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Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään vastuusta järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto Uudellamaalla
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen Uudellamaalla liit-
tyvästä hallinnon ja talouden järjestämisestä.

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä
varmistaa yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja kustannusvaikuttavat sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut Uudellamaalla.

2 §

Soveltamisala ja eri lakien soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 1 §:ssä tarkoitettui-
hin hyvinvointialueisiin Uudellamaalla (Uudenmaan hyvinvointialueet) ja Helsingin kau-
punkiin sekä HUS-yhtymään niiden järjestäessä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Uudenmaan hyvinvointialueisiin ja Helsingin kaupunkiin sovelletaan lisäksi, mitä hy-
vinvointialueista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä säädetään sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021) tai muualla laissa, jollei tässä
laissa toisin säädetä. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 7 §:ää,
25 §:n 2 momenttia ja 26 §:n 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta Helsingin kaupunkiin.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen hallintoon, talou-
teen sekä hallinnon ja talouden tarkastukseen sovelletaan lisäksi, mitä kuntalaissa
(410/2015) säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

HUS-yhtymä on hyvinvointialueesta annetun lain 58 §:ssä tarkoitettu hyvinvointiyhty-
mä ja siihen sovelletaan, mitä hyvinvointialueesta annetun lain 8 luvussa säädetään hyvin-
vointiyhtymästä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Siihen sovelletaan myös, mitä mainitun
lain 15–21 ja 33 §:ssä säädetään.

HUS-yhtymän järjestäessä tämän lain nojalla terveydenhuoltoa siihen sovelletaan li-
säksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 4, 5, 8–20, 22–26,
29, 30, 32 ja 34–39 §:ssä, 6 ja 7 luvussa sekä 56, 57, 59 ja 61 §:ssä säädetään hyvinvoin-
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tialueesta. HUS-yhtymään sovelletaan lisäksi, mitä muualla laissa säädetään terveyden-
huollon järjestämisestä.

Pelastustoimen järjestämisestä Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungis-
sa säädetään pelastustoimen järjestämisestä annetussa laissa (613/2021).

2 luku

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Uudellamaalla

3 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Uudellamaalla

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä järjestävät so-
siaali- ja terveydenhuollon Uudellamaalla. Lisäksi Uudenmaan maakunnan muiden kun-
tien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävästä säädetään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisestä annetun lain 6 §:ssä.

4 §

Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin järjestämisvastuu

Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on ensisijainen vastuu sosiaa-
li- ja terveydenhuollon järjestämisestä asukkailleen sekä muille henkilöille Uudenmaan
maakunnassa.

Erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseksi Uudenmaan hyvinvointialueilla ja
Helsingin kaupungilla on velvollisuus kuulua HUS-yhtymään.

Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat erikoissairaanhoidon
palvelujen järjestämisestä niiltä osin, kuin palvelut eivät kuulu 9 §:ssä tarkoitetussa HUS-
järjestämissopimuksessa sovitun mukaisesti taikka muun lain nojalla HUS-yhtymän jär-
jestämisvastuulle.

5 §

HUS-yhtymän järjestämisvastuu

HUS-yhtymällä on järjestämisvastuu jäljempänä 2 momentissa tarkoitetuista ja niistä
terveydenhuollon palveluista, jotka on sovittu sen vastuulle 9 §:ssä tarkoitetussa HUS-jär-
jestämissopimuksessa.

HUS-yhtymä vastaa seuraavien terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä:
1) terveydenhuoltolain (1326/2010) 45 §:n nojalla HUS-yhtymälle keskitettävät palve-

lut ja muut näihin palveluihin rinnastuvat vastaavan kaltaista toistettavuutta, usean alan
erityisosaamista tai kallista laitteistoa taikka muita merkittäviä investointeja edellyttävät
erikoissairaanhoidon palvelut;

2) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 34 §:ssa tarkoitetun yli-
opistollisen sairaalan toiminta sekä terveydenhuoltolain 7 luvussa tarkoitetun yliopistolli-
sen sairaalan erikoissairaanhoidon opetuksen ja tutkimuksen järjestämisen edellyttämät
palvelut;

3) terveydenhuoltolain 50 §:ssä tarkoitettu kiireellinen hoito perusterveydenhuollon
kiireellistä vastaanottotoimintaa lukuun ottamatta;

