokailun järjestämisessä tehtävä yhteis-

työ ruokailusta vastaavan henkilökunnan kanssa.  
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
10) Kunnassa on päätetty terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan vastuutahosta. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
11) Liikunnan edistämisestä vastaavat viranhaltijat osallistuvat toimielinten vaikutusten en-

nakkoarviointiin. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
12) Kunta kutsuu säännöllisesti koolle liikuntaseurojen ja yhdistysten yhteiskokouksen. 
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Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
13) Kunnan viimeksi laadittuun hyvinvointikertomukseen tai muuhun vastaavaan kertomuk-

seen sisältyy kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
14) Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta raportoidaan vuosittain kunnan hyvinvointiker-

tomuksessa tai vastaavassa kertomuksessa.  
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
15) Kunnassa kokoontuu säännöllisesti liikuntaseurojen ja –yhdistysten sekä kunnan yhtei-

nen asiantuntijaelin. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
16) Kunta tekee liikuntapaikkojen- ja palveluiden käyttäjille asiakaspalautekyselyjä vähin-

tään joka toinen vuosi. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
17) Kuinka usein kunta seuraa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei seurata 
50 pistettä: Valtuustokausittain 
100 pistettä: Kahden vuoden välein / Vuosittain tai jatkuvasti 
18) Kunnassa järjestetään kohdennettuja liikkumisryhmiä liikuntaseuratoiminnan ulkopuo-

lella oleville lapsille ja nuorille. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjosta. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
19) Kunnassa toimii liikunnan edistämistä käsittelevä poikkihallinnollinen työryhmä. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
20) Kunnan investointiohjelmassa otetaan huomioon kunnan hyvinvointi- ja terveystavoit-

teet. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
21) Kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa arvioidaan valtuustokausittain 

kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutuminen. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei/ ei tietoa 
100 pistettä: Kyllä 
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22) Kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään talousarviovuodelle mittarit, 
joilla seurataan väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteiden toteutumista. 

Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
23) Kunnassa laaditaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
24) Kunnassa toimii erikseen nimetty asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä, oman toimen ohella/ osa-aikaisesti/ Kyllä, kokopäiväisestä/ Kyllä, yh-

teistoiminta-alueen tai kuntien yhteinen. 
25) Kunnassa toimii hallituksen tai valtuuston asettama lapsiparlamentti tai vastaava.  
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
26) Kunnan palveluluiden suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään asukasraateja ja 

foorumeja. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
27) Valtuustolle raportoidaan vuosittain väestön elintavoista ja niissä tapahtuneista muutok-

sista. 
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei 
100 pistettä: Kyllä 
28) Kunnanhallituksessa tai kunnanvaltuustossa on käsitelty paikallista turvallisuussuunni-

telmaa ja päätetty toimenpiteistä.  
Tieto saadaan kunnan asiakirjoista. 
0 pistettä: Ei ole laadittu 
25 pistettä: Ei käsitelty 
50 pistettä: Jaettu tiedoksi 
75 pistettä: Esitelty 
100 pistettä: Keskusteltu ja päätetty toimenpiteistä 
Toiminnan tulosta kuvaavina indikaattoreina käytetään seuraavia tietoja, jotka saadaan seu-

raavista tietolähteistä: 
1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tuloksia oppilaille teh-

tävistä seuraavista kysymyksistä: 
kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista; 
tupakoi päivittäin, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista ja  
ylipaino, osuus 8. ja 9. luokan oppilaista 
2) Tilastokeskuksen tutkintorekisterin tietoja: 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17—24-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 
3) Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa: 
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Nuorisotyöttömät, osuus 18—24-vuotiaasta työvoimasta 
4) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, toimeentulorekisteri: 
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25—64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väes-

töstä  
5) Eläketurvakeskus, eläketilastot: 
Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25—64-vuotiaat, osuus vastaavanikäisestä väestöstä 
6) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Erikoissairaanhoito- ja perusterveydenhuoltotilastot, 

hoitoilmoitustiedot: 
Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 

10 000 vastaavan ikäiseen henkilöön. 
Toiminnan tulosta kuvaavista indikaattoreista lasketaan kahden viimeisimmän vuoden ero-

tus kuvaamaan tapahtunutta muutosta. Kaikki erotukset skaalataan niin, että vaihteluväliksi tu-
lee 0—100. Jos indikaattorin arvo on jo tavoitetilanteessa, otetaan tämä huomioon laskennassa 
siten, että kunta saa kyseisen indikaattorin osalta maksimipisteet.  

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin lasketaan keskiarvona toimintaa ku-
vaavien indikaattoreiden keskiarvosta ja toiminnan tulosta kuvaavien kahden viimeisimmän 
vuoden erotuksen keskiarvosta. 

 
4 § 

Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi  

Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain [ ] 
20 § 2 momentissa tarkoitetun kuntien peruspalveluiden hintaindeksin. Indeksi lasketaan Ti-
lastokeskuksen julkaiseman kunnan palkansaajien ansiotason muutoksen, Tilastokeskuksen 
julkaisemien kuluttaja-, tukku- ja rakennuskustannusindeksien muutosten sekä kuntien palk-
kasidonnaisten maksujen muutosten perusteella. Palkkasidonnaisina maksuina pidetään kunti-
en maksamiin palkkoihin liittyviä kuntien työnantajina suorittamia kansaneläke-, sairausva-
kuutus-, työttömyysvakuutus- ja eläkemaksuja. 

Kuntien peruspalveluiden hintaindeksissä painotetaan 1 momentissa mainittujen hinta- ja 
kustannusindeksien kehitystä kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimen tilinpäätös-
ten mukaisilla kustannusosuuksilla. Kustannuksiksi luetaan henkilöstön palkkausmenot sivu-
kuluineen, tavaroiden ja palveluiden ostot sekä muut käyttökustannukset. 

Kuntien peruspalveluiden hintaindeksin pisteluku on 100 vuonna 2000. Edellä 2 momentissa 
tarkoitettujen kustannusten painorakenne tarkistetaan määräajoin, vähintään joka viides vuosi. 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu va-
rainhoitovuodelle arvioitu kustannustason muutos perustuu valtiovarainministeriön ennustee-
seen peruspalveluiden hintaindeksin muutoksesta. Ennuste perustuu uusimpiin käytettävissä 
oleviin 1 momentissa tarkoitettuihin indeksin laskennassa käytettäviin tietoihin. Varainhoito-
vuoden toteutuneen kustannustason muutoksen ja edellä mainitun arvion erotus perustuu pe-
ruspalveluiden hintaindeksin toteutuneeseen muutokseen. 
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5 § 

Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavat verotulot  

Määrättäessä kunnan verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta otetaan kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta annetun lain 24 §:n mukaisina laskennallisina verotuloina huomi-
oon verot varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä verovuodelta. Jos verotulojen mak-
suunpanotiedot eivät ole käytettävissä varainhoitovuotta edeltävän joulukuun 1 päivään men-
nessä, voidaan käyttää tätä aikaisemman verovuoden tietoja. Tällöin valtionosuuksien tasaus-
ten oikaisu tehdään kahden kuukauden kuluessa maksuunpanotietojen valmistumisesta. 

Kunnan laskennallisena kunnallisverona käytetään verontilityslain (532/1998) 3 a §:ssä tar-
koitettua laskennallista kunnallisveroa ja kunnan yhteisövero-osuutena mainitun pykälän mu-
kaista maksettavaa yhteisöveroa. 

[Kiinteistöveron osalta valmistelu kesken] 
Laskennallista verotuloa laskettaessa asukaslukuna käytetään sen vuoden asukaslukua, jonka 

tuloihin kunnallisvero ja yhteisövero perustuvat.  
 

6 § 

Maakuntien perustaminen vuonna 2019 ja järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvien taloudel-
listen vaikutusten rajoittaminen  

[Valmistelu kesken. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä las-
kennassa huomioon otettavista kustannuksista ja tuloista sekä niiden muuntamisesta vuoden 
2018 tasolle.] 
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7 § 

Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen 

Kunnan ja muun esi- ja perusopetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 35 §:ssä tarkoitetut tiedot niiden oppi-
laiden määrästä ja kotikunnista, joille se järjestää esi- ja perusopetusta. Tiedot on toimitettava 
Tilastokeskuksen lomakkeella viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden 20 päivään 
helmikuuta mennessä. Oppilaiden määrät ja kotikunnat on ilmoitettava erikseen 6, 7—12 ja 
13—15 -vuotiaiden osalta. Lisäksi ne oppilaat, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joiden ko-
tikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, on ilmoitettava eriteltyinä. 

 
8 § 

Kustannustenjaon tarkistusta koskevat neuvottelut 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetut neu-
vottelut valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n vä-
lillä käydään valtiovarainministeriön johdolla. 
 

9 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. 
Tällä asetuksella kumotaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettu asetus 

(1446/2014). 
Sen estämättä, mitä 2 § 1 momentissa säädetään syrjäisyyslukujen tarkistamisesta, syrjäi-

syysluvut tarkistetaan tämän asetuksen perusteella ensimmäisen kerran vuodenvaihteen 
[20xx—20yy] tilaston perusteella  
 
Helsingissä  päivänä   kuuta 2016 
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7. 

Vuoden 2019 tuloveroasteikkolaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 § 

Vuodelta 2019 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella 
valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavas-
ti: 
Verotettava ansiotulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero alarajan ylittävästä tu-

lon osasta, % 
3 100—15 300 8,00 14,50 

15 300—20 000 1 777,00 20,00 
20 000—25 000 2 717,00 20,25 
25 000—30 000 3 729,50 28,25 
30 000—39 000 5 142,00 29,00 
39 000—72 300 7 752,00 34,00 

72 300— 19 074,00 44,25 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 20  . 

————— 
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8. 

Laki 
tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 104, 105 ja 126 §, sellaisen kuin ne ovat, 104 § osaksi 

laissa 896/2001, 105 § laissa 1141/2007 ja 126 § osaksi laissa 858/2005, 
muutetaan 3 §, 21 §:n 1 ja 4 momentti, 31 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 82 §:n 2 mo-

mentti, 100 §:n 2 ja 3 momentti, 101 §:n 2 momentti, 106 § sekä 125 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 1223/1994 ja 1736/2009, 21 §:n 1 momentti 

laissa 654/2015, 31 §:n 1 momentti osaksi laissa 1088/2005, 49 §:n 1 momentti osaksi laissa 
1502/1993, 100 §:n 2 ja 3 momentti laissa 1410/2010, 101 §:n 2 momentti laissa 1086/2014 
sekä 106 § ja 125 §:n 2 momentti laissa 1546/2015, sekä 

lisätään lakiin uusi 97 a § seuraavasti: 
 

3 § 

Yhteisö 

Yhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa: 
1) valtiota ja sen laitosta; 
2) maakuntaa; 
3) kuntaa ja kuntayhtymää; 
4) seurakuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa; 
5) osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpankkia, sijoitusrahastoa, yliopistoa, keskinäistä vakuu-

tusyhtiötä, lainajyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdistystä, säätiötä ja laitosta;  
6) ulkomaista kuolinpesää; 
7) edellä 1—6 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin verrattavaa muuta oikeushenkilöä tai eri-

tyiseen tarkoitukseen varattua varallisuuskokonaisuutta. 
 

21 § 

Osittain verovapaat yhteisöt 

Tulon perusteella suorittavat veroa kunnalle 124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tuloveropro-
sentin mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset; 
2) Raha-automaattiyhdistys sekä Oy Veikkaus Ab muusta kuin arpajaisverolaissa 

(552/1992) ja viihdelaitelaissa (164/1995) tarkoitetun toiminnan ja musiikkiautomaattien pi-
tämisestä saamastaan tulosta; 

3) kunta, kuntayhtymä, maakunta, Ahvenanmaan maakunta sekä näiden palveluksessa ole-
via varten perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu vastaava eläkelaitos, -säätiö tai 
-kassa, joka saa avustusta yhteiskunnan varoista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Maakunta, Ahvenanmaan maakunta, kunta ja kuntayhtymä, evankelisluterilainen kirkko ja 
ortodoksinen kirkkokunta sekä niiden seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta ovat ve-
rovelvollisia 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ainoastaan elinkeinotulosta ja muuhun 
kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuot-
tamasta tulosta. Kunta ei ole verovelvollinen omalla alueellaan harjoittamansa elinkeinotoi-
minnan tuottamasta tulosta eikä omalla alueellaan sijaitsevan kiinteistön tuottamasta tulosta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

31 § 

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset säännökset 

Tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat muun ohessa: 
1) verovelvollisen tulonhankinnassa työskennelleille henkilöille maksettu palkka ja muut 

edut; 
2) yhtymän, yhteisetuuden ja kuolinpesän tulonhankinnassaan työskennelleelle osakkaalleen 

maksama kohtuulliseksi katsottava palkka; 
3) verovelvollisen tulonhankinnassa työskennelleille palkansaajille huoltoapulain 5 §:n no-

jalla annettu elatus sekä heidän ja heidän omaistensa eläkkeet; 
4) ammattikirjallisuuden sekä tutkimusvälineiden ja tieteellisen kirjallisuuden hankkimisesta 

sekä tieteellisestä työstä ja taiteen harjoittamisesta muutoin johtuneet menot, jos niitä ei ole 
suoritettu 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla stipendillä tai apurahalla; 

5) valtiollisen luottamustehtävän hoitamisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustan-
nukset sekä kunnallisista ja maakunnallisista luottamustoimista maksetuista kokouspalkkioista 
peritty luottamushenkilömaksu;  

6) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut; 
7) maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksetut pakolliset eläkevakuutusmaksut, tapaturma-

vakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutuksen maksut siltä osin kuin ne kohdistuvat metsäta-
louden pääomatuloon tai porotalouden tuloon. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

49 § 

Osittain verovapaat luovutusvoitot 

Muun verovelvollisen kuin yhteisön tai avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön luovu-
tusvoiton veronalaista määrää laskettaessa luovutushinnasta vähennetään vähintään 80 pro-
senttia, jos  

1) kiinteä omaisuus, toisen maalla oleva rakennus tai niiden pysyvä käyttöoikeus, joita vero-
velvollinen ei ole hankkinut ilmeisesti keinottelutarkoituksessa, on luovutettu kiinteän omai-
suuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) mukaisella menettelyllä 
tai muulla siihen rinnastettavalla menettelyllä; 

2) kiinteistö on vapaaehtoisesti luovutettu sellaiseen tarkoitukseen, johon vastaanottajalla on 
oikeus lunastaa kysymyksessä olevan kaltaista omaisuutta tai saada sen pysyvä käyttöoikeus 
mainitulla menettelyllä; 
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3) verovelvollinen on vesistön patoamista tai säännöstelyä varten vapaaehtoisesti luovutta-
nut omaisuuden tai pysyvän käyttöoikeuden mainituista toimenpiteistä hyötyä saavalle voima-
laitoksen omistajalle sellaiseen tarkoitukseen, johon valtiolle on annettu lunastusoikeus; 

4) kiinteä omaisuus luovutetaan valtiolle, maakunnalle, Ahvenanmaan maakunnalle, kunnal-
le tai kuntayhtymälle. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

82 § 

Stipendi, apuraha ja tunnustuspalkinto 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Muulta kuin valtiolta, kunnalta, maakunnalta tai muulta julkisyhteisöltä taikka Pohjoismai-

den neuvostolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat kuitenkin 
veronalaista tuloa siltä osin, kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta 
saatujen stipendien, muiden apurahojen, opintorahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä tu-
lon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen verovuonna 
ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

97 a § 

Opintorahavähennys 

Jos verovelvollinen on saanut opintotukilaissa tarkoitettua opintorahaa, hänen puhtaasta ansio-
tulostaan vähennetään opintorahavähennys sekä kunnallisverotuksessa että valtionverotukses-
sa. Sen täysi määrä on 2 600 euroa, kuitenkin enintään opintorahan määrä. Vähennystä pie-
nennetään 50 prosentilla siitä määrästä, jolla verovelvollisen puhtaan ansiotulon määrä ylittää 
opintorahavähennyksen täyden määrän. 
 

100 § 

Valtionverotuksen eläketulovähennys 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,53 kerrotun täyden kan-

saneläkkeen määrästä vähennetään progressiivisen tuloveroasteikon alimman verotettavan tu-
lon määrä ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen kymmenen euron määrään. 

Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suurempi. Jos verovelvollisen 
puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden eläketulovähennyksen määrä, eläketulovähennystä 
pienennetään 28 prosentilla määrästä, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyk-
sen määrän. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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101 § 

Kunnallisverotuksen eläketulovähennys 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,44 kerrotun täyden kan-

saneläkkeen määrästä vähennetään 1 480 euroa ja jäännös pyöristetään seuraavaan täyteen 
kymmenen euron määrään. Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon määrää suu-
rempi. Jos verovelvollisen puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen määrän, elä-
ketulovähennystä pienennetään xx prosentilla ylimenevän osan määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

106 § 

Kunnallisverotuksen perusvähennys 

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähennysten 
jälkeen ei ole 2 960 euron määrää suurempi, on siitä vähennettävä tämän tulon määrä. Jos 
puhtaan ansiotulon määrä mainittujen vähennysten jälkeen ylittää täyden perusvähennyksen 
määrän, vähennystä pienennetään 12 prosentilla yli menevän tulon määrästä. 
 

125 § 

Työtulovähennys 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Vähennys on 21 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 20 500 euroa ylittävältä osal-

ta. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 1 730 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotu-
lon ylittäessä 22 500 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,97 prosentilla puhtaan ansiotulon 
22 500 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehdään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähennyk-
siä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 20  . Lain 3 §, 21 §:n 1 ja 4 momentti, 49 §:n 1 

momentti ja 82 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan   päivänä    kuuta 20  . 
————— 
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9. 

