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Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Maakuntajako ja hyvinvointialueet

Suomi jakaantuu maakuntiin. Maakuntaan kuuluu vähintään kaksi kuntaa.
Suomi jakaantuu hyvinvointialueisiin. Niiden itsehallinnosta säädetään hyvinvointi-

alueesta annetussa laissa (611/2021). Hyvinvointialueen alueena on maakunta. Uuden-
maan maakunnan alueella voi kuitenkin olla useampi kuin yksi hyvinvointialue, jos se on
tarpeen alueen väestömäärän tai muun vastaavan perustellun syyn takia. Hyvinvointialue
on muodostuttava yhtenäisestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden.

Hyvinvointialueen muuttaminen, hyvinvointialueiden yhdistyminen ja hyvinvointi-
alueen jakaminen muuttaa 1 momentissa tarkoitettua maakuntajakoa hyvinvointialueen
tai hyvinvointialueiden muutosta vastaavasti.

2 §

Hyvinvointialueen muuttaminen

Tässä laissa hyvinvointialueen muuttamisella tarkoitetaan hyvinvointialueiden yhdisty-
mistä ja kunnan siirtämistä kuuluvaksi toisen hyvinvointialueen alueella olevaan maakun-
taan.

Hyvinvointialueiden yhdistymisellä tarkoitetaan hyvinvointialueiden muuttamista, jos-
sa:

1) yksi tai useampi hyvinvointialue lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan hyvinvointi-
alueeseen;

2) hyvinvointialueet lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi hyvinvointialue;
taikka

3) hyvinvointialue jaetaan kahden tai useamman hyvinvointialueen kesken siten, että
jaettava hyvinvointialue lakkaa.

Hyvinvointialueita voidaan muuttaa myös siten, että kunta siirretään kuuluvaksi toiseen
maakuntaan, jolloin hyvinvointialueiden lukumäärä ei muutu (kunnan siirtäminen).
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3 §

Maakuntajaon vaikutukset valtion hallintoon

Valtion viranomaisten toimialueiden tulee, jollei erityisistä syistä muuta johdu, perus-
tua 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun maakuntajakoon niin, että viranomaisen toimialue
muodostuu yhdestä tai useammasta maakunnasta taikka, jos toimialue on pienempi kuin
maakunta niin, että viranomaisen toimialue on kokonaisuudessaan yhden maakunnan
alueella.

4 §

Kuntajaon muutosten huomioon ottaminen

Jos kunta lakkaa kuntarakennelaissa (1698/2009) tarkoitetun kuntien yhdistymisen seu-
rauksena, valtioneuvosto päättää mainitun lain 35 §:n mukaisesti, mihin maakuntaan uusi
kunta kuuluu.

2 luku

Hyvinvointialueen muuttaminen

5 §

Hyvinvointialueen muuttamisen edellytykset

Hyvinvointialuetta voidaan muuttaa, jos hyvinvointialueet täyttävät muutoksen jälkeen
1 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset ja muutos parantaa:

1) hyvinvointialueen toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen jär-
jestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää hyvinvointialueen toimintakykyä; taikka

2) hyvinvointialueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita.
Hyvinvointialuetta muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joil-

la turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään
samanlaisten perusteiden mukaan.

6 §

Hyvinvointialueen muuttamisen vireillepano

Esityksen hyvinvointialueen muuttamisesta voi tehdä muutoksen kohteena oleva hy-
vinvointialue tai muutoksen kohteena olevalla alueella oleva kunta. Esitys on toimitettava
valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriö voi panna hyvinvointialueen muuttamisen vireille määräämällä
toimitettavaksi 8 §:ssä tarkoitetun selvityksen hyvinvointialueen muuttamisesta.

Hyvinvointialueesta annetun lain 122 §:ssä tarkoitetussa hyvinvointialueen arviointi-
menettelyssä ollutta hyvinvointialuetta koskeva selvitys hyvinvointialueen muuttamisesta
voi tulla vireille myös mainitussa pykälässä tarkoitetun arviointiryhmän ehdotuksesta.