4) terveydenhuoltolain 39 §:ssä tarkoitettu ensihoitopalvelu;
5) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 50 ja 51 §:ssä tarkoitettu

varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon val-
miuskeskuksen tehtävät;
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6) ne erikoissairaanhoidon palvelut, joita 1–5 kohdassa tarkoitettujen palvelujen järjes-
täminen edellyttää, jotta turvataan HUS-yhtymän erikoissairaanhoidon palvelujen riittävä
määrällinen ja sisällöllinen kokonaisuus osaamisen, potilasturvallisuuden, palvelujen laa-
dun sekä kustannusvaikuttavuuden varmistamiseksi;

7) HUS-yhtymän vastuulle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
36 §:ssä tarkoitetussa hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksessa sekä jäljempänä 9 §:ssä
tarkoitetussa HUS-järjestämissopimuksessa sovitut palvelut siten kuin kyseisissä sopi-
muksissa on sovittu.

6 §

HUS-yhtymän muut tehtävät

Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä säädetään, HUS-yhtymä vastaa seuraavista tehtävistä:
1) sen vastuulle kuuluviin palveluihin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liit-

tyvä koulutus-, tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta;
2) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 35 §:ssä tarkoitetun yh-

teistyöalueen tehtävät HUS-yhtymälle kuuluvien tehtävien osalta;
3) terveydenhuoltolain 55 §:ssä tarkoitettujen tietojen julkaiseminen HUS-yhtymän

järjestämisvastuulla olevien palvelujen osalta.

7 §

HUS-yhtymän yliopistollinen sairaala

HUS-yhtymän velvollisuudesta ylläpitää yliopistollista sairaalaa säädetään sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 34 §:ssä.

HUS-yhtymässä on oltava sellainen perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniam-
matillinen terveysalan tuntemus ja joka tukee 9 §:ssä tarkoitetussa HUS-järjestämissopi-
muksessa sovitulla tavalla palvelujen yhteensovittamista erikoissairaanhoidon ja peruster-
veydenhuollon sekä sosiaalihuollon välillä.

8 §

HUS-yhtymän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä

HUS-yhtymän on edistettävä Uudenmaan maakunnan asukkaiden hyvinvointia ja ter-
veyttä. HUS-yhtymällä on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy muihin sille laissa säädettyihin tehtäviin ja sen vas-
tuulle 9 §:ssä tarkoitetussa HUS-järjestämissopimuksessa sovittuihin tehtäviin.

HUS-yhtymän on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on arvioitava
ennakkoon ja otettava huomioon päätöstensä vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja ter-
veyteen väestöryhmittäin. HUS-yhtymän on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen vastuutaho.

HUS-yhtymän on seurattava Uudenmaan maakunnan asukkaiden elinoloja, hyvin-
vointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Sen on
raportoitava asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä
sekä toteutetuista toimenpiteistä ylimmälle päättävälle toimielimelleen vuosittain. HUS-
yhtymän on osallistuttava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
6 §:n 5 momentissa tarkoitetun Helsingin kaupungin hyvinvointikertomuksen ja -suun-
nitelman sekä mainitun lain 7 §:n 5 momentissa tarkoitettujen kunkin Uudenmaan hyvin-
vointialueen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimiseen.

HUS-yhtymän on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä Uu-
denmaan maakunnan kuntien ja Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa sekä tuettava nii-
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tä asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Lisäksi HUS-yhty-
män on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä Uudenmaan maakun-
nassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden,
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. HUS-yhtymän on osallistutta-
va sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 §:n 5 momentissa ja 7 §:n
5 momentissa tarkoitettuihin neuvotteluihin.