Laki 
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 16 §:n 11 momentti, 18 §:n 5 ja 6 

momentti, 20 §:n 1 momentti ja 91 a §:n 1 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n 11 momentti, 18 §:n 5 ja 6 momentti, 20 §:n 1 momentti lais-

sa 520/2010 ja 91 a §:n 1 momentti 520/2010, sekä 
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 91 b § seuraavasti: 

 
16 § 

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kunnan ja kuntayhtymän sekä maakunnan, joka perii maksamistaan palkkioista tuloverolain 

31 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamushenkilömaksuja, on toimitettava Vero-
hallinnolle tarpeelliset tiedot perimistään luottamushenkilömaksuista. Luottamushenkilömak-
sun saajan on toimitettava Verohallinnolle tarpeelliset tiedot niistä luottamushenkilömaksuis-
ta, jotka verovelvollinen on itse suoraan maksanut luottamushenkilömaksun saajalle. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

18 § 

Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Valtion, maakunnan ja kunnan viranomaisen on toimitettava Verohallinnolle verotusta var-

ten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan 
ja rakennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista.  

Valtion, maakunnan ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on toimitettava Ve-
rohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot myöntämistään elinkeino-, 
työllistämis- ja niihin verrattavista tuista ja avustuksista sekä niiden saajista ja maksetuista 
määristä. Tiedonantovelvollisuus koskee myös muuta yhteisöä, jonka myöntämien edellä tar-
koitettujen tukien ja avustusten rahoitus tapahtuu kokonaan tai osaksi julkisista varoista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

20 § 

Viranomaisen erityinen tiedonantovelvollisuus 

Valtion, maakunnan ja kunnan viranomaisen sekä muun julkisyhteisön on Verohallinnon 
pyynnöstä annettava tai esitettävä tarkastettaviksi sellaiset tiedot, jotka saattavat olla tarpeen 
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verotusta tai muutoksenhakua varten ja jotka selviävät viranomaisen tai muun julkisyhteisön 
hallussa olevista asiakirjoista tai muutoin ovat tämän tiedossa, jos tiedot eivät koske sellaista 
asiaa, josta lain mukaan ei saa todistaa. Verotukseen vaikuttavia taloudellista asemaa koskevia 
tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä antamasta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
91 a § 

Kunnan ja seurakunnan tuloveroprosentin ilmoittaminen 

Kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän 
vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin 
prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. 
 

91 b § 

Kunnan tuloveroprosentin tarkkuus vuosille 2019—2021 

Poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, vuosille 2019—2021 kunta ilmoittaa tuloveropro-
sentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . Lain 91 a §:n 1 momentti tulee kuitenkin voi-

maan 1 päivänä tammikuuta 2021. Lain 91 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020. 
————— 
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10. 

Laki 
verontilityslain 12:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 § sellaisena kuin se on, laissa 655/2015 seuraavas-

ti: 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 80,72 prosenttia ja kuntien jako-osuus 19,28 prosenttia yhteisöveros-
ta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 

————— 
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11. 

Laki 
Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 30 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 

laissa 656/2015, seuraavasti: 
 

30 § 

Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotuisista kustannuksista valtio perii kunnilta yhteensä 
15,8 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta yhteensä 3,4 prosenttia ja Kansan-
eläkelaitokselta 5,9 prosenttia. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  . 

————— 
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12. 

Laki 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) nimike, 1 ja 2 §, 3 §:n 1 

momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 16 a ja 23 §, 25 §:n 1 momentti, 39 §:n 2 momentti, 43 
§:n 2 momentti, 48 §:n 1 momentti, 50 § ja 53 §:n 1 momentti sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 3 
§:n 1 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 23 §, 25 §:n 1 momentti, 39 §:n 2 momentti, ja 48 
§:n 1 momentti laissa 304/2003, 2 ja 16 a § laissa 419/2015, 43 §:n 2 momentti laissa 
450/2007, 50 § osaksi laeissa 419/2015 ja 191/2016 sekä 53 §:n 1 momentti laissa 
586/1996,sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti: 
 
 

13. 

Laki 
kunnan ja maakunnan viranhaltijasta  

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kunnan ja maakunnan viranhaltijoihin, jollei muussa laissa toisin sää-
detä tai kunnan ja maakunnan virkaehtosopimuslain ( ) nojalla toisin sovita. 

Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayhtymää. Mitä tässä laissa sääde-
tään maakunnasta, koskee myös maakunnan julkisoikeudellista laitosta eli maakunnan palve-
lulaitosta. 
 

2 §  

Viranhaltija ja virkasuhde  

Tässä laissa viranhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan tai maa-
kuntaan. Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudellista palvelussuhdetta, jossa kunta tai maa-
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kunta on työnantajana ja viranhaltija työn suorittajana. Henkilö otetaan virkasuhteeseen kunta-
lain (410/2015) 87 §:n 2 momentissa sekä maakuntalain ( ) tarkoitetuissa tapauksissa. 
 
 
 

2 luku 

Virkasuhteen alkaminen 

3 § 

Virkasuhteen kestoaika 

Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. 
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määrä-

ajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan vir-
kasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai 
maakunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. 

Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin mukaista perustetta otettu määräajaksi tai joka on 
ilman perusteltua syytä toistuvasti otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen 
päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Korvaus-
vaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. 
 

5 § 

Virkasuhteeseen ottaminen 

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, 
joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaa-
timukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta.  

Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin kunnan virkasuhtee-
seen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja 
jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.  
 

5 a § 

Karenssisopimus 

Kunnanhallitus, maakuntahallitus tai hallintosäännössä tai vastaavassa johtosäännössä mai-
nittu muu viranomainen voi tehdä virkasuhteeseen otettavan henkilön kanssa sopimuksen, jol-
la ehdollisesti rajoitetaan määräajaksi viranhaltijan oikeutta siirtyä toisen työnantajan palve-
lukseen taikka aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittamisen tai muun toiminnan (karenssiso-
pimus). Sopimus voidaan tehdä myös viranhaltijan kanssa silloin kun viranhaltijan tehtävät 
muuttuvat virkasuhteen aikana.  

Karenssisopimuksen tekeminen edellyttää, että viranhaltijalla on virkasuhteessaan pääsy sel-
laiseen salassa pidettävään tai julkisuutta muuten rajoittavien säännösten suojaamaan tietoon, 
jota voidaan olennaisella tavalla käyttää uudessa palvelussuhteessa tai toiminnassa omaksi tai 
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toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi. Karenssisopimuksen tekeminen on edellä mainituis-
sa tilanteissa virkasuhteeseen ottamisen tai tehtävien muuttamisen edellytys. 

Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään 12 kuukautta virkasuhteen päättymisestä. Rajoi-
tusajalta maksetaan säännöllisen työajan ansioita vastaava korvaus. Sopimukseen voidaan ot-
taa määräys sopimussakosta, jonka enimmäismäärä saa olla rajoitusajalta maksettava korvaus 
kaksinkertaisena.  

Viranhaltijan on ilmoitettava työnantajalle 1 momentissa tarkoitetusta siirtymisestä vir-
kasuhteen aikana ja virkasuhteen päättymisen jälkeen rajoitusaikaa vastaavana määräaikana. 
Sopimusehto rajoitusajasta tulee voimaan, jos 1 momentissa tarkoitettu viranomainen arvioi, 
että viranhaltijan siirtymisessä on kysymys 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta. Karenssiso-
pimus ei kuitenkaan sido viranhaltijaa, jos virkasuhde on päättynyt viranomaisesta johtuvasta 
syystä. 

6 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virkasuh-
teeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty taikka kunnan tai maakunnan päättämä erityi-
nen kelpoisuus. 

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista 
riippumatta, jos siitä erikseen säädetään taikka kunta tai maakunta erityisestä syystä yksittäis-
tapauksessa toisin päättää. 

Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. 
 

3 luku 

Työnantajan velvollisuudet 

16 a § 

Viranhaltijan oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten 

Viranhaltijalla on oikeus saada vapaata työstään kunnan ja maakunnan luottamustoimen hoi-
tamista varten siten kuin kuntalain 80 ja 81 §:ssä ja maakuntalain (XX/201 )78 §:ssä sääde-
tään. 
 

5 luku 

Virkasuhteessa tapahtuvat muutokset 

23 § 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan tai maakunnan 
viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhalti-
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jan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perustel-
tu syy sitä edellyttää. 
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25 § 

Viranhaltijan asema liikkeen luovutuksessa 

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan kunnan tai maakunnan toiminnallisen osan 
luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai 
samankaltaisena. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa 
olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai hal-
tijalle. Jos luovutus tapahtuu yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai säätiölle, siirtyvät viranhalti-
jat työsopimussuhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen. Mitä edellä on lausuttu oikeuksien 
ja velvollisuuksien siirtymisestä, ei tällöin kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, 
jotka johtuvat nimenomaan virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuhteelle. 

Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta johtuvasta saatavasta vas-
taavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuk-
sensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta ole sovittu. 

Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olleen virkaehto-
sopimuksen määräyksiä kuten työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään. 
 

8 luku 

Virkasuhteen päättyminen 

39 § 

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä 

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa viranhaltijan palvelussuhdetta pelkästään 25 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun liikkeen luovutuksen perusteella. 

Kunnan tai maakunnan luovuttaessa liikkeensä edellä 25 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla 
viranhaltija saa virkasuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta tai sen 
kestoajasta riippumatta irtisanoa virkasuhteen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut 
tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen 
luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa pal-
velussuhteensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin kuukau-
den kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta. 
 

9 luku 

Virantoimituksesta pidättäminen 

48 §  

Virantoimituksesta pidättämisessä noudatettava menettely  

Virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus tai maakuntahallitus tai johtosään-
nössä määrätty muu viranomainen. Kunnanjohtajan tai maakuntajohtajan virantoimituksesta 

 155  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 
pidättämisestä päättää kuitenkin valtuusto. Ennen valtuuston kokousta voi kunnanjohtajan tai 
maakuntajohtajan virantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheen-
johtaja. Muiden viranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämisestä voi väliaikaisesti päättää 
kunnanjohtaja, maakuntajohtaja tai muu johtosäännössä määrätty johtava viranhaltija. 

Kuntayhtymän johtavan viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kuntayhty-
män ylin toimielin. Ennen kuntayhtymän ylimmän toimielimen kokousta voi kuntayhtymän 
johtavan viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää kuntayhtymän 
ylimmän toimielimen puheenjohtaja. Ennen kuin virantoimituksesta pidättämisestä tehdään 
päätös, viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 

Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön heti. 
 

10 luku 

Muutoksenhaku 

50 §  

Muutoksenhaku 

Työnantajan tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalais-
sa tai maakuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta sekä maakunta-
valituksesta säädetään. Oikaisuvaatimusaika 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta 
päätöksestä alkaa kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päätty-
misestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan 
päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän 
toimielin. 

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen kunnan ja maakun-
nan virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin 
tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna 
asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain vi-
ranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia 
vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä 
 

53 § 

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 

Sen estämättä, mitä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään, on kunnallisvalituksen tai maakuntavalituksen tehnyt asianomainen vi-
ranhaltija tai muu henkilö, jonka on katsottava tehneen valituksen viranhaltijan puolesta, vaa-
dittaessa velvoitettava korvaamaan työnantajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mikäli vali-
tus koskee tässä laissa tarkoitettua asiaa eikä valitusta hyväksytä. Vastaavasti viranomainen on 
velvoitettava korvaamaan kunnallisvalituksen tai maakuntavalituksen tehneen asianosaisen 
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, mikäli päätös valituksen johdosta osittain tai kokonaan ku-
motaan. 

Edellä 1 momentista poiketen oikeudenkäyntikuluja ei velvoiteta korvattavaksi silloin, kun 
päätös koskee virkaan ottamista tai jos asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että oikeu-
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denkäyntiin on ollut perusteltu syy tai oikeudenkäyntikulujen korvaamista on muutoin pidet-
tävä asian laatu tai olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä   kuuta 20  . 

————— 
 

13. 

Laki 
kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallista työehtosopimuksista annetun lain (670/1970) nimeke, 1 , 1 a ja 2 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laeissa 670/1970 ja 1/1975, 1a § laissa 205/1991 sekä 2 § 
laissa 670/1970, seuraavasti: 

 

Laki 
kunnan ja maakunnan työehtosopimuksista  

1 § 
Työehtosopimuksen kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, maakunnan julkisoikeudellisen lai-

toksen eli maakunnan palvelulaitoksen sekä kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan 
järjestämisestä annetun lain (  ) 4 §:n 2 momentin mukaisen jäsenyhteisön puolesta tekee  
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT, johon sovelletaan, mitä työehtosopimuslaissa on säädetty 
työnantajasta tai rekisteröidystä työnantajain yhdistyksestä. 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n järjestysmuodosta ja toiminnasta säädetään erikseen 
lailla. 

Mitä tässä laissa on säädetty Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:stä, on Ahvenanmaan maa-
kunnassa sovellettava elimeen, joka sen mukaan kuin siitä on maakunnanlainsäädännössä sää-
detty edustaa kuntia kunnallisia työehtosopimuksia tehtäessä Ahvenanmaan maakunnassa. 
  

1 a § 
Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai työntekijän palkasta taikka muusta palvelussuh-

teen ehdosta päättäminen on työehtosopimuksessa jätetty kunnan tai kuntayhtymän harkin-
taan, voidaan kunnanvaltuuston tai yhtymävaltuuston päätösvaltaa kuntalain (410/2015) 91 
§:n estämättä hallintosäännöllä taikka muutoin kunnanvaltuuston tai yhtymävaltuuston pää-
töksellä siirtää muulle kunnalliselle viranomaiselle. 

Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai työntekijän palkasta taikka muusta palvelussuh-
teen ehdosta päättäminen on työehtosopimuksessa jätetty maakunnan harkintaan, voidaan 
maakuntavaltuuston päätösvaltaa maakuntalain ( ) x §:n estämättä hallintosäännöllä taikka 
muutoin maakuntavaltuuston päätöksellä siirtää muulle maakunnan viranomaiselle. 
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2 §  
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT voi valtuuttaa kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, maa-

kunnan julkisoikeudellisen laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen tai kuntien ja maakuntien 
työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annetun lain (  ) 4 §:n 2 momentin mukaisen jä-
senyhteisön omasta puolestaan tekemään työehtosopimuksen hallituksen tai jaoston määrää-
missä rajoissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 20  . 

————— 
 
 
 

14.  

Laki 
kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
kumotaan kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 29 § sellaisina kuin se on laissa 

669/1970, muutetaan lain nimike, 1 §, 2 §:n 3 momentin 2 kohta, 3§:n 1,2 ja 3 momentti, 5, 5 
a, 8, 11 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentit, 15, 19 ja 20 §, 21 §:n 1 momentti, 25 ja 28 §, sellaisi-
na kuin niistä ovat 1 §, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 5, 8 ja 11 §, 13 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 mo-
mentti, 15 ja 19 §, 20 §:n 2 ja 3 momentti ja 25 § laissa 667/1970, 2 §:n 3 momentin 2 kohta 
laissa 485/1996, 3 §:n 3 momentti laissa 436/1993, 5 a § laissa 204/1991, 13 §:n 1 momentti, 
14 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 ja 4 momentti ja 21 §:n 1 momentti laissa 492/1986 sekä 28 § 
laissa 19/1997 seuraavasti:    
 

Laki 
kunnan ja maakunnan virkaehtosopimuksista 

1 luku 

Lain soveltamisala 

1§ 
Kuntien, kuntayhtymien, maakuntien ja maakuntien julkisoikeudellisten laitosten eli maa-

kuntien palvelulaitosten xxxx lain y §:ssä tarkoitettujen viranhaltijain palvelussuhteen ehtojen 
vahvistamiseksi virkaehtosopimuksin ja työrauhan turvaamiseksi neuvotellaan sen mukaan, 
kuin tässä laissa säädetään. 
 

2 § 
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Viranhaltijain palvelussuhteen ehdoista on sen estämättä, mitä laissa on säädetty, voimassa 
mitä niistä virkaehtosopimuksilla määrätään. Viranhaltijalla on kuitenkin vähintään ne edut, 
joita huonommista ehdoista ei muun lain mukaan hänen osaltaan saa sopia. 

Palvelussuhteen ehtoja eivät ole virastojen ja laitosten järjestysmuodon perusteet tai muu 
virkakoneiston järjestely, viran perustaminen tai lakkauttaminen, viranomaisen tehtävät tai si-
säinen työnjako, työn johtaminen, työmenetelmät eikä virkasuhteen tai siihen verrattavan pal-
velussuhteen syntyminen taikka niiden lakkaaminen, lukuun ottamatta irtisanomisaikaa ja irti-
sanomisen perusteita.  

Sopia ei saa: 
1) virkaan vaadittavista kelpoisuusehdoista, viranhaltijain velvollisuuksista eikä kurinpidos-

ta; 
2) eläkkeistä, perhe-eläkkeistä tai niihin verrattavista muista eduista, virkasuhdeasuntojen 

vuokrien määristä taikka kunnan, kuntayhtymän, maakunnan tai maakunnan julkisoikeudelli-
sen laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen muun omaisuuden käyttämisestä lukuun otta-
matta työnantajan ja viranhaltijoiden välisessä yhteistoimintatehtävässä toimivan henkilön 
työtiloja ja työvälineitä;  

3) niistä asioista, joista työehtosopimuksilla ei voida työntekijöiden osalta sopia; eikä  
4) laissa säädettyjen virkasuhteen irtisanomisperusteiden laajentamisesta.  
Asiasta, josta ei ole virkaehtosopimusta, ja 3 momentissa tarkoitetuista asioista on voimassa, 

mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty taikka virkaehtosopimuksen lisäksi Kunta- ja 
maakuntatyönantajat KT:n suostumuksella sopimuspalkkaisen viranhaltijan kanssa yksittäis-
tapauksessa sovittu. 