7 §

Hyvinvointialueen muuttamista koskevan esityksen sisältö

Hyvinvointialueen tai kunnan tekemässä hyvinvointialueen muuttamista koskevassa
esityksessä on perusteltava hyvinvointialueen muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten
5 §:ssä säädetyt hyvinvointialueen muuttamisen edellytykset täyttyvät.

Hyvinvointialueiden yhteiseen esitykseen hyvinvointialueiden yhdistymisestä on liitet-
tävä aluevaltuustojen yhtäpitävät päätökset esityksestä ja siihen liittyvä selvitys:
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1) hyvinvointialueiden muuttamisen toteuttamistavasta ja ajankohdasta;
2) yhdistymisen perusteella syntyvän uuden hyvinvointialueen hallinnon järjestämisen

periaatteista;
3) uuden hyvinvointialueen ja tarvittaessa uuden maakunnan nimestä;
4) yhdistyvien hyvinvointialueiden palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaat-

teista;
5) uuden hyvinvointialueen taloudenhoidon yleisistä periaatteista;
6) asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien toteuttamisen keinoista

uudella hyvinvointialueella.
Hyvinvointialueen muuttamista koskevan esityksen valmistelun toteuttamisesta yhteis-

toiminnassa henkilöstön edustajien kanssa säädetään työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetussa laissa (449/2007).

8 §

Hyvinvointialueen muuttamista koskevan aluejakoselvityksen määrääminen

Valtiovarainministeriö voi määrätä toimitettavaksi aluejakoselvityksen hyvinvointi-
alueen muuttamisesta. Aluejakoselvitystä varten ministeriö asettaa muutoksen kohteena
olevia hyvinvointialueita ja siirrettäväksi ehdotettua kuntaa kuultuaan yhden tai useam-
man aluejakoselvittäjän.

Aluejakoselvitys hyvinvointialueen muuttamisesta voidaan määrätä toimitettavaksi:
1) valtiovarainministeriön aloitteesta;
2) hyvinvointialueen tai kunnan esityksestä;
3) jos vähintään 20 prosenttia hyvinvointialueen äänioikeutetuista asukkaista tekee esi-

tyksen hyvinvointialueen muuttamista koskevan aluejakoselvityksen toimittamisesta;
4) hyvinvointialueesta annetun lain 122 §:ssä tarkoitetun arviointiryhmän esityksestä.

9 §

Hyvinvointialueen muuttamista koskevan aluejakoselvityksen toimittaminen

Hyvinvointialueiden on osallistuttava hyvinvointialueiden muuttamista koskevan
aluejakoselvityksen ja 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun aluejakoselvittäjän ehdotuksen
valmisteluun. Aluejakoselvittäjä laatii ehdotuksen hyvinvointialueen muuttamisesta
sekä 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hyvinvointialueiden yhdistymiseen liittyvästä sel-
vityksestä tai 19 §:ssä tarkoitetusta kunnan siirtämiseen liittyvästä hyvinvointialueiden
välisestä taloudellisesta selvityksestä.

Jos aluejakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella hyvinvointialueiden muuttamisen
tarpeelliseksi, hänen on tehtävä muutoksen kohteena olevien hyvinvointialueiden valtuus-
toille ja muutoksen kohteena olevan kunnan valtuustolle ehdotus hyvinvointialueen muut-
tamisesta. Ehdotus käsitellään muutoksen kohteena olevien hyvinvointialueiden alueval-
tuustoissa ja muutoksen kohteena olevan kunnan valtuustossa.

Aluejakoselvittäjän on toimitettava esityksensä hyvinvointialueen muuttamisesta val-
tiovarainministeriölle ja liitettävä siihen muutoksen kohteena olevien hyvinvointialueiden
aluevaltuustojen ja muutoksen kohteena olevan kunnan valtuuston aluejakoselvittäjän eh-
dotuksesta antamat lausunnot.