3 luku

HUS-järjestämissopimus

9 §

HUS-järjestämissopimuksen sisältö

HUS-järjestämissopimus on Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin
sekä HUS-yhtymän (osapuolet) keskinäinen sopimus, jossa ne sopivat keskinäisestä työn-
jaosta, yhteistyöstä ja toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon palvelujen järjes-
tämiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa osapuolten työnjaon, yhteistyön ja toi-
minnan yhteensovittamisen toteutuminen siltä osin kuin se on tarpeellista osapuolten la-
kisääteisten tehtävien hoitamisen ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaa-
miseksi. Järjestämissopimuksessa voidaan sopia Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Hel-
singin kaupungin vastuulle kuuluvien terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun
siirtämisestä tarpeen mukaan HUS-yhtymälle. Osapuolet eivät voi kuitenkaan sopia 5 ja
6 §:ssä HUS-yhtymän järjestämisvastuulle säädetyistä tehtävistä. Osana HUS-järjestä-
missopimusta eri hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki voivat tarvittaessa sopia eri ta-
valla työnjaostaan HUS-yhtymän kanssa. HUS-järjestämissopimuksen lisäksi osapuolten
on mahdollista sopia muusta työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta osana sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:n mukaista yhteistyösopimus-
ta. HUS-järjestämissopimuksessa on otettava huomioon, mitä edellä mainitussa yhteis-
työsopimuksessa on sovittu.

HUS-järjestämissopimuksen on edistettävä terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta,
tuottavuutta, laatua, potilasturvallisuutta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toi-
mivuutta, ja kielellisiä oikeuksien toteutumista. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että
sopimuksen perusteella terveydenhuoltoa antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoita-
miseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Sopimuksessa on
sovittava osapuolten välisestä työnjaosta siten, että asiakkaalla on oikeus yhdenvertaiseen
hoitoon kotikunnastaan riippumatta.

HUS-järjestämissopimuksessa on sovittava, ottaen huomioon, mitä niistä on tässä lais-
sa ja toisaalla säädetty:

1) 1 momentissa tarkoitetusta järjestämisvastuuseen liittyvästä työnjaosta;
2) yleisistä yhteistyön ja erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteista;
3) yhteisistä toimenpiteistä perusterveydenhuollon vahvistamiseksi;
4) yhteisistä toimenpiteistä osapuolten palveluiden yhteensovittamiseksi kokonaisuuk-

siksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien yhtei-
sestä määrittelemisestä;

5) lääkinnällisten tukipalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen muiden vastaavien eri-
tyispalvelujen kehittämisestä ja laadun valvonnasta;

6) lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoiminnan järjestämiseksi tarvittavasta työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovitta-
misesta sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan alueellisesta koordinoinnista;
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7) terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun yhteispäivystyksen ylläpidon
edellyttämästä henkilöstöstä;

8) yhteisistä toimenpiteistä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseksi sekä
kokonaisturvallisuuden kannalta riittävän valmiuden ylläpitämiseksi.

Lisäksi HUS-järjestämissopimuksessa voidaan sopia muusta työnjaosta, yhteistyöstä ja
toiminnan yhteensovittamisesta terveydenhuollon järjestämisessä.

10 §

HUS-järjestämissopimuksen valmistelu ja toteutumisen seuranta

HUS-järjestämissopimusta laadittaessa osapuolten on otettava huomioon sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 22 §:n mukaiset sosiaali- ja terveydenhuol-
lon valtakunnalliset tavoitteet, väestön palvelutarpeet sekä väestön hyvinvoinnin ja ter-
veyden seurantatiedot.

Sopimusta valmisteltaessa on kuultava Helsingin yliopistoa 9 §:n 3 momentin 6 koh-
dassa tarkoitetusta yhteistyöstä ja työnjaosta.

Ennen HUS-järjestämissopimuksen hyväksymistä osapuolten on kuultava sosiaali- ja
terveysministeriötä. Kunkin osapuolen valtuusto tai ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin
hyväksyy HUS-järjestämissopimuksen. Hyväksytty sopimus on toimitettava sosiaali- ja
terveysministeriölle.

11 §

HUS-järjestämissopimuksen hyväksyminen ja muuttaminen

HUS-järjestämissopimus on tarkistettava vähintään kerran aluevaltuuston toimikauden
aikana.

Osapuolten on seurattava ja arvioitava vuosittain HUS-järjestämissopimuksen toteutu-
mista osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 24 §:n mukaisia
HUS-yhtymän neuvotteluja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Sopimusta on tarvit-
taessa muutettava. Muutos voi perustua yhden tai useamman osapuolen esitykseen tai so-
siaali- ja terveysministeriön aloitteeseen.

HUS-järjestämissopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Uudenmaan hyvinvointialuei-
den aluevaltuustot, Helsingin kaupungin valtuusto ja HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa
käyttävä toimielin ovat sen hyväksyneet.