Virkaehtosopimuksen määräys, joka on 2, 3 tai 4 momentin vastainen, on mitätön. 
 

2 luku 

Virkaehtosopimus 

3 § 
Neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat Kunta- ja maakuntatyönantajat KT ja sellainen rekis-

teröity yhdistys, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu viranhaltijain etujen valvominen kun-
tien, kuntayhtymien, maakuntien tai maakuntien julkisoikeudellisten laitosten eli maakuntien 
palvelulaitosten palvelussuhteissa (viranhaltijayhdistys) ja jonka kanssa Kunta- ja maakunta-
työnantajat KT harkitsee tarkoituksenmukaiseksi virkaehtosopimuksen tekemisen. 

Asiasta, josta saadaan sopia virkaehtosopimuksin, Kunta- ja maakuntatyönantajat KT voi 
valtuuttaa kunnan, kuntayhtymän, maakunnan tai maakunnan julkisoikeudellisen laitoksen eli 
maakunnan palvelulaitoksen omasta puolestaan tekemään virkaehtosopimuksen Kunta- ja 
maakuntatyönantajat KT:n määräämissä rajoissa.  

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n järjestysmuodosta ja toiminnasta säädetään erikseen 
lailla. 

Neuvottelumenettelystä sekä työrauhan turvaamista tarkoittavasta tai muusta sellaisesta me-
nettelystä voidaan tehdä erillinen sopimus (pääsopimus). Samoin voidaan tehdä erillinen so-
pimus henkilöstöasioiden hoitamisessa noudatettavasta kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, 
maakunnan julkisoikeudellisen laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen ja viranhaltijain yh-
teistoimintaa koskevasta menettelystä (yleissopimus).  
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Edellä 4 momentissa tarkoitetulla yleissopimuksella ei saa poiketa muussa laissa tai asetuk-
sessa säädetyistä menettelytavoista. Muutoin 4 momentissa mainituista sopimuksista on voi-
massa, mitä virkaehtosopimuksesta säädetään, jollei jäljempänä toisin säädetä.  
 

5 § 
Virkaehtosopimukseen ovat sidotut:  
1) Kunta- ja maakuntatyönantajat KT; 
2) maakunnat ja maakuntien julkisoikeudelliset laitokset eli maakuntien palvelulaitokset; 
3) kunnat ja kuntayhtymät; 
4) kunnalliset keskusjärjestöt; 
5) ne viranhaltijayhdistykset, jotka ovat tehneet virkaehtosopimuksen tai jälkeenpäin aikai-

sempien sopimukseen osallisten suostumuksella kirjallisesti siihen yhtyneet; 
6) ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka yhdessä tai useammassa asteessa ovat tai sopimuksen 

voimassa ollessa ovat olleet 4 kohdassa mainittujen viranhaltijayhdistysten alayhdistyksiä; ja 
7) ne viranhaltijat, jotka ovat tai sopimuksen voimassa ollessa ovat olleet sopimukseen sido-

tun yhdistyksen jäseniä. 
Virkaehtosopimuksen estämättä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT voi määrätä viranhalti-

jain palvelussuhteen ehdoista toisin kuin virkaehtosopimuksessa on sovittu, jos henkilöstön 
saaminen kuntien, kuntayhtymien, maakuntien tai maakuntien julkisoikeudellisten laitosten eli 
maakuntien palvelulaitosten palvelukseen tai palveluksessa pysyttäminen taikka muut paina-
vat syyt sitä vaativat. Kunta- ja maakuntatyönantajat KT ei kuitenkaan saa määrätä palvelus-
suhteen ehtoja huonommiksi kuin mitä virkaehtosopimuksissa on sovittu.  

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT on ennen 2 momentin mukaisen määräyksen antamista 
neuvoteltava siitä 3 §:n 4 momentissa tarkoitetun neuvottelumenettelyä koskevan pääsopi-
muksen osapuolina olevien yhdistysten kanssa sekä kuultava siitä asianomaisia kuntia, kun-
tayhtymiä, maakuntia ja maakuntien palvelulaitoksia. Jos asia koskee lukuisia kuntia, kun-
tayhtymiä, maakuntia tai maakuntien palvelulaitoksia, Kunta- ja maakuntatyönantajat KT voi 
kuulla siitä kuntien, kuntayhtymien, maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten asemesta kun-
tien tai maakuntien keskusjärjestöjä. 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT voi, neuvoteltuaan 3 momentissa tarkoitettujen yhdistys-
ten kanssa, määrätä niiden kuntaa, kuntayhtymää, maakuntaa tai maakunnan palvelulaitosta 
työnantajana edustavien viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista, joiden osalta virkaehtoso-
pimuksen sitovuuspiiriä on virkaehtosopimuksessa rajoitettu. Ne virat, joiden haltijain tehtä-
viin kuuluu edustaa kuntaa, kuntayhtymää, maakuntaa tai maakunnan palvelulaitosta työnan-
tajana, voidaan erikseen säätää asetuksella.  

Kunta, kuntayhtymä, maakunta tai maakunnan palvelulaitos ei saa muutoin kuin 2 ja 4 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa taikka 2 §:n 4 momentissa tarkoitetussa yksittäistapaukses-
sa määrätä tai sopia eikä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT suositella virkaehtosopimuksen 
soveltamisalalla sopimuksen ulkopuolella olevan, virkaehtosopimuksessa tarkoitettua työtä 
suorittavan viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja sellaisiksi, että ne ovat ristiriidassa virkaehto-
sopimuksen kanssa 

Edellä 1 ja 5 momentissa säädettyä on noudatettava ainoastaan sikäli kuin Kunta- ja maa-
kuntatyönantajat KT, kunta, kuntayhtymä, maakunta, maakunnan palvelulaitos, viranhalti-
jayhdistys tai viranhaltija ei ole sidottu aikaisempaan toisin ehdoin tehtyyn virkaehtosopimuk-
seen taikka mikäli virkaehtosopimuksessa itsessään ei ole sen sitovuuspiiriä rajoitettu. 
 

5 a §  
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Jos virkaehtosopimuksen soveltamisesta tai viranhaltijan palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on virkaehtosopimuksessa jätetty kunnan tai kuntayhtymän har-
kintaan, voidaan kunnanvaltuuston tai yhtymävaltuuston päätösvaltaa kuntalain (410/2015) 91 
§ estämättä hallintosäännöllä taikka muutoin kunnanvaltuuston tai yhtymävaltuuston päätök-
sellä siirtää muulle kunnan viranomaiselle. 

Jos virkaehtosopimuksen soveltamisesta tai viranhaltijan palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on virkaehtosopimuksessa jätetty maakunnan harkintaan, voi-
daan maakuntavaltuuston päätösvaltaa maakuntalain 16 §:n estämättä hallintosäännöllä taikka 
muutoin maakuntavaltuuston päätöksellä siirtää muulle maakunnan viranomaiselle. 
 
 
 

3 luku 

Työrauha ja työriidat 

8 § 
Muuhun voimassa olevaa palvelussuhdetta koskevaan työtaistelutoimenpiteeseen kuin työn-

sulkuun tai lakkoon ei saa ryhtyä. Nämäkin ovat kiellettyjä, jos niillä pyritään vaikuttamaan 
muihin kuin 2 §:n mukaan sopimuksenvaraisiin asioihin tai jos laissa on erikseen niin säädet-
ty. 

Työnsululla tarkoitetaan kunnan, kuntayhtymän, maakunnan tai maakunnan julkisoikeudel-
lisen laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen toimeenpanemaa ja lakolla viranhaltijayhdis-
tyksen kuntaan, kuntayhtymään, maakuntaan tai maakunnan palvelulaitokseen kohdistamaa 
työnseisausta, jonka tarkoituksena on vastapuolen painostaminen työriidassa keskeyttämällä 
työnseisauksen piiriin kuuluvien viranhaltijoiden kaikkien virkatehtävien suorittaminen. 

Kunnan, kuntayhtymän, maakunnan ja maakunnan palvelulaitoksen ryhtymisestä työnsul-
kuun päättää Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. 

Viranhaltija ei saa osallistua lakkoon muutoin kuin siihen ryhtyneen viranhaltijayhdistyksen 
päätöksen perusteella. 
 

11 §  
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n asiana on valvoa, että kunnat, kuntayhtymät, maakun-

nat ja maakuntien julkisoikeudelliset laitokset eli maakuntien palvelulaitokset noudattavat tä-
män lain säännöksiä ja virkaehtosopimuksen määräyksiä. Valvontavelvollisuudesta on vastaa-
vasti voimassa, mitä 10 §:ssä on säädetty viranhaltijayhdistyksen velvollisuudesta valvoa alai-
siaan yhdistyksiä.  
 

13 §  
Jos Kunta- ja maakuntatyönantajat KT tai viranhaltijayhdistys katsoo, että työtaistelutoi-

menpide voi saattaa yhteiskunnan tärkeät toiminnat vakavaan häiriötilaan, eikä neuvotteluissa 
ole päästy yksimielisyyteen työtaistelutoimenpiteestä luopumisesta tai sen rajoittamisesta, on 
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:lla tai viranhaltijayhdistyksellä oikeus viiden vuorokauden 
kuluessa työriitojen sovittelusta annetun lain 7 §:ssä mainitun ilmoituksen saatuaan kirjallises-
ti ilmoittaa valtakunnansovittelijain toimistoon saattavansa asia asianomaisen virkariitalauta-
kunnan käsiteltäväksi. (24.10.1986/765) 
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Milloin sopimusvaltuuskunta tai viranhaltijayhdistys katsoo työtaistelutoimenpiteen muo-
dostuvan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhteiskunnalle vaaralliseksi työtaistelun aikana, se 
voi välittömästi saattaa asian asianomaisen virkariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
 

14 § 
Kuntien virkariitalautakunta käsittelee kuntien ja kuntayhtymien asioita ja maakuntien vir-

kariitalautakunta maakuntien ja maakuntien julkisoikeudellisten laitosten eli maakuntien pal-
velulaitosten asioita. Kummassakin virkariitalautakunnassa on kahdeksan jäsentä. Jäsenet, joi-
den tulee olla kuntien virkariitalautakunnassa kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoiden työ-
oloihin perehtyneitä ja maakuntien virkariitalautakunnassa maakuntien ja maakuntien palvelu-
laitosten viranhaltijoiden työoloihin perehtyneitä, nimeää valtakunnansovittelija kolmeksi ka-
lenterivuodeksi kerrallaan, molemmissa näistä neljä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n ja 
neljä asianomaisen alan viranhaltijayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. 
Kullekin jäsenelle nimetään samojen perusteiden mukaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

Siinäkin tapauksessa, että Kunta- ja maakuntatyönantajat KT tai viranhaltijayhdistykset ei-
vät valtakunnansovittelijan määräämän ajan kuluessa ole tehneet ehdotusta virkariitalautakun-
nan jäsenistä ja varajäsenistä, nimeää valtakunnansovittelija nämä. 

Milloin jäsen tai varajäsen kesken toimikautensa eroaa tai kuolee, nimetään hänen tilalleen 
uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

15 §  
Virkariitalautakunnat kokoontuvat valtakunnansovittelijan kutsusta valitsemaan keskuudes-

taan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Lautakuntien menot suoritetaan valtion varoista. 

 
19 §  

Mitä 13—18 §:ssä on säädetty, sovelletaan mikäli Kunta- ja maakuntatyönantajat KT ja asi-
anomainen viranhaltijayhdistys eivät ole keskenään asiasta toisin sopineet. 
 

4 luku 

Seuraamukset virkaehtosopimuksen ja tämän lain säännösten rikkomisesta 

20 §  
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 

rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomioistuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon.  
Jos Kunta- ja maakuntatyönantajat KT, kunta, kuntayhtymä, maakunta tai maakunnan jul-

kisoikeudellinen laitos eli maakuntien palvelulaitos menettelee 8 tai 9 §:n vastaisesti taikka 
jättää noudattamatta, mitä 11 §:ssä on säädetty, on sen, jollei virkaehtosopimuksessa ole toisin 
määrätty, maksettava vahingonkorvauksen sijasta hyvityssakko. 

Sama on laki, jos viranhaltijayhdistys menettelee 8 tai 9 §:n vastaisesti taikka jättää noudat-
tamatta, mitä 10 §:ssä on säädetty. Tämän momentin säännöksiä ei ole kuitenkaan sovellettava 
9 §:ssä tarkoitettuun suostumuksen antaneeseen yhdistykseen. 

Hyvityssakon määrä saa olla Kunta- ja maakuntatyönantajat KT, kunnan, kuntayhtymän, 
maakunnan ja maakunnan palvelulaitoksen tai yhdistyksen osalta enintään 17 100 euroa ja vi-
ranhaltijan osalta enintään 69 euroa. Valtioneuvoston tulee Kunta- ja maakuntatyönantajat 
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KT:ta ja keskeisiä viranhaltijayhdistyksiä kuultuaan tarkistaa nämä euromäärät rahan arvon 
muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain.  
 

21 §  
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 

vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen tahi kunnan, kuntayhtymän, maakunnan tai maakunnan julkisoikeudellisen 
laitoksen eli maakunnan palvelulaitoksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää 
tuomitsematta.  

Hyvityssakko tuomitaan maksettavaksi, jollei virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty, 
vahinkoa kärsineelle tai, mikäli vahinkoa ei ole syntynyt, sille asianosaiselle, jonka vaatimuk-
sesta tuomio on annettu. Milloin hyvitykseen oikeutettuja asianosaisia on useita, on tuomiossa 
määrättävä, ottaen huomioon kunkin asianosaisen ja niiden jäsenten ja edustettavien kärsimän 
vahingon suuruus, miten tuomittu määrä on asianosaisten kesken jaettava. 
 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

25 §  
Työtaistelun piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ei suoriteta palkkausta eikä muita taloudellisia 

etuja siltä ajalta, minkä työnteko on estynyt kuntaan, kuntayhtymään, maakuntaan ja maakun-
nan julkisoikeudelliseen laitokseen eli maakunnan palvelulaitokseen kohdistetun työtaistelu-
toimenpiteen vuoksi. Niitä ei myöskään suoriteta kunnan, kuntayhtymän, maakunnan tai maa-
kunnan palvelulaitoksen toimeenpaneman työnsulun piiriin kuuluvalle viranhaltijalle. Viran-
haltijalla on kuitenkin oikeus virka-asunnon käyttämiseen työtaistelun aikana. 
 

28 §  
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT on kuukauden kuluessa virkaehtosopimuksen allekirjoit-

tamisesta toimitettava jäljennös tai tekninen tallenne sopimuksesta työsuojelusta ja sen val-
vonnasta vastaavalle ministeriölle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-

piteisiin. 
Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen virkaehtosopimuksen määräyksen rikkomi-

seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan aikaisempaa lakia. 
————— 
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15. 

Laki 
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
muutetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 

(449/2007) nimike, 1 ja 2 §, 3§:n 1 ja 4 momentit, 4 §, 4 a §:n 1 ja 2 momentit, 6§:n 2 ja 3 
momentit, 10 §:n 4 momentti, 14 §, 15 §:n 1 momentti, 18, 19 ja 24 § sellaisina kuin niistä 
ovat1 §2 §, 4 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 10 §:n 4 momentti, 14 §, 15 §:n 1 momentti, 18, 19 ja 
24 § laissa 449/2007 ja 4 a §:n 1 ja 2 momentti laissa 1138/2013, seuraavasti:  
 
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja maakunnassa 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kun-
nassa, maakunnassa ja maakunnan julkisoikeudellisessa laitoksessa eli maakunnan palvelulai-
toksessa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryk-
sessä työnantajan kanssa osallistua kunnan, maakunnan ja maakunnan palvelulaitoksen toi-
minnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhtei-
söään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja maakunnan palvelu-
tuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kun-
tayhtymässä, maakunnassa ja maakunnan julkisoikeudellisessa laitoksessa eli maakunnan pal-
velulaitoksessa. Mitä tässä laissa jäljempänä säädetään kunnista, sovelletaan myös kuntayh-
tymiin. Mitä tässä laissa jäljempänä säädetään maakunnista, sovelletaan myös maakuntien jul-
kisoikeudellisiin laitoksiin eli maakuntien palvelulaitoksiin. 

Tässä laissa työntekijällä tarkoitetaan kuntaan tai maakuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa. 
 

3 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta tai maakunta työnantajana ja 
sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yhteis-
toimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän 
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tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja. 
Liikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena voi olla myös luovutuksensaaja. 

Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa työ- tai virkaehtosopimuksen perus-
teella valittu luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja. 

Jollei jonkin henkilöstöryhmän enemmistöllä ole oikeutta osallistua 2 momentissa tarkoite-
tun edustajan valintaan, heillä on oikeus valita keskuudestaan enintään kahdeksi vuodeksi ker-
rallaan yhteistoimintaedustaja, jos enemmistö heistä niin päättää. Yhteistoimintaedustajan vaa-
lin tai muun valintamenettelyn järjestävät henkilöstöryhmän enemmistöön kuuluvat työnteki-
jät siten, että kaikilla tähän enemmistöön kuuluvilla on tilaisuus osallistua yhteistoimintaedus-
tajan valintaan. Vastaavasti yhteistoimintaedustajan voivat valita keskuudestaan myös sellai-
sen henkilöstöryhmän työntekijät, jotka eivät ole valinneet 2 momentissa tarkoitettua luotta-
musmiestä, vaikka heillä olisi siihen oikeus. 

Yhteistoimintaedustajan irtisanomissuojasta on hänen toimikautensa ajan voimassa, mitä 
kunnan ja maakunnan viranhaltijasta annetun lain ( ) ja työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 10 
§:ssä säädetään luottamusmiehen irtisanomissuojasta. 
 

