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Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 
23.8.2016 
 
Säädetään erikseen siitä, että henkilöstön siirtyessä 
valtiolta maakuntiin noudatetaan liikkeenluovutusta 
koskevia säännöksiä. 
 
Valtion sisällä tapahtuvat virastojen väliset 
toimintojen uudelleenjärjestelyt toteutetaan valtion 
virkamieslain 5a-c §:ien mukaisesti. 
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Mitä erillissäädös tarkoittaa henkilöstön 
näkökulmasta 1(2)? 
‒ Henkilöstön siirtyminen valtiolta maakuntiin, maakuntien 

palvelulaitoksiin ja maakuntiin perustettaviin yhtiöihin 
katsotaan liikkeenluovutukseksi riippumatta siitä, täyttyvätkö 
yksittäisissä siirroissa liikkeenluovutukselle säädetyt 
tunnusmerkit. 

‒ Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä ns. 
vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa 
olevat palvelussuhteeseen liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet. 

‒ Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan 
luovutushetkellä voimassaolevan työ- tai 
virkaehtosopimuksen määräyksiä sopimuskauden loppuun. 

‒ Sopimuskauden päättymisen jälkeen siirrytään soveltamaan 
uutta työnantajaa sitovaa työ- tai virkaehtosopimusta. 
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Mitä erillissäädös tarkoittaa henkilöstön 
näkökulmasta 2(2)? 
‒ Määräaikaisessa palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy 

uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen 
palvelussuhteensa keston ajaksi. 

‒ Jos henkilö siirtyy ensin maakuntaan ja sieltä myöhemmin 
perustettavan palvelulaitoksen tai yhtiön palvelukseen, 
liikkeenluovutusta koskevia säännöksiä noudatetaan 
vuoden 2020 loppuun mennessä tehtävissä 
henkilöstösiirroissa. 

‒ Kaikkiin maakuntiin, niiden palvelukeskuksiin tai yhtiöihin 
siirtyvään henkilöstöön noudatetaan samoja periaatteita ja 
linjauksia riippumatta siitä, missä organisaatiossa he tällä 
hetkellä työskentelevät. 
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Onko irtisanomissuojaa? 

‒ Uudistuksen yhteydessä ei tulla säätämään  
määräaikaisesta irtisanomissuojasta. 

‒ Liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti uudella 
työnantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta pelkästään 
luovutuksen perusteella irtisanoa työ- tai virkasuhdetta. 

‒ Viranhaltijalla tai työntekijällä on itsellään oikeus 
liikkeenluovutuksen yhteydessä irtisanoa palvelussuhde 
päättymään irtisanomisaikaa noudattamatta 
luovutuspäivästä tai viimeistään kuukauden kuluttua 
saatuaan tiedon luovutuksesta. 
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Henkilöstösiirrot valtion sisällä? 
‒ Valtion sisällä tapahtuvat virastojen väliset toimintojen 

uudelleenjärjestelyt toteutetaan valtion virkamieslain 5a-c §:ien 
mukaisesti.  
‒ Pääsääntönä, että virat ja niihin nimetyt virkamiehet siirtyvät 

samaan virastoon tai samoihin virastoihin kuin tehtävät siirtyvät. 
‒ Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty virkamies siirtyy 

viraston palvelukseen määräaikaisen virkasuhteensa keston 
ajaksi. 

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

‒ Palkkauksessa noudatetaan valtion VES:n 
allekirjoittamispöytäkirjan 13 §:n mukaan liitettä ”Eräät 
määräykset palkkatason turvaamiseksi”. 

‒ Valtion sisäisissä ja valtiolta maakuntiin tapahtuvissa siirroissa 
henkilöstöä kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti. 
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Yhteistoiminta 
‒ Sekä valtion sisäiset että maakuntiin tai maakuntien 

palvelulaitoksiin tai yhtiöihin tapahtuvat henkilöstösiirrot 
edellyttävät yhteistoimintaa. 

‒ YT-lain (1233/2013) 15 §:n mukaan yhteistoiminnassa 
käsitellään mm. henkilöstövaikutukset, jotka johtuvat viraston 
lakkauttamisesta tai viraston tehtävien siirrosta. 

‒ Virastokohtaisia yhteistoimintamenettelyitä tuetaan ja 
ohjeistetaan keskitetysti.  

‒ Poikkihallinnollinen yhteistoiminta maakuntauudistuksen 
henkilöstöasioissa  
‒ Valtionvarainministeriö ja valtion pääsopijajärjestöt solmivat 

kesäkuussa 2016 YT-lain 34§:n mukaisen sopimuksen 
poikkihallinnollisesta yhteistoiminnasta maakuntauudistuksen 
henkilöstöasioissa.  

‒ Ryhmä valmistelee maakuntauudistuksessa henkilöstön asemaan 
olennaisesti vaikuttavia asioita, henkilöstöpoliittisia linjauksia ja 
tukitoimenpiteitä. 
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