Aluejakoselvittäjä voidaan ottaa virkasuhteeseen. Aluejakoselvittäjään, jota ei ole otet-
tu virkasuhteeseen, sovelletaan tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan rikosoikeudellis-
ta virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä vahingonkorvauslain (412/1974) säännöksiä
julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta. Tehtävään määrättävällä henkilöllä tulee
olla tehtävän hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus. Aluejakoselvittäjällä on sa-
lassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suorit-
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tamista varten välttämättömät hyvinvointialueiden ja hyvinvointialuekonserniin kuulu-
vien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua.

Aluejakoselvityksen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion va-
roista.

10 §

Päätöksenteon edellytykset

Valtioneuvosto päättää valtiovarainministeriön esittelystä hyvinvointialueen muutta-
misesta. Päätös voidaan tehdä, jos 5 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueen muuttamisen edel-
lytykset täyttyvät.

Hyvinvointialueen yhdistymistä koskeva päätös edellyttää lisäksi, että yhdistyminen pe-
rustuu yhdistyvien hyvinvointialueiden yhteiseen esitykseen tai aluejakoselvittäjän ehdo-
tukseen, joka on hyväksytty yhdistyvien hyvinvointialueiden aluevaltuustossa. Hyvinvoin-
tialueen arviointimenettelyssä olleen hyvinvointialueen yhdistymisestä voidaan päättää
aluejakoselvittäjän esityksestä aluevaltuuston vastustuksesta huolimatta. Hyvinvointi-
alueen arviointimenettelyn edellytyksistä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain
123 §:ssä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 27 §:ssä.

Valtiovarainministeriön on hyvinvointialueen muuttamista koskevaa päätöstä valmis-
tellessaan kuultava niitä hyvinvointialueita ja kuntia, joita muutos koskee, sekä selvitettä-
vä, miten muutos vaikuttaa valtion viranomaisten toimialuejakoon ja Euroopan unionin
toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. Jos hyvinvointialueen yhdistyessä uudelle hy-
vinvointialueelle aiotaan antaa nimi, joka ei ole ollut aiemmin hyvinvointialueen nimenä,
nimestä on ennen hyvinvointialueiden yhdistymistä koskevan päätöksen tekemistä hankit-
tava Kotimaisten kielten keskuksen lausunto.

11 §

Päätös hyvinvointialueen muuttamisesta

Päätös hyvinvointialueen muuttamisesta on tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa
edeltävän vuoden kesäkuun loppua. Jos hyvinvointialueen muutoksen voimaantuloa edel-
tävänä vuonna toimitetaan aluevaalit, päätös hyvinvointialueen muuttamisesta on tehtävä
vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä päätetään hyvin-
vointialueen muutosta vastaavasta 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun maakuntajaon muutok-
sesta.

Hyvinvointialueen muutos on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta.
Kunnan siirtämistä koskeva maakuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan sitä
vuotta seuraavan kalenterivuoden alusta, jona toimitetaan seuraavat aluevaalit.

Päätökset hyvinvointialueen muuttamisesta sekä maakuntajaon muuttamisesta on jul-
kaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena
olevilla hyvinvointialueilla siten kuin hyvinvointialueen ilmoitukset hyvinvointialueella
julkaistaan. Päätökset hyvinvointialueen muutoksen hylkäämisestä sekä maakuntajaon
muutoksen hylkäämisestä on annettava erikseen tiedoksi esityksen tekijälle.
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3 luku

Hyvinvointialueen hallinnon muodostaminen

12 §

Aluevaltuuston muodostaminen kesken vaalikauden

Hyvinvointialueiden yhdistymisestä tehdyn valtioneuvoston päätöksen jälkeen yhdisty-
vien hyvinvointialueiden aluevaltuustot valitsevat keskuudestaan uuden hyvinvointi-
alueen aluevaltuustoon valtuutetut ja varavaltuutetut aluevaalikauden loppuun kestäväksi
toimikaudeksi.