4 § 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, 
jotka koskevat: 

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan 
tai maakunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai maakuntien tai näiden välisessä 
yhteistyössä; 

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstö-
vaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; 

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön si-
säiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä 

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista 
tai irtisanomista. 

Jos kunnan tai maakunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joi-
den toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomau-
tuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltä-
vä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tai maakuntahallitus tekee kunnan- 
tai maakunnan valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen. 
 

4 a § 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

Kunnassa ja maakunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan tai maakunnan koko huomi-
oon ottaen ainakin: 

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymi-
sestä; 
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2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 
3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikäänty-

neiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakel-
poisuutta; 

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaati-
muksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen 
suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; 
sekä 

5) 1—4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt. 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: 
1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 
2) joustaviin työaikajärjestelyihin. 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, 

miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden 
työntekijöiden ammatillista osaamista. 
 

6 § 

Tietojen antaminen 

Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille työnte-
kijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian käsittelyn kan-
nalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmistautua käsiteltävään 
asiaan. Salassa pidettäviä tietoja saa kuitenkin antaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttä-
mätöntä yhteistoimintamenettelyssä lain mukaan käsiteltäväksi säädetyn asian käsittelyn kan-
nalta. Tietoja henkilön terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista tai muista salassa pidettä-
vistä yksityiselämän suojan piiriin kuuluvista tiedoista ei saa kuitenkaan antaa ilman sen hen-
kilön suostumusta, jota tiedot koskevat. 

Kunnan tai maakunnan tulee kerran vuodessa antaa henkilöstölle tiedot kunnan tai maakun-
nan työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehitykses-
tä. Kunnan tai maakunnan on annettava neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän 
pyynnöstään kunnan tai maakunnan työvoimatilannetta kuvaava selvitys kunnan tai maakun-
nan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrästä. 

Kunnan tai maakunnan on vuosittain esitettävä henkilöstöryhmien edustajille heidän pyyn-
nöstään selvitys kunnassa tai maakunnassa sovellettavista periaatteista tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 2 pykä-
län 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyt-
tämisestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet, työtehtävät sekä ajanjaksot, joina mainit-
tua työvoimaa käytetään. 
 

10 § 

Vuokratyövoiman käyttö 

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet. 
Harkitessaan sopimusta 1 momentissa tarkoitetun työvoiman käytöstä työnantajan on ilmoi-

tettava siitä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokratta-

 166  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 
vien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi vuokrattavien työn-
tekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä ja työkohteensa, sopimuksen kesto sekä ajanjaksot, 
joina mainittua työvoimaa käytetään. 

Saatuaan 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen asianomaisella henkilöstön edustajalla on 
oikeus viimeistään työnantajan ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä vaatia työnantajan 
harkitseman sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa. Neuvottelut on käytävä 
viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Työnantaja ei saa yhteistoimintaneuvottelujen ai-
kana tehdä käsiteltävää sopimusta vuokrattavien työntekijöiden käyttämisestä.  

Henkilöstön edustaja ei kuitenkaan voi vaatia 3 momentissa tarkoitettua yhteistoimintame-
nettelyä, jos tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota kunnan tai maa-
kunnan henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita, tai jos kysymyksessä on sellai-
nen lyhytaikainen ja kiireellinen työ taikka asennus-, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen 
ei ole mahdollista kunnan tai maakunnan omalla henkilöstöllä. 
 

14 § 

Yhteistoimintaelin 

Kunnassa ja maakunnassa on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön 
edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden re-
kisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka toi-
mikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu yhteistoimintaedustaja. 

Kunnat, maakunnat ja 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset voivat tarvittaessa sopia use-
amman kunnan tai useamman maakunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä. 
 

15 § 

Yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen 

Jos kunnan tai maakunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaaran-
tuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimin-
tamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asi-
assa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä 
sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Sa-
malla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy. 
 

18 § 

Yhteistoimintaneuvottelujen suhde työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelumääräyksiin 

Jos tässä laissa tarkoitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia tulisi käsitellä 
myös työnantajaa työehtosopimuksista annetun lain (436/1946) nojalla sitovan työehtosopi-
muksen tai kunnan ja maakunnan virkaehtosopimuslain (/201) nojalla sitovan virkaehtosopi-
muksen mukaisesti, yhteistoimintaneuvotteluja ei aloiteta tai ne on keskeytettävä, jos työnan-
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taja tai sopimukseen sidottuja työntekijöitä tai viranhaltijoita edustava luottamusmies vaatii 
asian käsittelyä työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestyksessä. 
 

19 § 

Sopimisoikeus 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT ja asianomaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden valta-
kunnalliset yhdistykset voivat sopimuksin poiketa siitä, mitä 4—10 ja 12—16 §:ssä säädetään. 
Sopimuksin ei voida kuitenkaan poiketa siitä, mitä 6 §:ssä säädetään salassa pidettävien tieto-
jen antamisesta, eikä siitä, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, siltä osin kuin säännökset koskevat vä-
hintään kymmenen työntekijän irtisanomista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla sopimuksella on samat oikeusvaikutukset kuin työehtoso-
pimuksella työehtosopimuslain ja virkaehtosopimuksella kunnan ja maakunnan virkaehtoso-
pimuksista annetun lain mukaan. Työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä saa siihen sidottu 
työnantaja soveltaa niihinkin työntekijöihin ja viranhaltijoihin, jotka eivät ole sopimukseen si-
dottuja, mutta kuuluvat sopimuksessa tarkoitettuun henkilöstöryhmään. 
 

24 § 

Rangaistussäännökset 

Kuntaa tai maakuntaa työnantajana edustava viranhaltija tai työntekijä, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 4 §:n 2 tai 3 momentissa, 5 §:ssä, jos 
kyseessä ei ole 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu työvoiman vähentämistilanne, 6, 10, 
11 tai 20 §:ssä säädetään, lukuun ottamatta, mitä 20 §:ssä säädetään työnantajan maksuvelvol-
lisuudesta, on tuomittava kunnan tai maakunnan yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sak-
koon. Vastuu työnantajaa edustavien henkilöiden kesken määräytyy rikoslain (39/1889) 47 lu-
vun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. 

Rangaistus 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun yhteistoimintaedustajan oikeuksien loukkaami-
sesta säädetään rikoslain 47 luvun 4 §:ssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20... 

Tämän lain 6 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan maakuntaan X vuoden kuluttua tämän lain 
voimaan tulosta. 

————— 
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16. 

Laki 
kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä 

Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala  

Tässä laissa säädetään kuntien, maakuntalaissa (  / ) tarkoitettujen maakuntien, kuntayhty-
mien, maakuntien julkisoikeudellisten laitosten eli palvelulaitosten sekä 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen jäsenyhteisöjen työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.  
 

2 § 

Kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonta 

Tässä laissa tarkoitettujen työnantajien työnantajaedunvalvojana toimii julkisoikeudellinen 
yhteisö Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. 
 

3 § 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n tehtävät 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n tehtävänä on työnantajaedunvalvonnan toteuttamiseksi  
1) neuvotella ja sopia jäsenyhteisöjensä puolesta henkilöstön palvelussuhteen ehdoista siten 

kuin kunnallisista työehtosopimuksista annetussa laissa (670/1970), kunnallisessa virkaehto-
sopimuslaissa (669/1970), kunnan ja maakunnan työehtosopimuksista annetussa laissa (  /  ), 
kunnan ja maakunnan virkaehtosopimuslaissa (  /  ) ja työehtosopimuslaissa (436/46) sääde-
tään sekä hoitaa muut näissä laeissa säädetyt tehtävät  

2) neuvotella ja sopia keskusjärjestötasoisia sopimuksista ja suosituksista  
3) edustaa jäsenyhteisöjään työelämälainsäädännön valmistelussa  
4) edustaa jäsenyhteisöjään eläkkeitä ja muuta sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön val-

mistelussa  
5) hoitaa ja kehittää työnantajatoiminnassa tarvittavaa työmarkkinatutkimusta ja siihen liit-

tyvää tiedonhallintaa 
6) hoitaa ja kehittää henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun kuuluvia 

tehtäviä 
7) edustaa jäsenyhteisöjään toimialaansa kuuluvissa kansainvälisissä yhteisöissä 
8) antaa suosituksia yleisistä palvelussuhdetta ja työelämän kehittämistä koskevista asioista  
9) hoitaa ja edistää työnantajaviestintää  
10) hoitaa sille muut lain mukaan kuuluvat ja muut työnantajaedunvalvontaan kuuluvat teh-

tävät. 
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4 § 

Jäsenyhteisöt 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n jäsenyhteisöjä ovat kunnat ja maakunnat sekä kuntayh-
tymät ja maakuntien julkisoikeudelliset laitokset eli palvelulaitokset.    

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n jäsenyhteisönä voi olla myös  
1) sellainen osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat 1 momentissa mainittujen jäsenyhteisö-

jen tai tällaisen jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa; 
2) sellainen osakeyhtiö ja säätiö, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa mainitulla jä-

senyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuote-
taan kuntien tai maakuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä 
näitä välittömästi palvelevia toimintoja sekä 

3) sellainen osakeyhtiö ja säätiö, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa mainitulla jä-
senyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden 
enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön tai säätiön perustamista ollut 1 momentissa tar-
koitetun jäsenyhteisön palveluksessa.  

Hallitus päättää hakemuksen perusteella edellä 2 momentissa tarkoitetun jäsenyhteisön jäse-
nyyden hyväksymisestä. Jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön tai säätiön on ilmoitettava 
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:lle olosuhteissaan tapahtuneista sellaisista muutoksista, 
joiden vuoksi se ei enää täytä 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä. Tällöin hallitus toteaa jä-
senyyden päättyneen kyseistä jäsenyhteisöä kuultuaan.  

Edellä 2 momentissa tarkoitettu jäsenyhteisö voi erota Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n 
jäsenyydestä 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kunta- ja maakuntatyönantajat KT voi 
perustellusta syystä erottaa 2 momentissa tarkoitetun jäsenyhteisön noudattaen sanottua irtisa-
nomisaikaa. 
 

5 § 

Toimielimet 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:ssä on hallitus sekä kuntajaosto, maakuntajaosto ja yri-
tysjaosto. 
 

6 § 

Jaostot 

Kussakin jaostossa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jaostot valitsevat 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Valtiovarainministeriö määrää kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet kuntien keskusjärjestön 
ehdottamista henkilöistä ja maakuntajaoston jäsenet maakuntien ehdottamista henkilöistä. 

Kuntajaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta alka-
vaksi nelivuotiskaudeksi henkilöistä, joilla on kuntalain mukainen vaalikelpoisuus kunnan 
luottamustoimiin ja joka on antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen. 
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Maakuntajaoston jäsenet ja varajäsenet määrätään maakuntavaaleja seuraavan vuoden alusta 
alkavaksi nelivuotiskaudeksi henkilöistä, joilla on maakuntalain mukainen vaalikelpoisuus 
kunnan tai maakunnan luottamustoimiin ja joka on antanut suostumuksen toimen vastaanot-
tamiseen. 

Kunta- ja maakuntajaoston jäsenten ja varajäsenten tulee olla niiden jäsenyhteisöjen keskei-
sessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevia työnantajaa edustavia henkilöitä, joita 
asianomainen jaosto edustaa. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon jäsenistön vallitsevat 
poliittiset voimasuhteet sekä alueelliset ja muut tasapuolisuusnäkökohdat. Jäseneksi tai varajä-
seneksi jaostoon ei voida määrätä työ- ja virkaehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen 
jäsenjärjestöön luottamushenkilö tai palvelussuhteessa olevaa henkilöä.  

Valtiovarainministeriön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa 
maakuntajaoston kokouksissa. Kuntien keskusjärjestön nimeämällä edustajalla on oikeus olla 
läsnä ja käyttää puhevaltaa kuntajaoston kokouksissa. 

Yritysjaoston jäsenet valitaan yritysjaoston työjärjestyksessä määrätyllä tavalla yritysten 
edustajakokouksessa.  Edustajakokouksesta määrätään tarkemmin yritysjaoston työjärjestyk-
sessä. 
 

7 § 

Hallitus 

Hallituksessa on 15 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäseninä 
ovat jaostojen puheenjohtajat, henkilökohtaisena varajäsenenään jaoston varapuheenjohtaja.  

Jaostot valitsevat keskuudestaan muut hallituksen jäsenet nelivuotiskaudeksi siten, että kul-
lakin jaostolla on oikeus nimittää hallitukseen jäsenet, joiden lukumäärä määräytyy jaoston 
edustamien työnantajien viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan yhteenlasketun 
palkkasumman mukaisessa suhteessa Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n edustamien työnan-
tajien koko palkkasummaan. Mikäli palkkasummien suhteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia 
hallituksen toimikauden aikana, hallituksen kokoonpanoa tulee tarkistaa kesken toimikauden.  

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. 
 

8 § 

Toimielinten päätösvalta  

Edellä 3 §:ssä tarkoitetuissa asioissa päätösvaltaa käyttää hallitus, ellei 4 momentissa toisin 
säädetä. 

Hallituksen päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä.  
Edellä 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettujen keskusjärjestötasoisia sopimuksia ja suosituksia kos-

kevien asioiden osalta hallituksen päätöksen tekeminen edellyttää, että päätöksen kannalla on  
a) joko hallituksen enemmistö ja kutakin sellaista jaostoa, jonka edustamaa sektoria päätös 

koskee, edustavista hallituksen jäsenistä vähintään ½ 
b) tai hallituksen jäsenistä vähintään 2/3 ja myös vähintään 1/3 sitä jaostoa edustavista halli-

tuksen jäsenistä, jonka edustamaa sektoria päätös koskee. 
Kukin jaosto päättää 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa sanottujen lakien mukaisista tehtävistä 

jaoston edustamien jäsenyhteisöjen osalta. 
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Hallitus ja jaosto voivat siirtää päätösvaltaa asettamalleen toimielimelle tai Kunta- ja maa-
kuntatyönantajat KT:n palveluksessa olevalle henkilölle, 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tetuissa asioissa kuitenkin vain silloin, kun asia koskee yksittäistä jäsenyhteisöä ja sillä ei ole 
katsottava olevan laajempaa periaatteellista merkitystä.  Jos päätösvallan siirtäminen koskee 3 
momentissa tarkoitettuja asioita, päätösvallan siirtämisestä päätetään momentin mukaisessa 
järjestyksessä. 
 

9 § 

Työjärjestys, valmistelu ja täytäntöönpano 

Hallitus päättää työjärjestyksestään sekä jaostojen työjärjestyksestä niiden esitysten perus-
teella.  

Hallituksen ja jaostojen asioiden valmistelusta neuvotteluineen sekä esittelystä ja täytän-
töönpanosta huolehtivat Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n palveluksessa olevat henkilöt. 
 

10 § 

Hallinto ja talous  

Hallitus hyväksyy Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n talousarvion ja tilinpäätöksen sekä 
valitsee tilintarkastajat. Talousarvion hyväksymispäätöksestä on viipymättä ilmoitettava jä-
senyhteisöille. Vastuuvapauden myöntämisestä päättää valtiovarainministeriö.  

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n hallinnon ja talouden sekä toimiston järjestämisestä 
määrätään hallituksen hyväksymässä johtosäännössä. 
 

11 § 

Jäsenyhteisöjen maksuosuudet 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n menot peritään jäsenyhteisöiltä. Maksuosuus määräy-
tyy kunkin jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasum-
man mukaisessa suhteessa Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n jäsenyhteisöjen koko palk-
kasummaan.  

Maksuosuuksista voidaan periä ennakkoa. Uusi jäsenyhteisö suorittaa ensimmäisenä jäse-
nyysvuotenaan maksun vain niiltä kuukausilta, joina se on ollut jäsenyhteisö.   

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voi-
daan periä palvelun saaneelta kohtuullinen korvaus hallituksen vahvistamien perusteiden mu-
kaisesti. 

Hallitus päättää jäsenmaksun maksuajankohdat. Suorituksen viivästyessä on viivästyneelle 
määrälle maksettava korkolain (633/82) mukainen viivästyskorko. 
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12 § 

Muutoksenhaku 

Jäsenyhteisö voi hakea hallitukselta oikaisua jäsenyhteisölle määrättyyn 11 §:n 1 momentin 
mukaiseen maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaami-
sesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsin-
gin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valituksen johdosta 
annettuun päätökseen saa hakea muutosta myös hallitus. 

Muutoksen hakemisesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaissa (410/2015) 
säädetään. 

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n hallituksen, 
sen jaoston, toimielimen tai siihen palvelussuhteessa olevan henkilön päätökseen tässä laissa 
tarkoitetussa asiassa ei saa hakea muutosta. Sama koskee kunnan, kuntayhtymän tai maakun-
nan viranomaisen päätöstä, joka on tehty kunnan ja maakunnan virkaehtosopimuslain 3 §:n 2 
momentin nojalla. 
 

13 § 

Esteellisyys ja virkavastuu 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n hallituksen ja jaostojen jäsenten ja varajäsenten sekä 
sen palveluksessa olevan henkilön esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä hallinto-
laissa (434/2003) säädetään.  

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:een palvelussuhteessa olevat henkilöt ovat virkavastuun 
alaisia siten kuin rikoslain (19.12.1889/39) 40 luvussa säädetään virkamiehestä ja hallituksen 
ja jaostojen jäsenet ja varajäsenet tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan siten kuin 40 
luvussa julkista luottamustehtävää hoitavasta henkilöstä säädetään. 
 

