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Henkilö stö n asema 
maakuntauudistuksessa 

Maakuntiin siirtyvä henkilöstö 
 

Henkilöstöä siirtyy hallituksen esitysluonnoksen voimaanpanolain nojalla maakunnan, maakuntakonserniin 

kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön, kuten maakuntien yhteisen palvelukeskuksen, 

palvelukseen 

 kunnista ja kuntayhtymistä    

 aluehallintovirastoista 

 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskukset)   

 ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottavasta KEHA-keskuksesta 

 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta 

 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista.   

Myöhemmin täsmentyy, miten maakuntien valtakunnallisia palvelukeskuksia, yhtiöittämisvelvollisuutta 

sekä maakuntien yhteistoiminnassa hoidettavia tehtäviä koskevat ratkaisut vaikuttavat henkilöstön 

siirtoon.  

Muutoksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen 

liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- 

tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.  Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö 

siirtyy uuden työnantajan palvelukseen palvelussuhteensa keston ajaksi. 

Kunnista ja kuntayhtymistä kokonaan lakkaavien yksiköiden henkilöstö siirtyy maakuntiin ja 

maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin. Jos kunnan yhteisissä 

tukipalvelutehtävissä työskentelevä henkilö tekee vain osittain maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin 

tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin siirtyviin tehtäviin liittyviä tukipalvelutehtäviä, henkilö 

siirtyy, mikäli nämä tehtävät muodostavat vähintään puolet hänen koko tehtävästään. Myös muutoksen 

kohteena olevissa valtion virastoissa vain osittain siirtyviä tehtäviä hoitava henkilö siirtyy maakuntiin ja 

maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin, mikäli siirtyvät tehtävät 

muodostavat vähintään puolet hänen työtehtävistään. 
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Liikkeenluovutusperiaatetta sovelletaan riippumatta siitä, missä järjestyksessä maakuntien organisaatioita 

perustetaan. Näin ollen henkilö voi siirtyä liikkeenluovutusperiaatteella joko maakuntaan tai suoraan 

maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen.  Jos yhteisö 

perustetaan vasta maakuntien toiminnan jo alettua, henkilö siirtyy ensin maakuntaan ja sieltä edelleen 

yhteisöön. Tällöin molemmat siirtymiset katsotaan liikkeenluovutukseksi. Voimaanpanolain 

liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä noudatetaan vuoden 2020 loppuun saakka.  

Maakuntaan sekä maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien määräysvallassa olevaan yhteisöön 

siirtyvän henkilöstön lisäeläkkeet turvataan.  

Maakuntiin siirtyvää valtion henkilöstöä siirtyy uuden palvelussuhdelainsäädännön piiriin. Osa valtion 

virkasuhteisesta henkilöstöstä siirtyy työsuhteeseen. 

Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevan, aikaisempaa työnantajaa 

sitoneen työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä sopimuskauden loppuun. Sopimuskauden päättymisen 

jälkeen siirrytään soveltamaan uutta työnantajaa sitovaa työ- tai virkaehtosopimusta. 

Maakuntien työnantajaedunvalvonta on ehdotettu järjestettäväksi siten, että työnantajaedunvalvojana 

toimii Kunta- ja maakuntatyönantajat. Sen tehtäviin kuuluu neuvotella ja sopia jäsenyhteisöjensä puolesta 

henkilöstön palvelussuhteen ehdoista sekä keskusjärjestötasoisista sopimuksista ja suosituksista. 

Maakuntauudistuksen edellyttämät järjestelyt valmistellaan yhteistoiminnassa muutoksen kohteena olevan 

henkilöstön edustajien kanssa. Maakuntauudistuksen valmistelussa noudatetaan sekä työnantajan ja 

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettua lakia (449/2007) että yhteistoiminnasta valtion 

virastoissa ja laitoksissa annettua lakia (1233/2013). Maakuntien perustamisen jälkeen toteutettavat 

järjestelyt käsitellään yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja 

maakunnassa annettavan lain mukaisesti. 