Uuden hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan valtuutettuja hyvinvointialueesta
annetun lain 24 §:ssä säädetty asukasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä. Valtuu-
tettuja valitaan kultakin yhdistyvältä hyvinvointialueelta niiden asukaslukujen suhteen
mukaan määräytyvä määrä. Aluevaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien
tulee valittaessa vastata yhdistyvien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina
olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta uuden hyvinvointialueen alueella
vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

13 §

Uuden hyvinvointialueen aluehallitus

Edellä 12 §:ssä tarkoitettu uuden hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee ensimmäi-
sessä kokouksessaan uuden hyvinvointialueen aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet. Uu-
den hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen kutsuvat koolle ja kokouk-
sen valmistelusta vastaavat yhdistyvien hyvinvointialueiden aluehallitukset yhdessä.

Uuden hyvinvointialueen aluehallitus huolehtii uuden hyvinvointialueen toiminnan ja
hallinnon järjestämisen valmistelusta. Aluehallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jäl-
keen.

Uuden hyvinvointialueen aluehallituksesta on muuten voimassa, mitä aluehallituksesta
säädetään.

14 §

Hyvinvointialueen muutoksen huomioon ottaminen vaaleissa

Jos hyvinvointialueen muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan alue-
vaalit, ne on toimitettava muutoksen kohteena olevilla hyvinvointialueilla uusien hyvin-
vointialueiden mukaisesti.

Hyvinvointialueiden yhdistyessä 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana vaalilain
12 a §:ssä tarkoitettuna aluevaalilautakuntana toimii vaalivuoden alusta lukien kyseisten
hyvinvointialueiden aluevaalilautakunnista yhdistetty aluevaalilautakunta, jonka puheen-
johtajana toimii suurimman yhdistyvän hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan puheen-
johtaja. Tällaisen aluevaalilautakunnan työskentelyyn sovelletaan, mitä vaalilain
12 b §:ssä säädetään.

Jos hyvinvointialueiden muutos, jossa hyvinvointialue jaetaan kahden tai useamman
hyvinvointialueen kesken ja hyvinvointialue lakkaa taikka jossa kunta siirretään maakun-
nasta toiseen, tulee voimaan 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana, vastaanottavan hy-
vinvointialueen aluevaltuuston on valittava kyseisen hyvinvointialueen aluevaalilauta-
kunnan vaalilain 12 a §:n mukaan kuuluvien jäsenten lisäksi yksi tai useampi jäsen tai va-
rajäsen, jos siirrettävän hyvinvointialueen osan tai kunnan asukasluvun suhde hyvinvoin-
tialueen asukaslukuun tätä edellyttää.
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15 §

Muiden luottamushenkilöiden toimikausi ja viranhaltijoiden viranhoidon alkaminen

Yhdistyvien hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden toimet päättyvät hyvinvointi-
alueen muutoksen tullessa voimaan.

Uuden hyvinvointialueen luottamushenkilöt ja viranhaltijat ryhtyvät hoitamaan toi-
miaan uuden aluevaltuuston päättämästä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään hyvinvoin-
tialueen muutoksen tullessa voimaan.

Uuden hyvinvointialueen tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat tarkastavat yhdistyvien
hyvinvointialueiden tarkastuslautakuntien ja tilintarkastajien valmistelun pohjalta yhdis-
tyvien hyvinvointialueiden hallinnon ja talouden hyvinvointialueen muutoksen voimaan-
tuloa edeltävältä vuodelta siten kuin hyvinvointialueesta annetun lain 14 luvussa sääde-
tään. Tarkastus koskee myös hyvinvointialueen muutoksen valmistelua.

4 luku

Hyvinvointialueen muutoksen vaikutukset

16 §

Henkilöstön asema

Hyvinvointialueen muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katso-
taan liikkeenluovutukseksi.

17 §

Omaisuuden ja velkojen siirtyminen hyvinvointialueen lakatessa

Hyvinvointialueiden yhdistyessä siirtyvät lakkaavan hyvinvointialueen oikeudet, luvat,
omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle hyvinvointialueelle.