12 §

Valtioneuvoston toimivalta päättää HUS-järjestämissopimuksesta

Valtioneuvosto voi päättää HUS-järjestämissopimuksesta ja sen sisällöstä, jos osapuo-
let eivät pääse sopimukseen HUS-järjestämissopimuksesta tai HUS-järjestämissopimuk-
sessa ei ole sovittu 9 §:n 3 momentissa tarkoitetuista asioista siten, että se turvaisi osapuol-
ten lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikut-
tavuuden.

Valtioneuvoston päätös valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yh-
teydessä ministeriön on kuultava osapuolia.

Valtioneuvoston päätös HUS-järjestämissopimuksesta voidaan panna täytäntöön välit-
tömästi ja se on voimassa siihen saakka, kunnes osapuolet ovat tehneet uuden HUS-järjes-
tämissopimuksen. Valtioneuvoston päätöksen korvaavan uuden HUS-järjestämisopimuk-
sen valmisteluun sovelletaan, mitä 10 §:ssä säädetään.
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4 luku

HUS-yhtymä

13 §

HUS-yhtymän perustaminen

HUS-yhtymä perustetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin vä-
lisellä sopimuksella (perussopimus). HUS-yhtymä katsotaan perustetuksi sen jälkeen, kun
hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat hyväksyneet perussopimuksen.

Kunkin HUS-yhtymän jäsenenä olevan Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Helsingin
kaupungin osuus HUS-yhtymän varoihin sekä vastuu sen veloista määräytyvät Helsingin
kaupungin ja kunkin hyvinvointialueen peruspääomaosuuksien suhteessa.

HUS-yhtymän perussopimuksessa on sovittava sen lisäksi, mitä hyvinvointialueesta
annetussa laissa säädetään hyvinvointiyhtymän perussopimuksen sisällöstä. Perussopi-
muksessa on lisäksi sovittava Helsingin yliopiston osallistumisesta 7 §:ssä tarkoitetun yli-
opistollisen sairaalan hallintoon.

14 §

Ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin

HUS-yhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous sen mukaan
kuin perussopimuksessa sovitaan.

15 §

Yhtymävaltuusto

Kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin yhtymävaltuustoon va-
litsemien jäsenten lukumäärä määräytyy niiden peruspääomaosuuksien tai asukaslukujen
suhteessa siten kuin perussopimuksessa tarkemmin sovitaan.

Yhtymävaltuustoon sovelletaan muutoin, mitä aluevaltuustosta säädetään hyvinvointi-
alueesta annetussa laissa.

16 §

Yhtymäkokous

Yhtymäkokoukseen kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus ja Helsingin
kaupungin hallitus valitsevat 1–3 edustajaa sen mukaan kuin perussopimuksessa sovitaan.
Valitut yhtymäkokousedustajat käyttävät hyvinvointialueen tai Helsingin kaupungin ääni-
valtaa yhdessä.

Yhtymäkokoukseen sovelletaan muutoin, mitä hyvinvointialueesta annetussa laissa
säädetään yhtymäkokouksesta.
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5 luku

Helsingin kaupunki hyvinvointialueen tehtävien järjestäjänä

17 §

Helsingin kaupunkiin sovellettavat hyvinvointialueesta annetun lain ja kuntalain 
säännökset

Helsingin kaupungin valtuusto käyttää kuntalaissa tarkoitettua ylintä toimivaltaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävissä.

Helsingin kaupungin järjestäessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtä-
viä sovelletaan, mitä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 7 §:ssä järjestämisvas-
tuusta, 9 §:ssä palvelujen tuottamisesta, 10 §:ssä tuottamista koskevan vastuun toteuttami-
sesta ja sen valvonnasta, 11 §:ssä hyvinvointialueiden seurannasta ja laillisuusvalvonnas-
ta, 12 §:ssä hyvinvointialueiden taloudesta osana julkisen talouden suunnitelmaa, 13 §:ssä
hyvinvointialueen talouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta, 16 §:ssä investointisuunni-
telmasta, 21 §:ssä valtakunnallisesta toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksesta,
8 luvussa hyvinvointialueiden yhteistoiminnasta, 9 luvussa hyvinvointialueen liikelaitok-
sesta, 120 §:ssä hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja palvelutuotannon seurannasta ja
tietojen tuottamisesta ja 150 §:ssä varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
sekä 16 luvussa oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta. Muutoin sovelletaan kuntala-
kia, jollei jäljempänä toisin säädetä.