14 § 

Julkisuus ja tietojensaantioikeus 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n toimintaan sovelletaan, mitä laissa viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta (621/1999) on säädetty viranomaisista. 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:llä on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada kunnilta, kun-
tayhtymiltä ja maakunnilta 3 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot. 
Myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla jäsenyhteisöillä on velvollisuus antaa Kunta- ja maa-
kuntatyönantajat KT:lle 3 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot. 

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:llä on sama oikeus saada valtion viranomaisilta ne tiedot, 
jotka kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat sekä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäsenyhteisöt 
ovat niille toimittaneet. 

Valtiovarainministeriöllä on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 
24 §:n 1 momentin 18)-kohdassa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada 
Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:ltä ja maakunnilta 6 §:n 6 momentissa tarkoitetun edusta-
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jan tehtävien suorittamiseksi tarvittavat tiedot. Sama oikeus ministeriöllä on xx-lain y §:ssä 
tarkoitettua valtioneuvoston päätöksentekoa varten. 
 

15 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta  20  .  
Tällä lailla kumotaan Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta 12. päivänä maaliskuuta 1993 

annettu laki (254/93) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 

16 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 6 §:n 7 momentissa tarkoitettu edustajakokous kutsutaan koolle ensimmäisen kerran 
31.5.2018 mennessä. Edustajakokous valitsee 6 §:ssä tarkoitetun yritysjaoston jäsenet sekä 
hyväksyy yritysjaoston työjärjestyksen.  Kokouksen kutsuu koolle Kunta- ja maakuntatyönan-
tajat KT:n toimisto vähintään 4 viikkoa ennen kokousta. Kullakin jäsenyhteisöllä on kokouk-
sessa yksi ääni ja sen lisäksi yksi ääni jokaista palkkasumman alkavaa kahta miljoonaa euroa 
kohti. Jäsenyhteisö ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin puolella (1/2) kokouksessa 
edustettuna olevasta äänimäärästä. 

Siirtymävaiheessa Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n päätösvaltaa käyttää Kunnallisesta 
työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 2 §:ssä tarkoitettu valtuuskunta. Valtuuskunnan 
toimikausi jatkuu siihen saakka, kun Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n uudet jaostot on 
määrätty ja uusi hallitus on valittu. 

Ne Suomen Kuntaliitto ry:n palveluksessa olevat henkilöt, jotka lain voimaantullessa toimi-
vat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tehtävissä siirtyvät Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n 
palvelukseen. Siirtyminen katsotaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetuksi 
liikkeenluovutukseksi.  

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n uusi hallitus nimittää organisaation ylimmän johtajan. 
KT Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja toimii sitä ennen Kunta- ja maakuntatyönantajat 
KT:n ylimpänä johtajana ilman erillistä nimittämistä. 

Mitä muussa laissa on säädetty Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta tai kunnallisesta sopi-
musvaltuuskunnasta, koskee tämän lain voimaan tultua Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:tä.   

Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat, voi-
massa olevat sitoumukset ja sopimukset sekä niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirty-
vät Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:lle, kuitenkin vain, jollei niiden sisällöstä muuta johdu. 
Työ- ja virkaehtosopimuksissa ja muissa vastaavissa työmarkkinasopimuksissa Kunta- ja 
maakuntatyönantajat KT tulee osapuoleksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilalle.  

Ennen lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lain täytäntöön pane-
miseksi. 
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17. 

Laki 
Kevasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Kevasta annetun lain (66/2016) 2, 3 ja 19 §; sekä  
lisätään lakiin uusi 19 a—19 c §, seuraavasti: 

 
1 luku 

Soveltamisala ja Kevan jäsenyhteisöt 

2 § 

Kevan tehtävät 

Kevan tehtävänä on hoitaa: 
1) julkisten alojen eläkelain ( /2015) mukaisen kunta-alan, maakuntien ja maakuntien julkis-

oikeudellisten laitosten eli maakuntien palvelulaitosten, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon 
ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa ja mainitussa laissa säädettyjä 
tehtäviä; 

2) jäsenyhteisöjensä palveluksessa olevan henkilöstön eläketurvan rahoitus, lukuun ottamat-
ta rahoitusta, johon sovelletaan valtion eläketurvan rahoituksesta annettua lakia (67/2016); se-
kä 

3) valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n 1 momentin ja evankelis-luterilaisen 
kirkon eläketurvan rahoituksesta annetun lain (68/2016) 3 §:n 1 momentin mukaisten eläke-
maksujen periminen. 

Kevan on hoidettava 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tehtäväänsä eläketurvaan kuuluvat 
edut turvaavalla tavalla. 

Keva voi sopimuksen perusteella tuottaa eläkehallintopalveluja sekä niiden hoidossa tarvit-
tavia tukipalveluja myös julkisten alojen eläkelain soveltamisalan ulkopuolisille asiakasryh-
mille, jos palveluissa ei ole kysymys julkisen vallan käytöstä. 
 

3 § 

Kevan jäsenyhteisöt 

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayhtymät, maakunnat ja maakuntien julkisoikeudelli-
set laitokset eli maakuntien palvelulaitokset sekä Keva ja Kuntien takauskeskus. 

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä: 
1) sellainen yhdistys, jossa on jäseninä vain 1 momentissa mainittuja jäsenyhteisöjä tai nii-

den muodostamia yhdistyksiä; 
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2) sellainen osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat 1 momentissa mainittujen jäsenyhteisö-
jen taikka Kevan jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten tai tässä kohdassa mainittujen jä-
senyhteisöksi liittyneiden osakeyhtiöiden omistuksessa; 

3) sellainen osakeyhtiö ja säätiö, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa mainitulla jä-
senyhteisöllä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka 
avulla tuotetaan kuntien, maakuntien tai maakuntien julkisoikeudellisten laitosten eli maakun-
tien palvelulaitosten lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä vä-
littömästi palvelevia toimintoja; sekä 

4) sellainen osakeyhtiö ja säätiö, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa mainitulla jä-
senyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden 
enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön tai säätiön perustamista Kevan jäsenyhteisön 
palveluksessa. 

Jäsenyhteisöksi liittyneen yhdistyksen, osakeyhtiön ja säätiön on ilmoitettava Kevalle olo-
suhteissaan tapahtuneista sellaisista muutoksista, joiden vuoksi se ei enää täytä 2 momentissa 
säädettyjä edellytyksiä. 
 

4 luku 

Rahoitus 

19 § 

Jäsenyhteisöjen maksut 

Kevan menot jäsenyhteisöjen palveluksessa olevan henkilöstön eläketurvan hoitamisesta 
jaetaan jäsenyhteisöjen maksettavaksi siten kuin 19 a, b ja c §:ssä säädetään. Valtiovarainmi-
nisteriö vahvistaa 19 c §:ssä tarkoitetun tasausmaksun määrän Kevan esityksestä.  

Keva päättää jäsenyhteisöiltä kerättävien eläkemaksujen ja tasausmaksun määrän ja antaa 
tarkempia määräyksiä maksujen suorittamisen perusteista. Eläkemaksut, joista säädetään 19 a 
ja 19 b §:ssä on määrättävä siten, että jäsenyhteisöjen maksu keskimäärin on samantasoinen 
kuin työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työnantajan työeläkevakuutusmaksu. 

Jäsenyhteisöltä voidaan periä ennakkoja 19 a, b ja c §:ssä säädetyistä maksuista. 
 

19 a §  

Työansioihin perustuva eläkemaksu 

Työansioihin perustuva eläkemaksu määrätään kullekin jäsenyhteisölle sen palveluksessa 
olevien henkilöiden julkisten alojen eläkelain 85 §:ssä tarkoitettujen työansioiden yhteismää-
rien perusteella.   
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19 b §  

Työkyvyttömyyseläkemaksu 

Työkyvyttömyyseläkemaksu määrätään ottaen huomioon sekä jäsenyhteisön julkisten alojen 
eläkelain 85 §:ssä tarkoitettujen työansioiden yhteismäärä että jäsenyhteisön toteutunut työky-
vyttömyyseläke- ja kuntoutusrahakorvausmeno tai jompikumpi näistä. 
 

19 c §  

Tasausmaksu  

Tasausmaksu määrätään sen suuruiseksi, kuin arvioidaan tarvittavan eläkemenojen kattami-
seksi pitkällä aikavälillä 19 a ja 19 b §:ssä säädetyn eläkemaksun lisäksi. Tasausmaksua mak-
savat maakunnat ja kunnat. 

Tasausmaksu jaetaan maakuntien ja kuntien kesken siinä suhteessa, mikä on maakuntien ja 
kuntien osuus julkisten alojen eläkelain 85 §:ssä tarkoitetuista työansioista tämän lain voi-
maantullessa. Tätä jakoa käytetään vuosina 2019 -2028. Tätä jakoa laskettaessa maakuntien 
työansioiksi lasketaan sen henkilöstön työansiot, joka siirtyy maakuntiin maakuntalain ja sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annetun lain (  /  ) mu-
kaan. Lisäksi maakuntien työnasioiksi lasketaan ne julkisten alojen eläkelain 85 §:ssä tarkoite-
tut työansiot, jotka ovat työntekijöillä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja tuottavassa yh-
tiössä, jonka osakkeiden omistus siirtyy maakuntien perustamisen yhteydessä kunnalta tai 
kuntayhtymältä maakunnalle. Kuntien työansioiksi lasketaan kuntiin, kuntayhtymiin ja yhtiöi-
hin jäävän henkilöstön julkisten alojen eläkelain 85 §:ssä tarkoitetut työansiot.  

Maakuntien osuus jaetaan maakuntien kesken maakuntien rahoituslain ( / ) mukaisen valtion 
rahoituksen suhteessa. Kuntien osuus jaetaan kuntien kesken kunakin vuonna kuntien viimei-
seksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verorahoituksen suhteessa.. Kunnan verorahoituk-
sella tarkoitetaan kunnan saamia kunnallisvero-, kiinteistövero- ja yhteisöverotuloja sekä val-
tionosuuksia, jotka kunnalle myönnetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun 
lain (1704/2009), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja vapaas-
ta sivistystyöstä annetun lain (632/ 1998) perusteella. Kunnan osuutta laskettaessa ei kuiten-
kaan oteta huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaista 
harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta  201  . 

————— 
  

 177  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 
18. 

Laki 
vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaalilain (714/1998) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §, 5 §:n 6, 8 ja 9 kohta, 7 §:n 2 

momentti, 9 §:n 1 momentti, 18 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti, 21 §:n 1 
momentti, 22 §, 31 §, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 2 momentti, 43 §:n 4 momentti, 57 §:n 3 
momentti, 58 §:n 1 momentti, 64 §:n 1 momentti, 76 §:n 1 momentti, 81 §:n 1 momentti, 84 §, 
96 §, 101 §:n 2 momentti, 103 §, 104 §:n 2 momentti, 105 §:n 2 momentti, 106 §:n 1-3 ja 5 
momentti, 184 §:n 1 momentti, 185 § ja 188 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 18 
§:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti, 22 §, 31 §, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 2 
momentti, 58 §:n 1 momentti, 64 §:n 1 momentti, 76 §:n 1 momentti, 81 §:n 1 momentti, 84 §, 
101 §:n 2 momentti, 104 §:n 2 momentti, 105 §:n 2 momentti, 106 §:n 1 ja 5 momentti ja 188 
§:n 2 momentti laissa 563/2015, 5 §:n 6, 8 ja 9 kohta laissa 361/2016, 21 §:n 1 momentti laissa 
1263/2007, 43 §:n 4 momentti ja 184 §:n 1 momentti laissa 496/2013; 

lisätään lakiin uudet 12 a ja 12 b §, 44 §:n uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentit 
siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 104 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 
momentiksi, 144 §:ään uusi 2 momentti, 188 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 
momentit siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, lakiin uusi 10 a luku sisältäen 143 a – 143 m §:t sekä 
lakin uusi 198 § seuraavasti: 
 

I OSA 

YHTEISET SÄÄNNÖKSET 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään sen lisäksi, mitä perustuslaissa sekä maakuntalaissa (/2017) ja kunta-
laissa (410/2015) vaaleista säädetään, miten toimitetaan: 

1) kansanedustajien vaalit (eduskuntavaalit); 
2) tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali); 
3) maakuntavaalit; 
4) kuntavaalit; 
5) Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit). 
Ahvenanmaan maakunnassa toimitettavista maakunnallisista ja kunnallisista vaaleista sääde-

tään maakunnan lainsäädännössä. 
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2 § 

Äänioikeus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Äänioikeudesta maakuntavaaleissa säädetään maakuntalaissa. Äänioikeudesta kuntavaaleis-

sa säädetään perustuslaissa ja kuntalaissa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

3 §  

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa ja kelpoisuudesta tasavallan presidentiksi säädetään 
perustuslaissa. Vaalikelpoisuudesta maakuntavaaleissa säädetään maakuntalaissa ja vaalikel-
poisuudesta kuntavaaleissa kuntalaissa. Vaalikelpoisuudesta europarlamenttivaaleissa sääde-
tään tämän lain 164 §:ssä. 
 

5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipiireihin: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

6) Hämeen vaalipiiri, johon kuuluvat Asikkalan, Forssan, Hartolan, Hattulan, Hausjärven, 
Heinolan, Hollolan, Humppilan, Hämeenlinnan, Iitin, Janakkalan, Jokioisten, Kärkölän, Lah-
den, Lopen, Orimattilan, Padasjoen, Riihimäen, Sysmän, Tammelan sekä Ypäjän kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

8) Kaakkois-Suomen vaalipiiri, johon kuuluvat Enonkosken, Haminan, Hirvensalmen, Imat-
ran, Juvan, Kangasniemen, Kotkan, Kouvolan, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Miehikkä-
län, Mikkelin, Mäntyharjun, Parikkalan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Pyhtään, Ran-
tasalmen, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen, Savonlinnan, Sulkavan, Taipalsaaren sekä 
Virolahden kunnat; 

9) Savo-Karjalan vaalipiiri, johon kuuluvat Heinäveden, Iisalmen, Ilomantsin, Joensuun, Jo-
roisten, Juankosken, Juuan, Kaavin, Keiteleen, Kiteen, Kiuruveden, Kontiolahden, Kuopion, 
Lapinlahden, Leppävirran, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Pielaveden, Polvijär-
ven, Rautalammin, Rautavaaran, Rääkkylän, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, 
Tohmajärven, Tuusniemen, Valtimon, Varkauden, Vesannon sekä Vieremän kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

7 § 

Vaalipiirit muissa vaaleissa 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maakuntavaaleissa vaalipiirinä on maakunta ja kuntavaaleissa kunta. 
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9 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhal-

litus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähin-
tään yksi; 

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä val-
tioneuvoston asetuksella säädettävät maakuntavaalien ja kuntavaalien yleiset ennakkoäänes-
tyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa; 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä 
määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos); 

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

2 luku 

Vaaliviranomaiset 

12 a § 

Maakuntavaalilautakunta 

Maakuntavaltuuston on asetettava maakuntaan toimikaudekseen maakuntavaalilautakunta. 
Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen 
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdolli-
suuksien mukaan edustaa maakunnassa edellisissä maakuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka maakuntavaalilautakunnalle toimitetun ehdokasha-
kemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi maakuntavaaleis-
sa, ei voi osallistua maakuntavaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 

Maakuntavaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen 
määräämällä tavalla.  
 

12 b § 

Maakuntavaalilautakunnan työskentely 

Maakuntavaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka 
estynyt tai esteellinen, saa maakuntahallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 

Maakuntavaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 
27—30 §:ssä. 

Maakuntavaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää 
muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeu-
tettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. 
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Maakuntavaalilautakuntaan ei sovelleta maakuntalaissa tarkoitetun hallintosäännön määrä-
yksiä maakuntahallituksen edustajan ja maakuntajohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta koko-
uksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 
 

3 luku 

Äänioikeusrekisteri 

18 §  

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin seuraavat tiedot sellaisina kuin ne 

ovat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää kello 24: 
1) henkilötunnus; 
2) täydellinen nimi; 
3) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa 5 §:ssä tarkoitettu 

vaalipiiri sekä maakuntavaaleissa maakunta; 
4) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa; 
5) äänestysalue; 
6) äänestyspaikka vaalipäivänä ja sen osoite; 
7) äidinkieli, jos se on islanti, norja, ruotsi tai tanska; 
8) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa asuinvaltio, jollei se 

ole Suomi; 
9) maistraatti, jonka toimialueella kotikunta on; 
10) rekisteriin ottamisen päivämäärä; 
11) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 

(661/2009) 36 §:ssä tarkoitettu turvakielto. 
Jollei äänioikeutetulla ole kotikuntaa Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää, kotikunnan 

sijasta äänioikeusrekisteriin merkitään kotikuntalain mukainen väestökirjanpitokunta. Jollei 
tämä kunta enää kuulu Suomen alueeseen, merkitään sen sijasta Helsingin kaupunki. Jollei 
maakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutetulla muun valti-
on kansalaisella ole kotikuntaa Suomessa, kotikunnan sijasta äänioikeusrekisteriin merkitään 
äänioikeuskunta. Äänioikeutettu kuuluu näissä tapauksissa äänestysalueeseen, jonka valtuusto 
on 8 §:n 1 momentin nojalla määrännyt niitä äänioikeutettuja varten, joita ei ole väestötietojär-
jestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

19 § 

Äänioikeusrekisteriin merkittävät vaalikohtaiset lisätiedot 

Maakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa jokaisesta äänioikeutetusta, joka ei ole Suomen kansa-
lainen, otetaan äänioikeusrekisteriin sen lisäksi, mitä 18 §:n 2 momentissa säädetään: 

1) tieto kansalaisuudesta; 

 181  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

2) tieto ajasta, jona hänellä yhtäjaksoisesti on ollut kotikunta Suomessa, jollei hän ole Eu-
roopan unionin muun jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

21 § 

Ilmoituskortti 

Väestörekisterikeskus laatii jokaisesta äänioikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin, jossa 
ovat: 

1) 18 §:n 2 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
2) äänioikeutetun se osoite, joka on väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää 

kello 24; 
3) tieto siitä, missä vaaleissa ja missä vaalipiirissä tai missä maakunnassa ja kunnassa kortin 

vastaanottajalla on äänioikeus; 
4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyksen ajanjaksosta; 
5) kortin lähettäjäksi merkityn maistraatin sekä kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystie-

dot; 
6) tieto rekisteristä tai tietojärjestelmästä, johon kortissa olevat tiedot perustuvat; sekä 
7) oikeusministeriön laatimat ohjeet kortin käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

22 § 

Tiedottaminen Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisille 

Väestörekisterikeskuksen on hyvissä ajoin ennen maakuntavaaleja ja kuntavaaleja sekä eu-
roparlamenttivaaleja mahdollisuuksien mukaan toimitettava kaikille äänioikeuden edellytykset 
täyttäville Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansalaisille sopivalla tavalla tieto siitä, että 
heillä väestötietojärjestelmän tietojen mukaan tulee olemaan vaaleissa äänioikeus ja vaalikel-
poisuus, sekä tieto menettelystä, joka on tarpeen äänioikeuden käyttämiseksi ja vaalikelpoi-
suuden toteuttamiseksi. 
 