 

Valtion sisällä siirtyvä henkilöstö  

Uudistuksen yhteydessä valtion virastojen henkilöstöä siirtyy hallituksen esitysluonnoksen perusteella myös 

valtion virastosta toiseen. Henkilöstöä siirtyy uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon, Kilpailu- ja 

kuluttajavirastoon, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan, sisäministeriöön, Pelastusopistoon ja 

Maaseutuvirastoon. Pääsääntönä valtion sisäisissä siirroissa on, että virat ja niihin nimitetyt virkamiehet 

siirtyvät samaan virastoon kuin heidän tehtävänsä siirtyvät. Palvelussuhde valtiolla jatkuu tällöin 

katkeamattomana. Virkamies siirtyy siihen virastoon, johon siirtyvät tehtävät muodostavat vähintään 

puolet hänen tosiasiallisista työtehtävistään. Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty virkamies siirtyy 

viraston palvelukseen virkasuhteensa keston ajaksi.  
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Uudistuksen muut henkilöstövaikutukset 

Maakuntauudistuksen johdosta ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Välillisesti uudistus johtaa kuitenkin 

henkilöstön määrän vähenemiseen, kun tehtävien hoitoa pyritään tehostamaan maakunnissa. 

Maakuntauudistuksessa toteutettavat toiminnalliset ja organisatoriset muutokset sekä toimintatapojen 

kehittäminen ovat keinoja tehostaa tehtävien hoitamista.   

Muutos edellyttää henkilöstön osaamisen kehittämistä vastaamaan uudenlaista toimintaympäristöä sekä 

mahdollisia uusia tehtäviä ja toimintatapoja. Muutos tarjoaa samalla henkilöstölle mahdollisuuden oman 

osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen sekä uralla etenemiseen. Organisaatioille muutos luo 

mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen uudenlaiseen hyödyntämiseen. 

 

Kunnista ja kuntayhtymistä maakuntiin siirtyvä henkilöstö 

Kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy tämän hallituksen esityksen perusteella maakuntiin 

ympäristöterveydenhuollon tehtäviä, maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtäviä, eräitä 

eläinlääkintähuoltolakiin kuuluvia tehtäviä sekä maakuntien liittojen tehtäviä hoitavaa henkilöstöä.  

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden hoitaminen maakunnallisena tehtävänä mahdollistaa 

tehokkaan ja laadukkaan valvonnan. Myös eläintautivalmiuden ja valmiusvarastojen ylläpito, taudintorjunta 

sekä päivystyksen järjestäminen kiireellisten eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan tehtävien varalta 

onnistuvat maakunnallisena toimintana. Uudistuksen myötä henkilöstön mahdollisuudet erikoistua ja 

järjestää tehtävien hoito tarkoituksenmukaisesti paranevat. 

Uudistuksen yhteydessä maakuntiin siirtyvät sekä kunnissa että ELY-keskuksissa viljelijätukihallinnon 

tehtäviä hoitavat henkilöt. Siirryttäessä neliportaisesta kolmiportaiseen hallintoon ja keskitettäessä 

viljelijätukihallinnon henkilöresursseja maakuntiin, voidaan hoitaa tehtäviä entistä tehokkaammin ja 

vaikuttavammin lähellä asiakasta. Lisäksi voidaan paremmin yhdistää tehtäväkokonaisuuksia. 

 

Valtiolta maakuntiin siirtyvä henkilöstö 

Nykyisten valtion virastojen aluejako ei noudata kaikilta osin maakuntajakoa. ELY-keskuksissa ja 

aluehallintovirastoissa on lisäksi paljon keskitettyjä toimintoja, joissa henkilöt tekevät nykyisin 

toimeksiantoja useille eri ELY-keskuksille tai aluehallintovirastoille. Tehtävien hoitoa ei ole usein myöskään 

organisoitu aluejakoon perustuen.  

Osa ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa nykyisin keskitetysti hoidettavista tehtävistä tulee 

todennäköisesti jatkossa hajautumaan eri maakuntien hoidettaviksi tai maakunnat voisivat päättää koota 
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tehtäviään nykyisestä poikkeavalla tavalla. Tehtävien kokoamista ja nykyisten kokoamisten purkamista 

koskevilla ratkaisuilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia valtiolta siirtyvän henkilöstön tehtäviin, 

palkkaukseen ja mahdollisesti myös työskentelypaikkaan. 