18 §

Helsinki ja aluevaalien toimittaminen

Helsingin kaupungissa ei toimiteta erillisiä hyvinvointialueesta annetun lain 23 §:ssä
tarkoitettuja aluevaaleja.

19 §

Kansalliskielilautakunta

Helsingin kaupungilla on kansalliskielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan ruot-
sinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea
koskien:

1) selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten valtuuston päätökset vaikuttavat kielellisten
oikeuksien käytännön toteutumiseen;

2) selvittää, arvioida ja määritellä ruotsin kielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä
seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;

3) selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä hallitukselle ehdotuksia toi-
menpiteiksi ruotsinkielisten palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön
kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi;

4) tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:ssa
tarkoitetun kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä koskevan sopimuksen sekä tä-
män lain 9 §:ssä tarkoitetun HUS-järjestämissopimuksen sisällöksi, antaa sopimuksesta
lausunto valtuustolle sekä seurata sopimuksen toteutumista.

Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä tehtäviä.
Lautakunnan on annettava vuosittain hallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelu-

jen toteutumisesta. Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin lautakun-
nan antama kertomus antaa aihetta.
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Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksessa siltä osin, kuin
hallituksessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuoltoa tai pelastustoimea koskevia asioita.

20 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden 
eriyttäminen

Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain
(617/2021) nojalla maksettavalla rahoituksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon
tai pelastustoimen järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä tuotoilla rahoi-
tettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen (eriytettävät teh-
tävät) kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa.

Eriytettäviin tehtäviin kohdistetaan niistä aiheutuvat tuotot ja kulut sekä omaisuus- ja
pääomaerät. Toimitiloista aiheutuvat kulut kohdistetaan eriytettäville tehtäville Helsingin
kaupungin sisäisinä vuokrina. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolla
on oikeus antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpidon eriyttämisestä.

Helsingin kaupunki ei saa käyttää muuhun toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon
tai pelastustoimen järjestämiseen hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla
maksettavaa rahoitusta taikka sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämi-
sestä perimiään asiakasmaksuja taikka muita näihin tehtäviin kohdistuvia tuottoja.

21 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talousarvio ja 
investointisuunnitelma

Helsingin kaupungin on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ta-
lousarvio ja -suunnitelma Helsingin kaupungin talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä
osana, joka yhdistetään kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. In-
vestointiosan on perustuttava hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettuun in-
vestointisuunnitelmaan, jonka toimivaltaiset ministeriöt ovat hyväksyneet siten kuin siitä
erikseen säädetään.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeis-
tään talousarviovuotta seuraavan toisen vuoden päättyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä
tulee kattaa kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alus-
ta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen
kertynyt alijäämä.

Helsingin kaupungin hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettuun investoin-
tisuunnitelmaan sisällytetään mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetut tiedot investoin-
neista ja investointia vastaavista sopimuksista, näiden rahoituksesta sekä pitkävaikutteis-
ten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista vain tämän lain 20 §:ssä tarkoitettujen
eriytettävien tehtävien osalta.

22 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilinpäätös ja 
konsernitilinpäätös

Helsingin kaupungin on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta
tilikaudelta erillistilinpäätös, joka yhdistetään Helsingin kaupungin tilinpäätökseen. Eril-
listilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä vertailu talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomus. Toimintakertomuk-
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sessa on esitettävä selvitys valtuuston sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
tehtäville asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Erillistilinpäätökseen tulee sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoi-
men tehtävien osalta Helsingin kaupungin konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laadi-
taan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan
selvitys Helsingin kaupungin konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.

Hyvinvointiyhtymän tilinpäätös sekä Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden tai
Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevan
yhtiön tilinpäätös yhdistellään Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen. Mitä edellä
tässä momentissa säädetään tilinpäätöksen yhdistelemisestä Helsingin kaupungin konser-
nitilinpäätökseen, koskee myös Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden, hyvinvoin-
tiyhtymien ja muiden kuntien yhteisessä määräysvallassa olevaa yhtiötä. Jos kaupungilla
ei ole tytäryhteisöä mutta se on jäsen hyvinvointiyhtymässä tai on tässä pykälässä tarkoi-
tetun yhtiön osakas, tulee sen sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat
tiedot.