4 luku 

Ehdokasasettelun viranomaistehtävät 

31 § 

Ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen 

Ehdokashakemukset käsittelee: 
1) eduskuntavaaleissa vaalipiirilautakunta; 
2) presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunta; 
3) maakuntavaaleissa maakuntavaalilautakunta; 
4) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta. 
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34 § 

Asiakirjojen jättämisestä määrääminen ja kuuluttaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille 

vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa. Kuulutus on jul-
kaistava maakuntavaaleissa sillä tavalla kuin maakunnan ilmoitukset ja kuntavaaleissa sillä ta-
valla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi sekä muissa vaaleissa virallisessa lehdessä.  
 

37 § 

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Eduskuntavaaleissa, maakuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvo-

taan: 
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys; 
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä 
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

43 § 

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Oikeusministeriö laatii tarvittaessa valtakunnallisesta ehdokasrekisteristä tulosteen, johon 

otetaan vaalipiireittäin, maakunnittain tai kunnittain kunkin ehdokkaan ehdokaslistojen yhdis-
telmässä olevat tiedot. Ministeriö huolehtii siitä, että tulostetta toimitetaan tarpeellinen määrä 
kuntien keskusvaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kotimaan ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille sekä ulkoasiainministeriölle jaettavaksi edelleen ennakkoäänestyspaikkoina 
oleviin Suomen edustustoihin ja suomalaisiin laivoihin. 
 

44 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon jakelu ja tiedoksisaattami-
nen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maakuntavaalilautakunnan tulee toimittaa maakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmiä tar-

peellinen määrä: 
1) maakunnan kuntien keskusvaalilautakunnille jaettavaksi edelleen vaalilautakunnille, vaa-

litoimikunnille ja vaalitoimitsijoille; 
2) maakunnassa ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulu-

mattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille; sekä 
3) oikeusministeriölle. 
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Yhdistelmiä on myös pidettävä yleisön saatavana. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

5 Luku 

Ennakkoäänestys 

57 § 

Ennakkoäänestyksen aloittaminen ennakkoäänestyspaikassa 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Äänestäjälle on varattava tilaisuus tutustua asianomaista vaalia varten laadittuun vaalipiirin-

sä, maakuntansa tai kuntansa ehdokaslistojen yhdistelmään, europarlamenttivaalien ehdokas-
listojen yhdistelmään tai presidentinvaalin ehdokasluetteloon taikka valtakunnalliseen ehdo-
kasrekisteriin tai siitä laadittuun tulosteeseen. 
 

58 § 

Äänestäminen ennakkoäänestyksessä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskuntavaaleissa, maakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa 
sen vaalipiirin, maakunnan tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, jossa 
äänestäjä on asianomaisissa vaaleissa merkitty äänioikeutetuksi, europarlamenttivaaleissa eh-
dokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa ehdokasluettelossa olevaa 
ehdokasta.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

64 §  

Vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilautakunnalle 

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kunnan keskusvaalilau-
takunnan on suljettava vaalikuoret kestävään päällykseen äänestysalueittain lajiteltuina. Lähe-
tykseen liitetään tiedot vaalikuorten lukumäärästä kussakin ryhmässä, johon ne on lajiteltu. 
Lähetys sinetöidään, ja sen päällykseen merkitään vaalipiirilautakunnan osoite ja lähettäjä. 
Lähetys toimitetaan kiireellisesti vaalipiirilautakunnalle sen määräämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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6 luku 

Vaalipäivän äänestys 

76 § 

Äänestäminen vaalipäivänä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskuntavaaleissa, maakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa 
sen vaalipiirin, maakunnan tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, jossa 
äänestäjä on asianomaisissa vaaleissa merkitty äänioikeutetuksi, europarlamenttivaaleissa eh-
dokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa ehdokasluettelossa olevaa 
ehdokasta.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

81 § 

Äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjan toimittaminen vaalilautakunnista 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
viipymättä vietävä äänestysliput sisältävä lähetys ja vaalipöytäkirjan sisältävä lähetys maakun-
tavaaleissa ja kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnalle ja muissa vaaleissa vaalipiiri-
lautakunnalle 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

7 luku 

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen 

84 § 

Tuloksen laskennasta vastaavat viranomaiset 

Ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyksessä 
annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta huolehtii kokouksissaan: 

1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilautakunta; 
2) maakuntavaaleissa ja kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta. 

 
96 § 

Presidentinvaalia, maakuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja koskevat säännökset 

Ehdokkaiden saamien äänimäärien laskemisesta presidentinvaalissa, maakuntavaaleissa ja 
europarlamenttivaaleissa sekä näiden vaalien tuloksen laskentatavasta, määräämisestä, vahvis-
tamisesta ja julkaisemisesta sekä siitä tiedottamisesta säädetään II osassa. 
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8 luku 

Muutoksenhaku 

101 § 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä 

järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen: 
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä, maakunnassa tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; 
2) maakuntavaaleissa maakunnan jäsen ja kuntavaaleissa kunnan jäsen. 

 
103 § 

Valitusviranomaisen päätös 

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on il-
meisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomaises-
sa vaalipiirissä, maakunnassa tai kunnassa taikka europarlamenttivaaleissa koko maassa, jollei 
vaalien tulos ole oikaistavissa. 

Jos vaalipiirilautakunta, maakuntavaalilautakunta tai kunnan keskusvaalilautakunta on vaa-
lien tulosta laskiessaan tai vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja lainvastaisuus on vai-
kuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava. 
 

104 § 

Päätöksen tiedoksianto 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maakuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava tieto valittajalle, maakunta-

hallitukselle ja maakuntavaalilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille se-
kä, jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusminis-
teriölle. Maakuntavaalilautakunnan on saatettava hallinto-oikeuden päätös viipymättä tiedoksi 
asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi siten kuin maakunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi. 

Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätöksestä on annettava tieto valittajalle, kunnanhallituk-
selle ja kunnan keskusvaalilautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille sekä, 
jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusministeri-
ölle. Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava hallinto-oikeuden päätös viipymättä tie-
doksi myös kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi siten kuin 
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 
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105 §  

Jatkovalitus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoikeus 

on 101 §:ssä mainituilla sekä maakuntavaaleissa myös maakuntahallituksella ja kuntavaaleissa 
myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka eivät ole saaneet päätöstä erikseen tiedoksi, katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon silloin, kun päätöksestä ensimmäistä kertaa kuulutettiin yleisradio-
toimintaa harjoittavan laitoksen lähetyksessä tai kun päätös asetettiin nähtäväksi kunnan jul-
kisten kuulutusten ilmoitustaululle. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

106 § 

Valituksen johdosta uusittavat vaalit 

Jos vaalit valituksen johdosta määrätään uusittaviksi, on uusittavien vaalien vaalipäivä: 
1) eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ensimmäisenä sunnuntaina 50 päivän ku-

luttua siitä, kun valitusviranomaisen päätös on saanut lainvoiman; 
2) maakuntavaaleissa maakuntavaalilautakunnan ja kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilauta-

kunnan määräämänä sunnuntaina viimeistään 90 päivän kuluttua siitä, kun valitusviranomai-
sen päätös on saanut lainvoiman. 

Uusittavien vaalien toimittamisesta huolehtivat samat vaaliviranomaiset kuin kumotuissa 
vaaleissa. Jos maakuntavaalilautakunnan tai kunnan keskusvaalilautakunnan toimikausi on 
kuitenkin jo päättynyt, vaalien toimittamisesta huolehtii sen sijaan tullut lautakunta. 

Uusittavissa vaaleissa noudatetaan samaa äänestysaluejakoa sekä käytetään samaa lainvoi-
maista äänioikeusrekisteriä ja samaa ehdokaslistojen yhdistelmää kuin kumotuissa vaaleissa, 
jollei valitusviranomainen päätöksessään toisin määrää. Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, 
että äänioikeusrekisteriin otetuille lähetetään uusi ilmoituskortti. Ennakkoäänestys toimitetaan 
vain siinä vaalipiirissä, maakunnassa tai kunnassa, jota määräys vaalien uusimisesta koskee. 
Uusittavien vaalien toimittamisesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista 
vaaleista säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Uusittavien eduskuntavaalien tuloksesta on heti ilmoitettava eduskunnalle, uusittavien maa-
kuntavaalien tuloksesta asianomaiselle maakuntavaltuustolle ja uusittavien kuntavaalien tu-
loksesta asianomaisen kunnan valtuustolle. 
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10 a luku 

Maakuntavaalit 

Maakuntavaalien ajankohta 

143 a §  

Vaalipäivä 

Maakuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. 
Maakuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa. 

 
Ehdokasasettelu maakuntavaaleissa 

143 b § 

Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen 

Maakuntavaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua maakunnassa valitaan. 
Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin maakunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 
ja pantava nähtäväksi maakuntavaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 
34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä. 
 

143 c § 

Oikeus asettaa ehdokkaita 

Maakuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa: 
1) puolueet; 
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. 
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaaliliitoksi so-

pimalla siitä keskenään. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus vastaavalla 
tavalla muodostaa yhteislista. 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa maakunnassa enintään valittavien 
valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. 

Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa asettaa vain yhden puolueen tai yhden valitsijayh-
distyksen ehdokkaaksi. 
 

143 d § 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen 

Puolueen ehdokkaat asettaa puolueen maakuntavaalilautakunnalle ilmoittama puolueen hen-
kilöjäseniä maakunnassa edustava yhdistys. 
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143 e § 

Valitsijayhdistyksen perustaminen 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asettamiseksi maakuntavaaleja varten tarvi-
taan vähintään 100 äänioikeutettua, joilla on kotikunta maakunnassa. 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa 
on oltava seuraavat tiedot: 

1) maininta siitä, mitkä maakuntavaalit ovat kyseessä; 
2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä hänen 

kotikuntansa; 
3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite; 
4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa vaa-

leissa asianomaisessa maakunnassa äänioikeutettu; 
5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot. 
Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäsenenä 

kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, maakuntavaalilautakunnan on poistettava hä-
nen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista. 
 

Ehdokashakemus maakuntavaaleissa 

143 f § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksellä tu-
lee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaaliasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislistan muodosta-
neiden valitsijayhdistysten on valtuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toimi-
maan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toinen hänen varamiehenään. 

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaaliasia-
miehenä. Valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehenä eikä muun 
yhteislistan vaaliasiamiehenä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuuluu eikä toisen va-
litsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla 
maakuntavaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oikaisun 
tehdä hänen kirjallisesti valtuuttamansa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puolueen, yhteis-
listan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa hänen varamie-
hestään. 
 

143 g § 

Ehdokashakemuksen jättäminen 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashake-
mus maakuntavaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. 
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143 h § 

Puolueen ehdokashakemus 

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä: 
1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat 

ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi 
enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä kotikunta. Etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan 
käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä. Ehdokaslis-
tassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täs-
mentämiseksi; 

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus 
hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä va-
kuutus, ettei hän ole samoissa maakuntavaaleissa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayh-
distyksen ehdokkaaksi; 

3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka 
puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä maakunnassa; ja 

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen va-
ramiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaa-
liasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja. 

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutettava 
siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 
 

143 i § 

Ilmoitus vaaliliitosta 

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, 
jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puoluei-
den vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamiehen on 
annettava ilmoitus maakuntavaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen 
kanssa. 
 

143 j § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on liitettävä: 
1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 143 h §:n 1 momentin 

1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet aset-

taneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä va-
kuutus, ettei hän ole samoissa maakuntavaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä 
puolueen ehdokkaaksi; ja 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
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Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus, 
merkittävä siihen henkilötunnuksensa sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaalikelpoinen 
ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. 
 

143 k § 

Ilmoitus yhteislistasta 

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislistasta yhden tai useamman muun valitsijayhdistyksen 
kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä niiden ehdok-
kaista siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan on annetta-
va samanaikaisesti valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. Ilmoituksen allekirjoitta-
vat yhteislistan muodostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet. 

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteislistan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimi 
ja yhteystiedot. 

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan nimi-
tys, johon tulee sisältyä sana "yhteislista". Nimitys ei saa olla sopimaton eikä merkitykseltään 
yleistävästi tai muutoin harhaanjohtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdistysrekisteriin mer-
kitty nimi, jonka käyttämiseen yhteislistan muodostaneet valitsijayhdistykset ovat saaneet yh-
distykseltä todisteellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan saa sisältyä puoluerekisteriin 
merkityn puolueen nimeä. 
 

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen 

143 l § 

Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään 
kello 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto 
tai yhteislista yhteensä ovat maakuntavaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa viipymättä 
näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän sekä mitättömien 
äänten määrän  oikeusministeriön määräämällä tavalla maakuntavaalilautakunnalle. 

Saatuaan l momentissa tarkoitetun ilmoituksen kaikkien kuntien keskusvaalilautakunnilta 
maakuntavaalilautakunta vahvistaa viipymättä maakuntavaalien tuloksen noudattaen, mitä 
vertauslukujen laskemisesta, arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämisestä 88—91 §:ssä 
säädetään. 

Maakuntavaalilautakunnan on tuloksen vahvistamisen jälkeen viipymättä: 
1) julkaistava vaalien tuloksen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen seitsemän päivän 

ajan siten kuin maakunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi; 
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään maakuntavaltuustolle 

ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin maakunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi; sekä 
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla. 
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143 m § 

Varavaltuutetut 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten kuin maakuntalain 16 §:ssä säädetään. 
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, maakuntavaalilau-

takunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja maakun-
talain 16 §:n mukaisesti. 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten 
nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 
 

11 luku 

Kuntavaalit 

Kuntavaalien ajankohta 

144 § 

Vaalipäivä 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti maakuntavaalien kanssa. 

 
III OSA 

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

13 luku 

Täydentävät säännökset 

184 § 

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läsnäolo-oikeus 

Vaalipiirilautakunnan, maakuntavaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilautakunnan ja vaali-
lautakunnan kokouksissa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroiden määräämistä, äänestyslip-
pujen järjestämistä tai laskemista taikka vaalien tuloksen määräämistä varten, puolueiden ja 
yhteislistojen sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehillä taikka 
heidän kutakin vaaliviranomaista varten erikseen kirjallisesti valtuuttamillaan henkilöillä on 
oikeus olla läsnä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  

 192  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

185 § 

Vaaliviranomaisen rikosoikeudellinen vastuu 

Jos vaalipiirilautakunnan, maakuntavaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilautakunnan, vaa-
lilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsen tai vaalitoimitsija taikka muu henkilö tässä laissa tar-
koitettuna vaaliviranomaisena toimiessaan laiminlyö velvollisuutensa, häntä rangaistaan niin 
kuin virkamiestä virkarikoksesta. 
 

188 § 

Kustannusten jako vaaliviranomaisten välillä  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maakunta vastaa maakuntavaalilautakunnan toiminnasta aiheutuneista kustannuksista. 
Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten 

ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden toimin-
nasta aiheutuneista sekä muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaalien toimittamisesta ai-
heutuneista kustannuksista. Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleis-
sa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän 
jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Maakuntavaaleissa maakunta korvaa 
kunnalle niistä aiheutuneet kustannukset.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

14 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

198 § 

Ensimmäiset maakuntavaalit 

Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. 
Ensimmäisiä maakuntavaaleja varten maakuntahallinnon väliaikainen valmistelutoimielin 

asettaa hyvissä ajoin ennen vaaleja maakuntavaalilautakunnan, jonka jäsenten tulee edustaa 
maakunnan kunnissa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Tähän 
maakuntavaalilautakuntaan sovelletaan muutoin, mitä 12 a ja 12 b §:ssä säädetään. 

Ensimmäisissä maakuntavaaleissa noudatetaan saamaa ehdokasasettelun aikataulua kuin 
presidentinvaalissa. Maakuntavaalien ehdokkaat numeroidaan ehdokaslistojen yhdistelmässä 
alkaen numerosta 22.  