18 §

Lakkaavan hyvinvointialueen viranomaisen toimivalta

Hyvinvointialueiden yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen jälkeen lakkaa-
van hyvinvointialueen viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta
hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireelli-
syyden vuoksi lykätä.

19 §

Taloudellisen selvityksen toimittaminen

Jos kunta siirretään toiseen maakuntaan, muutoksen kohteena olevien hyvinvointialuei-
den on toimitettava hyvinvointialueiden omaisuutta muutosalueella koskeva taloudellinen
selvitys, jollei sitä muutoksen vähäisten vaikutusten vuoksi tai muusta syystä ole pidettävä
tarpeettomana.

Sellainen kiinteään omaisuuteen kohdistuva vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus sekä
kiinteään omaisuuteen kiinteästi liittyvä irtain omaisuus, joka yksinomaan tai pääasialli-
sesti palvelee hyvinvointialueen palvelujen järjestämistä kyseisen kunnan alueella asuvil-
le, siirtyy sille hyvinvointialueelle, johon alue siirretään.

Hyvinvointialueen on korvattava 2 momentissa tarkoitettu omaisuus alueen luovutta-
valle hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueiden on sovittava siitä, miten korvauksen mää-
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rässä otetaan huomioon hyvinvointialueille muutoksesta aiheutuvia velvoitteita ja talou-
dellisia vaikutuksia.

Muu muutoksen kohteena olevan hyvinvointialueen omaisuus sekä varat ja velat siirty-
vät toiselle hyvinvointialueelle vain, jos hyvinvointialueet niin sopivat.

Omaisuuden sekä velkojen ja velvoitteiden jakaminen muutoksen kohteena olevien hy-
vinvointialueiden kesken ei saa vaarantaa velkojien eikä muiden oikeudenhaltijoiden ase-
maa. Jollei velkoja tai muu oikeudenhaltija ole valtio, vastuuta sitoumuksesta ei saa siirtää
toiselle hyvinvointialueelle ilman kyseisen oikeudenhaltijan suostumusta.

5 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Muutoksenhaku

Valtioneuvoston päätökseen hyvinvointialueen muuttamisesta, maakuntajaon muutta-
misesta, hyvinvointialueen muuttamista koskevan esityksen hylkäämisestä sekä maakun-
tajaon muuttamista koskevan esityksen hylkäämisestä saa hakea muutosta valittamalla
muutoksen kohteena oleva hyvinvointialue ja sen jäsen.

Muutoksenhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen säädetään oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa (808/2019). Valitus käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa kiireellisenä.

Hyvinvointialueen muuttamista koskeva valtioneuvoston päätös saadaan panna täytän-
töön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos
korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.

Hyvinvointialueen tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin
hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetään.

21 §

Erityinen muutoksenhakuoikeus hyvinvointialueen viranomaisen päätöksestä

Hyvinvointialueen viranomaisen päätöksestä, joka on tehty hyvinvointialueen muutta-
mista tarkoittavan valtioneuvoston päätöksen antamisen jälkeen, mutta ennen hyvinvoin-
tialueen muutoksen voimaantuloa, saa hakea muutosta hyvinvointialueesta annetussa lais-
sa säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että päätös on hyvinvointialueen muuttamista
koskevien perusteiden tai 18 §:n vastainen.

Muutoksenhakuoikeus on myös 13 §:ssä tarkoitetulla uuden hyvinvointialueen aluehal-
lituksella.

22 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
Tällä lailla kumotaan maakuntajakolaki (1159/1997).
Maakuntajakolakia ja sen nojalla päätettyä maakuntajakoa sovelletaan vuoden 2022

loppuun, jollei lailla erikseen toisin säädetä.
Hyvinvointialueiden nimistä ja alueista sekä maakuntajaosta tämän lain voimaan tullessa

säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa laissa (616/2021).
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Valitukseen, joka tehdään ennen tämän lain voimaantuloa annetusta päätöksestä, sekä
tällaisen asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

8