Maakuntauudistuksen valmistelun lähtökohdaksi asetettu linjaus kuitenkin on, että tehtävien 

uudelleenjärjestelyissä minimoidaan henkilöstön siirtymiset paikkakunnalta toiselle. Tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi maakunnat voivat hyödyntää esimerkiksi maakuntalain 8. luvussa säädettäviä 

vapaaehtoisia yhteistoiminnan muotoja. Maakunnat voivat muun muassa perustaa yhteisiä virkoja tai sopia 

tehtävän antamisesta toisen maakunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Maakunnat voivat myös sopia 

palvelujen tuottamisesta yhteistoiminnassa tai vastuumaakuntamallilla siten, että jokin maakunta hoitaa 

tehtävää yhden tai useamman maakunnan puolesta. Yksi mahdollinen keino tavoitteen saavuttamiseksi voi 

olla myös se, että henkilöstö jatkaa työskentelyään maakuntarajoista riippumatta nykyisiltä 

sijaintipaikkakunnilta käsin esimerkiksi erilaisin etätyö- tai toimitilajärjestelyin. 

 

Valtion lupa- ja valvontaviraston perustamisen henkilöstövaikutukset 
 

Valtion lupa- ja valvontaviraston perustaminen luo mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen uudenlaiseen ja 

valtakunnalliseen hyödyntämiseen sekä varmistaa tehtävien vaatiman osaamisen säilymisen. Uuden 

viraston perustaminen voi toisaalta johtaa myös henkilöstön tehtävien muuttumiseen, mikä voi vaikuttaa 

myös palkkaukseen. Samalla muutos edellyttää muun maakuntauudistuksen tavoin henkilöstön osaamisen 

kehittämistä vastaamaan uudenlaista toimintaympäristöä sekä uusia tehtäviä ja toimintatapoja. Entistä 

suurempi organisaatio antaa henkilöstölle myös paremmat mahdollisuudet oman osaamisen ja 

asiantuntijuuden kehittämiseen sekä uralla etenemiseen. Uudessa virastossa on nykyisiä organisaatioita 

paremmat mahdollisuudet työn tasaamiseen ja sijaisjärjestelyihin valtakunnallisesti. Suurempi virasto 

tarjoisi lisäksi nykyistä paremmat mahdollisuudet turvata työpaikkojen säilyminen tehtävien lakatessa tai 

siirtyessä toiseen organisaatioon. 

Uuden viraston perustamisen myötä henkilöstön määrä pienenee ylimmän johdon ja hallintotehtävien 

vähentyessä sekä tehtävien hoidon tehostuessa. Muutokset henkilöstön määrässä on tavoitteena toteuttaa 

mahdollisimman hallitusti, henkilöstön luonnollista poistumaa hyödyntäen.  

Uudistuksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia henkilöstön sijoittumiseen. Henkilöstöä ei keskitetä 

virastoa perustettaessa yhteen toimipaikkaan, vaan he voivat jatkaa edelleen työskentelyä alueilla. 

Tarkoituksena on, että virastolla olisi valtioneuvoston asetuksella säädettävä toimipaikka jokaisessa 

maakunnassa. Tämän lisäksi virastolla voisi olla työjärjestyksellä määrättäviä työskentelypisteitä. Jos 

henkilöitä joudutaan kuitenkin uudistuksen yhteydessä siirtämään paikkakunnalta toiselle, virkamieheltä 

vaaditaan suostumus siirtoon, jos hänen virkansa siirretään häneen työssäkäyntialueensa ulkopuolelle.  
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Perustettavassa Valtion lupa- ja valvontavirastossa ehdotetaan sovellettavaksi aluehallintovirastojen 

palkkausjärjestelmää koskevaa tarkentavaa virkaehtosopimusta. Aluehallintovirastojen 

palkkausjärjestelmän jatkumisesta uudessa virastossa sekä siitä, että asiasta säädetään lailla, on 

valtiovarainministeriön ja valtion pääsopijajärjestöjen välillä allekirjoitettu neuvottelutulos 28.3.2017. 