23 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hallinnon ja 
talouden tarkastus

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen sekä näitä tehtäviä varten perustettujen kaupungin
määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituk-
senmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta saadun rahoituksen osalta. Tarkastuksessa
noudatetaan, mitä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa (676/2000) sääde-
tään.

24 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
arviointimenettely

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen arviointimenet-
telyyn sovelletaan, mitä hyvinvointialueesta annetun lain 122 ja 123 §:ssä hyvinvointi-
alueen arviointimenettelystä säädetään. Arviointimenettelyn edellytykset ja raja-arvot las-
ketaan edellä 22 §:ssä tarkoitetun erillistilinpäätöksen perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun arviointimenettelyn perusteella ei voida käynnistää hy-
vinvointialue- ja maakuntajakolain (614/2021) 8 §:ssä tarkoitettua aluejakoselvitystä.

6 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

25 §

Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito

Kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden jär-
jestämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen on luonnollisten henkilöiden suojelus-
ta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679, jäljempänä yleinentietosuoja-asetus, tarkoitettu re-
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kisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sekä sille kun-
tien ja kuntayhtymien hallinnasta siirtyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja po-
tilastiedoille.

HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaava toi-
mivaltainen viranomainen on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu rekisterinpitäjä
sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sekä sille kuntien ja kuntayh-
tymien hallinnasta siirtyneille potilastiedoille.

Näistä asiakas- ja potilastiedoista ja niiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000), potilaan asemasta ja oi-
keuksista annetussa laissa (785/1992), sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetussa
laissa (254/2015), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
annetussa laissa (159/2007), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) ja tietosuojalaissa (1050/2018).

Uudenmaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluja tuottavan yksityisen palveluntuottajan on tallennettava asiakas- ja poti-
lastiedot kyseisen Uudenmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilasrekistereihin sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisia valta-
kunnallisia tietojärjestelmäpalveluja tai muita teknisiä rajapintoja käyttäen. Yksityisen
palveluntuottajan on varmistettava asiakas- ja potilastietojen virheettömyys ennen tietojen
tallentamista.

HUS-yhtymän järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja
tuottavan yksityisen palveluntuottajan on tallennettava asiakas- ja potilastiedot HUS-yh-
tymän asiakas- ja potilasrekistereihin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköi-
sestä käsittelystä annetun lain mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja tai mui-
ta teknisiä rajapintoja käyttäen. Yksityisen palveluntuottajan on varmistettava asiakas- ja
potilastietojen virheettömyys ennen tietojen tallentamista.

Uudenmaan hyvinvointialue saa luovuttaa järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja tuottavalle yksityiselle palveluntuottajalle salassapitosään-
nösten estämättä kyseisen Uudenmaan hyvinvointialueen asiakas- ja potilasrekistereissä
olevia asiakas- ja potilastietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan palvelun tuottamisek-
si ja toteuttamiseksi.

HUS-yhtymä saa luovuttaa järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluja tuottavalle yksityiselle palveluntuottajalle salassapitosäännösten estämättä
HUS-yhtymän asiakas- ja potilasrekistereissä olevia asiakas- ja potilastietoja, jotka ovat
välttämättömiä asiakkaan palvelun tuottamiseksi ja toteuttamiseksi.

26 §

Uudenmaan hyvinvointialueiden perustaminen

Hyvinvointialueiden perustamisesta Uudellamaalla säädetään sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsää-
dännön voimaanpanosta annetussa laissa (616/2021).

27 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän tämän
lain perusteella tekemiin päätöksiin haetaan muutosta siten, kuin hyvinvointialueesta an-
netun lain 16 luvussa säädetään.

Osapuolten tekemä 9 §:ssä tarkoitettua HUS-järjestämissopimusta koskeva päätös voi-
daan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuiten-
kaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttö-
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mäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää
täytäntöönpanon.

Osapuolten HUS-järjestämissopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään hallintorii-
ta-asioina hallinto-oikeudessa. Menettelystä hallintoriita-asiassa säädetään oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Muutoksenhausta valtioneuvoston tämän lain 12 §:n perusteella tekemään päätökseen
HUS-järjestämissopimuksesta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa
laissa. Valtioneuvoston päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoi-
man. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitusviranomainen kieltää täytän-
töönpanon.

28 §

Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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