Kunnan keskusvaalilautakunta toimittaa maakuntavaalien hyväksytyt vaalikuoret vaalipiiri-
lautakunnalle 64 §:ssä säädetyllä tavalla. Vaalilautakunta toimittaa vaalipäivän äänestyksessä 
annetut maakuntavaalien äänestysliput vaalipiirilautakunnalle 81 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Ensimmäisissä maakuntavaaleissa annettujen ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten 
tarkastuslaskennasta huolehtivat vaalipiirilautakunnat seuraavasti: 

1) Uudenmaan vaalipiirilautakunta laskee Uudenmaan maakunnan äänet; 
2) Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta laskee Varsinais-Suomen maakunnan äänet; 
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3) Satakunnan vaalipiirilautakunta laskee Satakunnan maakunnan äänet; 
4) Hämeen vaalipiirilautakunta laskee Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien äänet; 
5) Pirkanmaan vaalipiirilautakunta laskee Pirkanmaan maakunnan äänet; 
6) Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunta laskee Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-

Savon maakuntien äänet; 
7) Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta laskee Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien 

äänet; 
8) Vaasan vaalipiirilautakunta laskee Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 

maakuntien äänet; 
9) Keski-Suomen vaalipiirilautakunta laskee Keski-Suomen maakunnan äänet; 
10) Oulun vaalipiirilautakunta laskee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien äänet; 
11) Lapin vaalipiirilautakunta laskee Lapin maakunnan äänet. 
Kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa viimeistään 3. päivänä vaalipäivän jälkeen äänimäärät, 

jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto tai yhteislista ovat kussakin maakunnassa maa-
kuntavaaleissa saaneet, sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja maakuntavaa-
leissa kussakin maakunnassa annettujen äänten määrän asianomaiselle maakuntavaalilauta-
kunnalle, joka vahvistaa maakuntavaalien tuloksen noudattaen, mitä vertauslukujen laskemi-
sesta, arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämisestä 88—91 §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 

————— 
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19. 

Laki 
ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 2, 

4 ja 5 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 9 §, 11 a § ja 12 §:n 2 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 2, 4 ja 5 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 

ja 2 momentti, 9 § ja 12 §:n 2 momentti laissa 1689/2015 ja 11 a § laissa 648/2010,  
lisätään 5 §:ään uusi 3 momentti ja 6 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 

 
1 § 

Lain soveltamisala ja tarkoitus 

Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaa-
leissa, presidentinvaalissa, maakuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

4 § 

Ehdokkaan vaalirahoituksen rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö 

eivät saa vastaanottaa suoraan tai välillisesti samalta tukijalta enempää tukea kuin arvoltaan 3 
000 euroa kuntavaaleissa, 6 000 euroa eduskuntavaaleissa ja maakuntavaaleissa sekä 10 000 
euroa europarlamenttivaaleissa. Tuki puoluelaissa (10/1969) tarkoitetulta puolueelta tai puo-
lueyhdistykseltä voi kuitenkin olla tätä suurempi, jollei se sisällä mainittua rahamäärää enem-
pää muulta tukijalta välitettävää tukea. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yhteisö 
eivät saa vastaanottaa tukea vaalikampanjaan valtiolta, maakunnalta, kunnalta, kuntayhtymäl-
tä, valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöl-
tä eivätkä kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtion, maakunnan 
tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Tämä ei kuitenkaan koske tavanomaista vieraan-
varaisuutta. 

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan 
yhteisön on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta 
maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksaja. Yksityishenkilön nimeä ei saa kui-
tenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainok-
sen arvo on kuntavaaleissa pienempi kuin 800 euroa taikka eduskuntavaaleissa, maakuntavaa-
leissa, europarlamenttivaaleissa tai presidentinvaalissa pienempi kuin 1 500 euroa. 
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5 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on: 
1) eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedusta-

jaksi määrätty; 
2) presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdis-

tyksen vaaliasiamies tai tämän varamies; 
3) maakuntavaaleissa maakuntavaltuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu; 
4) kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittu; 
5) europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja vaalien tulosta vahvis-

tettaessa varajäseneksi määrätty sekä vaalilain (714/1998) 91 §:ssä tarkoitetussa nimisarjassa 
varajäsenestä seuraavana oleva ehdokas. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ehdokas, joka on ollut ehdolla samanaikaisesti sekä maakuntavaaleissa että kuntavaaleissa, 
mutta tullut valituksi vain toisessa näistä vaaleista, on ilmoitusvelvollinen koskien molempien 
vaalien vaalirahoitusta. 
 

6 § 

Ilmoitettavat tiedot 

Ilmoitukseen merkitään: 
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä; 
2) ehdokkaan nimi, arvo, ammatti tai tehtävä, hänet asettaneen puolueen nimi tai maininta 

siitä, että ehdokas on ollut valitsijayhdistyksen ehdokas, sekä eduskuntavaaleissa se vaalipiiri, 
maakuntavaaleissa se maakunta ja kuntavaaleissa se kunta, jossa ehdokas oli ehdolla; 

3) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eriteltyinä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisjakelu- 
ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävälineissä, ul-
komainonnasta, vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankkimisesta, mainon-
nan suunnittelusta ja vaalitilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin sekä muihin ku-
luihin; 

4) vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltynä ehdokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ottamiin lai-
noihin mukaan luettuina ilmoitusta annettaessa maksamattomina olevat laskut sekä kaikkeen 
ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yh-
teisön saamaan tukeen ryhmiteltynä tukeen yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, puolueelta, puo-
lueyhdistyksiltä ja muilta tahoilta; 

5) muut ilmoitusvelvollisen tarpeellisiksi katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaalikampan-
jan kuluista. 

Erikseen on ilmoitettava kukin yksittäinen tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kuntavaaleissa 
vähintään 800 euroa taikka eduskuntavaaleissa, maakuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa 
tai presidentinvaalissa vähintään 1 500 euroa. Jos tämä tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä 
tavaroita tai palveluita taikka vastaavalla vastikkeellisella tavalla, erikseen ilmoitettavaksi tu-
eksi luetaan vain sen nettomääräinen arvo. Jos erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää 
kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään edellä mainitun rahamäärän, tuen saajan on il-
moitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Ilmoitusvelvollinen, joka on ollut ehdokkaana samanaikaisesti sekä maakuntavaaleissa että 
kuntavaaleissa, tekee yhden ilmoituksen koskien molempien vaalien vaalirahoitusta. Tällaises-
sa ilmoituksessa erikseen ilmoitettavan tuen osalta noudatetaan, mitä 2 momentissa säädetään 
kuntavaaleista.  
 

9 § 

Oikeusministeriön tiedonantotehtävät 

Oikeusministeriö toimittaa maksutta valtiontalouden tarkastusvirastolle vaalilain 43 §:ssä 
tarkoitetun valtakunnallisen ehdokasrekisterin tiedot sekä eduskuntavaaleissa, maakuntavaa-
leissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa viipymättä vaalien tuloksen vahvistamisen 
jälkeen ja presidentinvaalissa viipymättä ehdokasasettelun päättymisen jälkeen tiedot ilmoi-
tusvelvollisista. 
 

11 a § 

Jälki-ilmoitus 

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yh-
teisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa, maakuntavaa-
leissa tai europarlamenttivaaleissa, on ilmoitusvelvollisen toimitettava valtiontalouden tarkas-
tusvirastolle tieto lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 euron 
arvoisesta tuesta (jälki-ilmoitus). Ilmoitus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaali-
kaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. 
 

12 § 
Ilmoitusrekisteri ja sen tietojen julkisuus 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Eduskuntavaaleja, maakuntavaaleja ja kuntavaaleja koskevat tiedot pidetään saatavilla ylei-
sessä tietoverkossa viiden vuoden, europarlamenttivaaleja koskevat tiedot kuuden vuoden ja 
presidentinvaalia koskevat tiedot seitsemän vuoden ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. 
Muiden kuin 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten tekemät ennakkoilmoitukset pidetään 
saatavilla yleisessä tietoverkossa 30 päivän ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 

————— 
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20. 

Laki 
puoluelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puoluelain (10/1969) 8 §:n 2 momentti, 8 a §:n 2 momentti, 8 b §:n 3 momentti ja 

10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 683/2010, seuraavasti 
 

8 § 

Tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tueksi puolueelle tai puolueyhdistykselle luetaan sen rahana, tavarana, palveluna tai muulla 

vastaavalla tavalla saamat suoritukset. Tukena ei kuitenkaan pidetä: 
1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja; 
2) puolueen tai puolueyhdistyksen tavanomaiseen järjestötoimintaan tai omaisuuden hoitoon 

liittyviä käyvän arvon mukaisia suorituksia; 
3) puolueen ja sen puolueyhdistysten toisiltaan saamia suorituksia; 
4) puolueen tai puolueyhdistyksen pysyväisluonteisen, yleisillä markkinoilla markkinaehtoi-

sesti harjoittaman liiketoiminnan tuloja; 
5) puolueen tai puolueyhdistyksen harjoittaman sijoitustoiminnan tuloja; 
6) 9 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta eikä muuta vastaavaa lakiin taikka valtion, maakun-

nan tai kunnan talousarvioon perustuvaa avustusta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

8 a § 

Tuki puolueen lähiyhteisölle 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tueksi puolueen lähiyhteisölle luetaan sen rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaavalla 

tavalla saamat suoritukset. Tukena ei kuitenkaan pidetä: 
1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomaisia ilmaispalveluja; 
2) puolueen lähiyhteisön tavanomaiseen perustoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyviä 

käyvän arvon mukaisia suorituksia; 
3) saman puolueen lähiyhteisöjen toisiltaan saamia suorituksia; 
4) puolueen lähiyhteisön pysyväisluonteisen, yleisillä markkinoilla markkinaehtoisesti har-

joittaman liiketoiminnan tuloja; 
5) puolueen lähiyhteisön harjoittaman sijoitustoiminnan tuloja; 
6) lakiin taikka valtion, maakunnan tai kunnan talousarvioon perustuvaa avustusta puolueen 

lähiyhteisölle. 
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8 b § 

Tukea koskevat rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, maa-

kunnalta, kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta 
yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä eivätkä kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla valtion, maakunnan tai kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Tämä ei kui-
tenkaan koske toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista vieraanvaraisuutta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

10 § 

Tasapuolisuusvaatimus 

Valtion, maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten sekä niiden määräämisvallassa 
olevien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia 
perusteita noudattaen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 

————— 
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21. 

Laki 
neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun 

lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 

annetun lain (656/1990) nimike sekä 1-7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 mo-
mentti, 12 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdat, 13 §, 14 §, 16 §, 17 § ja 19 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 4 § laissa 1649/1995 sekä 2 §:n 2 momentti, 5, 7, 8 §:n 2 mo-
mentti, 16 ja 17 § laissa 716/1998, 

lisätään lakiin uusi 2 a §, 8 §:ään otsikko ja uusi 4 momentti, lakiin uusi 8 a §, 9 §:ään ot-
sikko ja uusi 3 momentti, 10 §:ään otsikko, 11 §:ään otsikko ja uusi 2 momentti, 12 §:ään ot-
sikko, 15 §:ään otsikko sekä 18 §:ään otsikko, seuraavasti: 

 
 

Laki 
maakunnissa ja kunnissa toimitettavissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä noudatetta-

vasta menettelystä 

 
1 § 

Lain soveltamisala 

Tämä laki koskee menettelyä, jota noudatetaan maakuntalain (/2017) x §:ssä tarkoitetuissa 
maakunnan neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä ja kuntalain (410/2015) 24 §:ssä tarkoite-
tuissa kunnan neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. 
 

2 § 

Kansanäänestyksen ajankohta 

Maakunnan kansanäänestys toimitetaan maakuntavaltuuston ja kunnan kansanäänestys kun-
nan valtuuston määräämänä sunnuntaina. Äänestystä ei kuitenkaan voida määrätä toimitetta-
vaksi uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaat-
tona tai -päivänä, helluntaipäivänä, itsenäisyyspäivänä taikka jouluaattona tai ensimmäisenä 
tai toisena joulupäivänä. Äänestystä ei saa määrätä toimitettavaksi myöskään valtiollisten vaa-
lien tai valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä.  

 200  
 
 
 
 

 



   
  

 
 
 

2 a § 

Kansanäänestyksen toimittamistapa 

Kansanäänestys toimitetaan kunnassa äänestysalueittain noudattaen vaalilain (714/1998) 
8 §:n nojalla viimeksi määrättyä äänestysaluejakoa. Kunnan valtuusto voi kuitenkin päättää, 
että useammalla äänestysalueella on kunnassa yhteinen äänestyspaikka. 

Äänestykseen voidaan osallistua myös ennakolta kirjeitse (kirjeäänestys) sen mukaisesti 
kuin jäljempänä säädetään. 

Maakuntavaltuusto voi päättää, että maakunnan kansanäänestys toimitetaan maakunnan kai-
kissa kunnissa pelkästään kirjeäänestyksenä. Kunnan valtuusto voi päättää kunnan kansanää-
nestyksen toimittamisesta vastaavasti. Tällöin äänestyspäiväksi määrättynä sunnuntaina ei 
toimiteta äänestyspäivän äänestystä, mutta kirjeäänestysasiakirjoja voi palauttaa 10 §:n mukai-
sesti kunnan keskusvaalilautakunnalle kyseisenä päivänä kello 20:een saakka. 

Jos äänestys on määrätty toimitettavaksi maakuntavaalien ja kuntavaalien yhteydessä, 1-3 
momenttia ei sovelleta, vaan äänestys toimitetaan vaalilain 4 §:n mukaisesti järjestämällä en-
nakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. Kansanäänestyksen ennakkoäänestys toimitetaan kui-
tenkin vain kyseisen maakunnan tai kyseisen kunnan alueella. 
 

3 § 

Kansanäänestyksen toimittamispäätös 

Maakuntavaltuuston tai kunnan valtuuston on päätettävä kansanäänestyksen toimittamisesta 
viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää. Jos kansanäänestys toimitetaan maakuntavaali-
en ja kuntavaalien yhteydessä, päätös on tehtävä viimeistään 90. päivänä ennen äänestyspäi-
vää. 

Päättäessään kansanäänestyksen toimittamisesta valtuuston on samalla päätettävä äänestyk-
sen aiheesta ja ajankohdasta sekä äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Vaihtoehdot voivat 
sisältyä samaan äänestyslippuun tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla oma äänestyslippu. 
Äänestäjällä tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyis-
tä vaihtoehdoista. Valtuuston on päätöksessään määrättävä äänestyslippujen lukumäärä, sisältö 
ja ulkomuoto. 

Valtuuston on ilmoitettava päätöksestään viivytyksettä oikeusministeriölle ja Väestörekiste-
rikeskukselle sekä maakunnan kansanäänestyksessä lisäksi maakuntaan kuuluville kunnille. 
 

4 § 

Kansanäänestysaloitteen tekeminen 

Maakuntalain x §:ssä ja kuntalain 25 §:ssä tarkoitetussa kansanäänestyksen toimittamista 
tarkoittavassa aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys halutaan toimitettavaksi. 
Aloitteen tekijöiden on allekirjoituksellaan aloitteessa vakuutettava, että he ovat 15 vuotta 
täyttäneitä maakunnan tai kunnan asukkaita. 

Aloitteen tekijöiden allekirjoitukset kerätään paperimuodossa tai sähköisesti tietoverkossa. 
Paperimuodossa kerättävän allekirjoituksen tulee olla omakätinen ja siihen tulee liittää aloit-

teen tekijän nimi ja syntymäaika sekä maakunnan kansanäänestysaloitteessa myös kotikunta. 
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Kerättäessä allekirjoituksia sähköisesti tietoverkossa on käytettävä vahvasta sähköisestä 
tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa 
sähköistä tunnistamista. 
 

5 § 

Äänestysviranomaiset 

Äänestysviranomaisina kansanäänestyksessä ovat vaalilain 12 a §:ssä tarkoitettu maakunta-
vaalilautakunta ja 13 §:ssä tarkoitettu kunnan keskusvaalilautakunta sekä kunnan äänestyslau-
takunnat. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen äänestystä asetettava kutakin 2 a §:n 1 
momentissa tarkoitettua äänestysaluetta tai, jos useammalla äänestysalueella on yhteinen ää-
nestyspaikka, kutakin tällaista useamman äänestysalueen äänestyspaikkaa varten äänestyslau-
takunta noudattaen soveltuvin osin, mitä vaalilain 15 §:ssä säädetään vaalilautakuntien aset-
tamisesta. 

Jos äänestys on määrätty toimitettavaksi maakuntavaalien ja kuntavaalien yhteydessä, äänes-
tysviranomaisina kunnassa toimivat vaalilain 13, 15 ja 17 §:ssä tarkoitetut viranomaiset. 
 

6 § 

Äänestysviranomaisen kokoukset 

Maakunnan kansanäänestyksessä maakuntavaalilautakunta ja kunnan keskusvaalilautakunta 
kokoontuvat ensimmäisen kerran viimeistään kuukautta ennen äänestyspäivää ja sen jälkeen, 
milloin asian käsittely sitä vaatii. 

Kunnan kansanäänestyksessä kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran 
viimeistään kuukautta ennen äänestyspäivää ja sen jälkeen, milloin asian käsittely sitä vaatii. 
 

7 § 

Tiedottaminen kansanäänestyksestä 

Kansanäänestyksen aihe ja ajankohta, äänestyksessä noudatettava menettely, äänestyspaikat 
sekä äänestyksen kohteena olevat vaihtoehdot on saatettava hyvissä ajoin ennen äänestystä 
yleisesti tiedoksi sillä tavalla kuin maakunnan tai kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Maa-
kunnan kansanäänestyksessä maakuntavaalilautakunta ja kunnan keskusvaalilautakunta sopi-
vat keskenään tarkoituksenmukaisesta tiedottamisesta. Kunnan kansanäänestyksessä tiedotta-
misesta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin on kansanäänestykseen liittyvästä 
tiedottamisesta voimassa, mitä maakuntalain x §:ssä ja kuntalain 29 §:ssä säädetään. 
 