Ratkaisu merkitsee sitä, että aluehallintovirastoista uuteen virastoon siirtyvän henkilöstön palkkaus pysyisi 

lähtökohtaisesti entisellään. ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta ja Valvirasta siirtyvälle henkilöstölle tulee 

määritellä palkkaus uudessa virastossa noudatettavan aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän 

mukaisesti. Siirtyminen aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän piiriin merkitsisi palkankorotuksia 

pienelle osalle ELY-keskuksista, KEHA-keskuksesta ja Valvirasta siirtyvästä henkilöstöstä. Niille siirtyville 

henkilöille, joiden entinen palkkaus olisi korkeampi kuin uudessa virastossa sovellettavan järjestelmän 

mukaan, siirtymähetken palkkataso turvataan vanhan palkan turvaamista koskevien sopimusmääräysten 

mukaisesti.  

Lisätietoja 

Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, jaana.salmi(at)vm.fi, puh. 02955 30003 (valtiolta siirtyvä henkilöstö) 

Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, marja.isomaki(at)vm.fi, puh. 02955 30414 (kunnista ja kuntayhtymistä 

siirtyvä henkilöstö) 

Liite: Henkilöstösiirrot lukuina 

 Koko sote- ja maakuntauudistuksessa työnantaja vaihtuu noin 217 000 henkilöllä 

o Näistä maakuntauudistuksen II-vaiheen hallituksen esityksellä  

 kunnista ja kuntayhtymistä maakuntiin siirtyy yhteensä n. 2 230 henkilöä (+ STM:n 

valmistelemalla erillisellä lomituspalveluja koskevalla HE:llä 3 584 henkilöä) 

 ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1 314 henkilöä 

 maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät n. 280 henkilöä 

 kaikki maakuntien liittojen tehtävät 636 henkilöä (maakuntien liitot 

lakkaavat) 

 

 valtion virastoista siirtyy maakuntiin yhteensä n. 1 465 htv:tta vastaava henkilöstö 

 ELY-keskuksista n. 1 100 htv (+ osa muilla hallituksen esityksillä ks. alla) 

 KEHA-keskuksesta n. 220 htv (alustava arvio) (+ osa muilla hallituksen 

esityksillä ks. alla) 

 Aluehallintovirastoista n. 100 htv 

 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeista n. 45 htv 

 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorista (htv-määrä ei vielä 

tiedossa) 
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 Valtion sisällä virastosta toiseen siirtyy yhteensä n. 2 000 htv:tta vastaava 

henkilöstö 

 Perustettavaan uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon yhteensä n. 1 640 

htv, joista 

o aluehallintovirastoista n. 1 020 htv 

o ELY-keskuksista n. 420 htv 

o KEHA-keskuksesta n. 60 htv 

o Valvirasta n. 140 htv  

 Valvirasta siirtynee jonkin verran henkilöstöä myös muihin 

valtion virastoihin (linjaus puuttuu vielä) 

 Aluehallintovirastoista Kilpailu- ja kuluttajavirastoon 16 htv 

 Aluehallintovirastoista Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan 15 htv 

 Aluehallintovirastoista Sisäministeriöön 26 htv 

 Aluehallintovirastoista Pelastusopistoon 4 htv 

 ELY-keskuksista Maaseutuvirastoon 1 htv 

 

o Maakuntauudistuksen II-vaiheen hallituksen esityksen lisäksi maakuntiin ehdotetaan 

siirtyvän  

 TEMin valmistelemalla alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavaa lakia 

koskevalla hallituksen esityksellä  

 TE-toimistoista n. 2 560 htv 

 ELY-keskuksista n. 470 htv 

 KEHA-keskuksesta n. 215 htv (alustava arvio) 

 LVM:n valmistelemilla maantielakia, yksityistielakia sekä liikennekaaren 

muuttamista koskevilla hallituksen esityksillä yhteensä  

 ELY-keskuksista n. 455 htv 

 KEHA-keskuksesta n. 30 htv (alustava arvio) 

 

 Maakuntien liitot, aluehallintovirastot, TE-toimistot, ELY-keskukset, KEHA-keskus ja Valvira 

lakkaavat uudistuksen yhteydessä vuoden 2019 alussa.

 