8 § 

Äänestysoikeusrekisteri 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viimeistään 55. päivänä ennen äänestyspäivää ilmoitet-

tava Väestörekisterikeskukselle siitä, haluaako se äänestysoikeusrekisteriin otettavat tiedot 
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käyttöönsä konekielisinä vai paperitulosteina. Paperitulosteista on soveltuvin osin voimassa, 
mitä vaalilain 71 §:ssä säädetään vaaliluetteloista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Maakuntavaalien ja kuntavaalien yhteydessä toimitettavassa kansanäänestyksessä äänestys-
oikeusrekisterinä käytetään sanottujen vaalien äänioikeusrekisteriä. 
 

8 a § 

Äänestysasiakirjojen laatiminen ja toimittaminen 

Maakunnan kansanäänestyksessä maakuntavaalilautakunta valmistuttaa kansanäänestyksen 
äänestysliput ja laatii äänestysohjeet sekä huolehtii niiden toimittamisesta maakuntaan kuulu-
vien kuntien keskusvaalilautakunnille toimitettavaksi edelleen äänestysoikeutetuille. Kunnan 
keskusvaalilautakunta valmistuttaa muut asiakirjat. 

Kunnan kansanäänestyksessä keskusvaalilautakunta laatii ja valmistuttaa kaikki asiakirjat. 
Äänestyslipusta on käytävä ilmi, miten se taitetaan kokoon, ja sen on turvattava äänestyssa-

laisuuden säilyminen. 
 

9 § 

Kirjeäänestysasiakirjojen lähettäminen 

Kirjeäänestystä varten kunnan keskusvaalilautakunta lähettää viimeistään 19. päivänä ennen 
äänestyspäivää kunnan jokaiselle äänestysoikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, edellä 3 §:ssä 
tarkoitetussa päätöksessä käytettäväksi määrätyt äänestysliput, vaalikuoren, lähetekirjeen, lä-
hetekuoren ja laatimansa äänestysohjeet sekä maakunnan kansanäänestyksessä myös maakun-
tavaalilautakunnan laatimat äänestysohjeet (kirjeäänestysasiakirjat). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Maakuntavaalien ja kuntavaalien yhteydessä toimitettavassa maakunnan kansanäänestykses-
sä maakuntavaalilautakunta ja kunnan kansanäänestyksessä kunnan keskusvaalilautakunta lä-
hettää äänestysoikeutetuille vain laatimansa äänestysohjeet. 
 

10 § 

Äänestäminen ja kirjeäänestysasiakirjojen palauttaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tehtyään äänestysmerkinnän äänestysoikeutetun tulee sulkea äänestyslippu tai, jos niitä on 

käytettävissä useampia, valitsemansa äänestyslippu vaalikuoreen, täyttää ja omakätisesti alle-
kirjoittaa lähetekirje, sulkea vaalikuori ja lähetekirje lähetekuoreen ja lähettää lähetekuori pos-
titse kunnan keskusvaalilautakunnalle siten, että se saapuu sille viimeistään keskusvaalilauta-
kunnan määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan äänestyspäivää edeltävä keski-
viikko kello 18 sekä viimeistään äänestyspäivää edeltävä perjantai kello 18 tai, jos kansanää-
nestys toimitetaan kunnassa pelkästään kirjeäänestyksenä, viimeistään 2 a §:n 3 momentissa 
tarkoitettuna ajankohtana. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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11 § 

Kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippujen leimaaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos äänestys on toimitettu pelkästään kirjeäänestyksenä, lippuja ei tarvitse leimata. 

 
12 § 

Äänestyslipun mitättömyysperusteet 

Äänestyslippu on mitätön: 
1) jos vaalikuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu; 
2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteellisuus tai merkintä, että äänestys olisi vaalilain 

63 §:n 2 momentin 1—3 kohdan mukaan ollut jätettävä huomioon ottamatta;  
3) jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin maakunnan tai kunnan painattamaa äänestys-

lippua; 
4) jos äänestyslippu on leimaamaton, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 11 §:n 2 momentissa 

säädetään; 
5) jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen 

on tehty muunlainen asiaton merkintä; 
6) jos äänestysmerkintä on tehty useamman kuin yhden äänestyslipussa olevan vaihtoehdon 

kohdalle; tai 
7) jos äänestysmerkintä on niin epäselvä, ettei voida tietää, mitä vaihtoehtoa on tarkoitettu. 
Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna asiattomana merkintänä ei ole pidettävä äänes-

tyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, mitä äänestäjä on tarkoittanut. 
 

13 § 

Äänten laskenta ja tuloksen vahvistaminen 

Maakunnan kansanäänestyksessä kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa viimeis-
tään 3. päivänä vaalipäivän jälkeen kullekin äänestysvaihtoehdolle kunnassa annetun äänimää-
rän, kunnassa annettujen äänten kokonaismäärän ja mitättömien äänten määrän sekä ilmoittaa 
viipymättä näin vahvistetut äänimäärät maakuntavaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla.  

Saatuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen kaikkien kuntien keskusvaalilautakunnilta 
maakuntavaalilautakunta vahvistaa viipymättä kansanäänestyksen tuloksen. 

Kunnan kansanäänestyksessä keskusvaalilautakunta vahvistaa äänestyksen tuloksen. 
Tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
 

14 § 

Tuloksesta tiedottaminen 

Maakuntavaalilautakunnan tai kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava kansanäänes-
tyksen tulos tiedoksi sillä tavalla, kuin ilmoitukset maakunnassa tai kunnassa julkaistaan. 
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15 § 

Äänestyslippujen säilyttäminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

16 § 

Sinetöinti 

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää tavan, jolla äänestyslautakunnissa sinetöidään kunnan 
keskusvaalilautakunnalle toimitettavat lähetykset ja hankkii tarvittavat sinetöimisvälineet. 
 

17 § 

Kustannukset 

Maakunnan kansanäänestyksestä aiheutuneet kustannukset suoritetaan maakunnan varoista. 
Maakunta korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset. 

Kunnan kansanäänestyksestä aiheutuneet kustannukset suoritetaan kunnan varoista. 
 

18 § 

Vaalilain soveltaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

19 § 

Tarkemmat määräykset ja ohjeet 

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tässä laissa tarkoitettujen viranomaisten tehtävistä annetaan 
tarvittaessa oikeusministeriön asetuksella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 

————— 
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22. 

Laki 
hallintolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
 

2 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, maakuntien viranomaisissa, kunnallisissa viran-
omaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasa-
vallan presidentin kansliassa (viranomainen). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

45 § 

Päätöksen perusteleminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos: 
1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 
2) päätös koskee maakunnan tai kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia; 

 
 

58 § 

Tiedoksianto viranomaiselle 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Todisteellinen tiedoksianto kunnalle toimitetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asi-

assa käyttävän toimielimen puheenjohtajalle. Tiedoksianto voidaan toimittaa myös muulle 
henkilölle, joka on oikeutettu kunnanjohtajan tai toimielimen puheenjohtajan puolesta vas-
taanottamaan tiedoksiantoja. Todisteelliseen tiedoksiantoon maakunnalle sovelletaan vastaa-
vasti, mitä edellä säädetään todisteellisesta tiedoksiannosta kunnalle.  
 

60 § 

Todisteellinen tiedoksianto 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, tiedoksianto voidaan toimittaa haastetiedok-

siantona. Haastetiedoksiannosta on soveltuvin osin voimassa, mitä siitä oikeudenkäymiskaa-
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ren 11 luvussa säädetään. Haastetiedoksiannon voi toimittaa myös valtion, maakunnan tai 
kunnan viranomaisen palveluksessa oleva virkamies tai viranhaltija, joka eri määräyksellä on 
oikeutettu toimittamaan haastetiedoksiantoja viranomaisen toimialaan kuuluvassa asiassa. 
(Maakunnan palvelulaitos ei ole muodollisesti ”maakunnan viranomainen”, joten säännös ei 
tule sen osalta sovellettavaksi.). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 201  . 

————— 
 
 

23. 

Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
 

1 § 

Julkisuusperiaate 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Oikeudesta seurata eduskunnan täysistuntoa, valtuuston ja muiden maakunnan tai kunnallis-

ten toimielinten kokouksia sekä tuomioistuinten ja kirkollisten toimielinten istuntoja säädetään 
erikseen. 
 

4 § 

Viranomaiset 

Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4) maakuntien viranomaisia ja kunnallisia viranomaisia; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 kohdassa tarkoitetun viranomaisen päätöksen perusteel-
la tiettyä tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetettuja lautakuntia, neuvottelukuntia, komiteoita, 
toimikuntia, työryhmiä, toimitusmiehiä ja maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän tilintarkastajia 
sekä muita niihin verrattavia toimielimiä. 
 

11 §. 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Mitä tässä pykälässä säädetään asianosaisesta, ei koske sitä, jonka muutoksenhakuoikeus pe-
rustuu yksinomaan maakunnan, kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen.  
 

14 § 

Asiakirjan antamisesta päättäminen 

Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, 
jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä.  Maakuntavaltuusto tai kunnan 
valtuusto voi hallintosäännössään kuitenkin antaa tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena 
toimivalle maakunnan toimielimelle tai kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättämäs-
sään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viran-
haltijalle. Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää 
suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten, päättää 
tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. (23.6.2005/495) 
 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, maakunnan, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 
4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta, 
samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa kos-
kevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai 
säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimin-
taa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi jul-
kisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia 
edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin; 

18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, maakunnan, kunnan tai muun julkisyhteisön työmark-
kinaosapuolena tai työriidan osapuolena laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä 
olisi vastoin julkisyhteisön etua työnantajana, sekä asiakirjat, jotka sisältävät valtion edustaji-
en maataloustukineuvotteluja varten laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä oli-
si vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

34 § 

Maksut 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tietojen antamisesta asiakirjasta tämän lain nojalla muissa kuin 9 ja 11 §:ssä tarkoitetuissa 

tapauksissa peritään maksu noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa tai muussa laissa sää-
detään tai maakuntalain (  /  ) tai kuntalain nojalla päätetään. Sellaiset 4 §:ssä tarkoitetut vi-
ranomaiset, joita maakuntalaki, kuntalaki tai valtion maksuperustelaki eivät koske, voivat 
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maksuja määritellessään soveltaa valtion maksuperustelaissa säädettyjä maksuperusteita, jollei 
laissa toisin säädetä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 201  . 

————— 
 
 

24. 

Laki 
hallintolainkäyttölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 

8 § 

Valitus maakunnan viranomaisen, kunnallisen viranomaisen, kirkollisen viranomaisen pää-
töksestä 

Valituksesta maakunnan viranomaisen ja maakunnan palvelulaitoksen päätöksestä säädetään 
maakuntalaissa ( /  ). Valituksesta kunnallisen viranomaisen päätöksestä säädetään kuntalaissa 
(365/95). 

Valituksesta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja sen alaisen viranomaisen sekä Ahve-
nanmaan kunnallisen viranomaisen päätöksestä säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa 
(1144/91). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

38 § 

Suullinen käsittely asianosaisen pyynnöstä 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos suullista käsittelyä pyytäneen asianosaisase-

ma perustuu maakunnan, kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen. 
 

70 § 

Toimivaltainen hallinto-oikeus hallintoriita-asiassa 

Hallintoriita-asia käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä sillä asianosai-
sella, johon tehty vaatimus kohdistuu, on kotipaikka. Jos vaatimus kohdistuu valtioon, maa-
kuntaan, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen oikeushenkilöön, asian käsittelee se hallin-
to-oikeus, jonka tuomiopiirissä tällaisen oikeushenkilön puhevaltaa käyttävän viranomaisen 
tai toimielimen toimipaikka sijaitsee. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 201  . 

————— 
 
 
 
 
 
 

25. 

Laki 
kielilain muuttamisesta 

3 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa, maakuntien viran-
omaisissa, kunnallisissa viranomaisissa, itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä 
eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen), jollei erikseen toi-
sin säädetä. Maakuntalaissa (xx/xx) tarkoitettuun palvelulaitokseen sovelletaan mitä tässä lais-
sa säädetään maakunnan viranomaisessa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

6 § 

Yksi- ja kaksikielinen viranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) yksikielisellä viranomaisella valtion viranomaista ja maakunnan viranomaista, jonka vir-

ka-alueeseen kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia, sekä yksikielisen kunnan viranomaista 
samoin kuin kuntayhtymän viranomaista, jos kuntayhtymään kuuluu ainoastaan samankielisiä 
kuntia; sekä 

2) kaksikielisellä viranomaisella valtion keskushallintoviranomaista sekä sellaista muuta vi-
ranomaista ja maakunnan viranomaista, jonka virka-alueeseen kuuluu erikielisiä kuntia tai vä-
hintään yksi kaksikielinen kunta, ja kaksikielisen kunnan viranomaista sekä kuntayhtymän vi-
ranomaista tai kuntalain (410/2015) 51 §:ssä tarkoitettua kuntien yhteistä toimielintä, jos kun-
tayhtymässä tai kuntien yhteistoiminnassa on erikielisiä kuntia taikka vähintään yksi kaksikie-
linen kunta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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10 § 

Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa 

Valtion viranomaisessa, kaksikielisessä maakunnan viranomaisessa ja kaksikielisessä kun-
nallisessa viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen on li-
säksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi 
tai ruotsiksi. 

Yksikielisessä maakunnan viranomaisessa käytetään maakunnan kieltä ja yksikielisessä 
kunnallisessa viranomaisessa käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä toisin 
päätä tai jollei muualla laissa toisin säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus käyttää omaa kiel-
tään ja tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa asiassa, joka 
välittömästi kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee viran-
omaisen hänelle asettamaa velvoitetta. 
 

24 § 

Liikelaitoksen sekä valtion, maakunnan ja kunnan yhtiön kielelliset palvelut 

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yhdellä 
tai useammalla kaksikielisellä maakunnalla tai kunnalla taikka erikielisillä maakunnilla tai 
kunnilla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toi-
minnan laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla, jota kokonaisuutena ar-
vioiden ei voida pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana. Valtion liikelaitoksen hoitaessa viran-
omaistehtävää siihen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

27 § 

Viranomaisten kirjeenvaihto 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Valtion viranomaisen on lähettäessään kirjelmiä maakunnalle tai kunnalle käytettävä vas-

taanottajan kieltä, jos kyseessä on yksikielinen maakunta tai kunta ja molempia kieliä, jos ky-
seessä on kaksikielinen maakunta tai kunta, jollei 3 momentista muuta johdu. Lähettäessään 
kirjelmiä yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille oppilaitoksille valtion viranomaisten 
on käytettävä vastaanottajan kieltä. 

Maakunnan viranomaisen on lähettäessään kirjelmiä virka-alueeseensa kuuluvalle kunnalle 
käytettävä kunnan kieltä, jos kyseessä on yksikielinen kunta, ja molempia kieliä, jos kyseessä 
on kaksikielinen kunta. 

Pyytäessään ja antaessaan lausunnon asiassa, jossa annetaan toimituskirja tai muu asianosai-
selle annettava asiakirja, valtion, maakunnan ja kunnan viranomaisen on käytettävä asian kä-
sittelykieltä. Yksikielinen viranomainen saa kuitenkin antaa lausuntonsa omalla kielellään. 
Asiaa käsittelevän viranomaisen on tällöin asianosaisen pyynnöstä annettava lausunnosta 
maksuton virallinen käännös. 
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28 § 

Monijäseniset toimielimet 

Valtioneuvoston sekä valtion komitean, toimikunnan, työryhmän ja vastaavan toimielimen 
jäsenellä samoin kuin kaksikielisen maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän toimielimen ja 6 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien yhteisen toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää 
suomea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lau-
sunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se 
on pyynnöstä hänelle lyhyesti selostettava. 
 

29 § 

Kokouskutsut, pöytäkirjat ja hallintosäännöt 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kaksikielisen maakunnan maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokouskutsut ja pöy-

täkirjat on laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Maakunnan muiden toimielinten kokouskut-
sujen ja pöytäkirjojen kielestä päättää maakunta ottaen huomioon sen, että luottamushenkilöi-
den mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja että maakunnan asukkaiden tiedonsaantitar-
peesta huolehditaan. 

Kaksikielisen maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntö ja vastaavat säännöt on 
annettava suomen ja ruotsin kielellä. 
 

32 § 

Viranomaisten tiedottaminen 

Valtion, maakunnan ja kunnallisen viranomaisen yleisölle suunnatussa tiedottamisessa on 
kaksikielisessä kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Asianomaisen ministeriön on 
huolehdittava siitä, että yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympä-
ristön kannalta oleellinen tieto annetaan koko maassa molemmilla kansalliskielillä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 201   . 

————— 
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26. 

Laki 
julkisyhteisöjen henkilöstön kielitaiton muuttamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään valtion viranomaisten, maakunnan viranomaisten, kunnallisten viran-
omaisten sekä itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen ja 
tasavallan presidentin kanslian (viranomainen) palveluksessa olevalta henkilöstöltä vaaditta-
vasta kielitaidosta sekä kielitaidon osoittamisesta. 
 

5 § 

Kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten asettaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Henkilöstön kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia voidaan asettaa kunnallisille viran-

omaisille kuntalain (410/2015) asettamassa järjestyksessä, ja maakuntien viranomaisille maa-
kuntalain (xx/xx) asettamassa järjestyksessä, jos kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksis-
ta ei ole säädetty lailla tai lain nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 201   . 

————— 
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27. 

Laki 
viittomakielilain 3 §:n muuttamisesta 

3 § 

Viranomaisen edistämisvelvoite 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa tuomioistuimia ja muita valtion viranomaisia, maa-

kunnan viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja edus-
kunnan virastoja. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 201   . 

————— 
 

28. 

Laki 
Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 47 §:n 1 momentista poiketen tasoitusperuste on 

0, 47 prosenttia. 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 201   . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran toimitettaessa vuoden 2019 tasoitusta ja määrät-

täessä kyseisen vuoden tasoitusmäärälle ennakkoa. 
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