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Laki
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanos-

ta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lakien voimaantulo ja kumottavat lait sekä lakien soveltaminen

1 §

Lakien voimaantulo

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. 
Hyvinvointialueesta annetun lain 16, 22, 26, 27 ja 29–33 §:ää, 6–9 lukua, 78–91, 113, 
114, 125 ja 129 §:ää sekä 15 ja 16 lukua sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2022 sekä 2 lu-
kua, 120, 122–124 ja 149 §:ää 1 päivästä tammikuuta 2023. Lain 23–25, 28 ja 75–78 §:ää 
sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 toimitettavissa aluevaaleissa. Hyvinvointi-
alueen talousarvio ja tilinpäätös laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvussa 
sekä tarkastetaan mainitun lain 14 luvussa tarkoitetulla tavalla ensimmäisen kerran vuo-
delle 2021.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu laki (612/2021) tulee voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2023. Lain 6 §:n 2 momentti, siltä osin kuin se koskee Helsingin kaupun-
kia, 7 §:n 2 momentti sekä 11, 40, 50 ja 51 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2022 siten, että mainituissa säännöksissä tarkoitettuihin tehtäviin liittyvät suunnitel-
mat ja päätökset on hyväksyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. Lain 22 ja 23 § 
tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022 siten, että säännöksessä tarkoitetut sosiaali-
ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet on vahvistettava ja sosiaali- ja terveyden-
huollon neuvottelukunta on asetettava vuoden 2023 alusta alkavalle toimikaudelle vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 2022. Lain 24 § tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2022 siten, että säännöksessä tarkoitetut ensimmäiset neuvottelut on käytävä vuoden 2022 
loppuun mennessä. Lain 25, 26 ja 60 § tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022. Lain 
35–39 § tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022. Hyvinvointialueiden yhteistyöso-
pimus on hyväksyttävä ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä. 
Lain 35 §:n 1 momentissa tarkoitettua valtioneuvoston asetusta annettaessa sovelletaan li-
säksi 34 §:ää. Lain 13 §:n 3 momentissa säädettyä rajoitusta siitä, että hyvinvointialue saa 
käyttää hankittua ja vuokrattua työvoimaa vain omaa henkilöstöään täydentävästi ympä-
rivuorokautisen kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluissa, sovelletaan vasta 1 päi-
västä tammikuuta 2026 alkaen. Lain 14 §:n 2–9 momenttia ja 15–17 §:ää sovelletaan vain 
hyvinvointialueiden tekemiin sopimuksiin, jolleivät sopimusosapuolet toisin sovi.
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Pelastustoimen järjestämisestä annettu laki (613/2021) tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2023. Lain 8 ja 9 § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022 siten, että
mainituissa säännöksissä tarkoitetut pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet on vahvis-
tettava ja pelastustoimen neuvottelukunta on asetettava vuoden 2023 alusta alkavalle toi-
mikaudelle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022. Lain 10 § tulee voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2022 siten, että säännöksessä tarkoitetut ensimmäiset neuvottelut on käytävä
vuoden 2022 loppuun mennessä. Lain 11 § tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022.
Lain 6 §:n mukaiset ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1 päivänä
joulukuuta 2023. Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen tekemistä noudatetaan pelas-
tuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen pelastustoimen pal-
velutasopäätöksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annet-
tu laki (615/2021) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Lain 8 §:n 2 momentti tulee
kuitenkin voimaan HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksymisajankohtana siten, että
mainitussa säännöksessä tarkoitettuihin tehtäviin liittyvät suunnitelmat ja päätökset on hy-
väksyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

2 §

Kumottavat lait

Tällä lailla kumotaan:
1) kansanterveyslaki (66/1972);
2) erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), lukuun ottamatta lain 28 ja 29 §:ää;
3) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettu laki

(733/1992); ja
4) alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annettu laki (1122/2003).

3 §

Lain soveltaminen Helsingin kaupunkiin ja HUS-sairaanhoitopiiriin

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa sekä henki-
löstöä ja omaisuusjärjestelyjä koskevia 4 §:n sekä 3 ja 4 luvun säännöksiä ei sovelleta Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisvastuun siir-
toon eikä Helsingin kaupungin ja Helsingin erityishuoltopiirin henkilöstöön tai omaisuus-
järjestelyihin. Helsingin kaupungin velvoitteeseen osallistua väliaikaisen HUS-valmiste-
luryhmän työhön, HUS-yhtymän perustamiseen ja alijäämän kattamiseen sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen aloittavaan taseeseen ja valtakunnallisen toimitila-
ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamiseen sovelletaan, mitä 9, 12–14, 33, 45
ja 46 §:ssä, 6 luvussa sekä 60 ja 63 §:ssä säädetään.

Helsingin kaupungissa ei toimiteta 16 §:ssä tarkoitettuja aluevaaleja.
HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymään sovelletaan, mitä 4, 9, 12–14, 18, 19, 27, 33–

42, 49 ja 50 §:ssä, 6 luvussa sekä 63 ja 64 §:ssä säädetään järjestämisvastuun siirtymises-
tä, henkilöstöstä ja omaisuuden siirtymisestä, ali- ja ylijäämien kattamisesta, valtionta-
kauksesta ja valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perusta-
misesta sekä eräistä muista toimeenpanoon liittyvistä asioista. HUS-yhtymän perustami-
sesta säädetään 5 luvussa.

4 §

Järjestämisvastuun siirtyminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1
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päivänä tammikuuta 2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä
Uudellamaalla annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
mukainen järjestämisvastuu siirtyy HUS-yhtymälle 1 päivänä tammikuuta 2023.

Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvas-
tuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

2 luku

Hyvinvointialueiden perustaminen ja väliaikaishallinto

5 §

Hyvinvointialueiden perustaminen

Hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudelli-
sina yhteisöinä perustetaan päivänä, jona tämä laki tulee voimaan.

6 §

Maakuntajako

Maakuntien nimet ja alueet ovat:
1) Uudenmaan maakunta, jonka alue muodostuu Askolan, Espoon, Hangon, Helsingin,

Hyvinkään, Inkoon, Järvenpään, Karkkilan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, La-
pinjärven, Lohjan, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Porvoon,
Pukkilan, Raaseporin, Sipoon, Siuntion, Tuusulan, Vantaan ja Vihdin kunnista;

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

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

4) Kanta-Hämeen maakunta, jonka alue muodostuu Forssan, Hattulan, Hausjärven,
Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypä-
jän kunnista;

5) Pirkanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Akaan, Hämeenkyrön, Ikaalisten,
Juupajoen, Kangasalan, Kihniön, Kuhmoisten, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian,
Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Punkalaitumen, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tam-
pereen, Urjalan, Valkeakosken, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnista;

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

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

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

9) Etelä-Savon maakunta, jonka alue muodostuu Enonkosken, Hirvensalmen, Juvan,
Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Rantasal-
men, Savonlinnan ja Sulkavan kunnista;

10) Pohjois-Savon maakunta, jonka alue muodostuu Iisalmen, Joroisten, Kaavin, Kei-
teleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Pielaveden, Rautalammin, Rau-
tavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Ve-
sannon ja Vieremän kunnista;
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11) Pohjois-Karjalan maakunta, jonka alue muodostuu Heinäveden, Ilomantsin, Joen-
suun, Juuan, Kiteen, Kontiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Polvi-
järven, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kunnista;

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

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

14) Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Kaskisten, Korsnäsin, Kristiinan-
kaupungin, Kruunupyyn, Laihian, Luodon, Maalahden, Mustasaaren, Närpiön, Pedersö-
ren, Pietarsaaren, Uusikaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kunnista;

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

16) Pohjois-Pohjanmaan maakunta, jonka alue muodostuu Alavieskan, Haapajärven,
Haapaveden, Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Kuusamon, Kärsämäen, Limingan,
Lumijoen, Merijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Py-
häjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen, Siikalatvan, Taivalkosken,
Tyrnävän, Utajärven, Vaalan ja Ylivieskan kunnista;

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

18) Lapin maakunta, jonka alue muodostuu Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven,
Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rova-
niemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitorni-
on kunnista.

Maakuntajaon muuttamisesta säädetään hyvinvointialue- ja maakuntajakolaissa
(614/2021).

7 §

Hyvinvointialueiden nimet ja alueet

Hyvinvointialueiden nimet ja alueet ovat:
1) Varsinais-Suomen hyvinvointialue, joka muodostuu Varsinais-Suomen maakunnan

kunnista;
2) Satakunnan hyvinvointialue, joka muodostuu Satakunnan maakunnan kunnista;
3) Kanta-Hämeen hyvinvointialue, joka muodostuu Kanta-Hämeen maakunnan kun-

nista;
4) Pirkanmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Pirkanmaan maakunnan kunnista;
5) Päijät-Hämeen hyvinvointialue, joka muodostuu Päijät-Hämeen maakunnan kun-

nista;
6) Kymenlaakson hyvinvointialue, joka muodostuu Kymenlaakson maakunnan kun-

nista;
7) Etelä-Karjalan hyvinvointialue, joka muodostuu Etelä-Karjalan maakunnan kunnis-

ta;
8) Etelä-Savon hyvinvointialue, joka muodostuu Etelä-Savon maakunnan kunnista;
9) Pohjois-Savon hyvinvointialue, joka muodostuu Pohjois-Savon maakunnan kunnis-

ta;
10) Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, joka muodostuu Pohjois-Karjalan maakunnan

kunnista;
11) Keski-Suomen hyvinvointialue, joka muodostuu Keski-Suomen maakunnan kun-

nista;
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12) Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Etelä-Pohjanmaan maakun-
nan kunnista;

13) Pohjanmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Pohjanmaan maakunnan kunnista;
14) Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Keski-Pohjanmaan maakun-

nan kunnista;
15) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Pohjois-Pohjanmaan maa-

kunnan kunnista;
16) Kainuun hyvinvointialue, joka muodostuu Kainuun maakunnan kunnista;
17) Lapin hyvinvointialue, joka muodostuu Lapin maakunnan kunnista.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, Uudenmaan maakunnassa on seuraavat hy-

vinvointialueet (Uudenmaan hyvinvointialueet):
1) Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuulu-

vista Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista;
2) Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuu-

luvista Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Tuusulan ja Pornaisten kunnis-
ta;

3) Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuu-
luvista Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raa-
seporin, Siuntion ja Vihdin kunnista;

4) Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, joka muodostuu Uudenmaan maakuntaan kuu-
luvista Vantaan ja Keravan kaupungeista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hyvinvointialueen muuttamiseen sovelletaan hy-
vinvointialue- ja maakuntajakolakia.

8 §

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toimin-
nan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on va-
littu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-
alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen (osapuolet) on
sovittava välittömästi tämän lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen ko-
koonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Uudenmaan hy-
vinvointialueilla väliaikaisessa toimielimessä ei ole kuitenkaan HUS-sairaanhoitopiirin
edustajaa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhalti-
joista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimi-
elimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle.

Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen väliaikaisen valmistelutoimielimen aset-
tamisesta kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta, osapuolten on välittö-
mästi ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle. Valtioneuvosto asettaa tällöin valmis-
telutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin alueen väestömäärältään suu-
rin sairaanhoitopiiri vastaa valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta. Uudenmaan hy-
vinvointialueilla tuesta vastaa kunkin alueen suurin kunta. Valtioneuvoston asettamassa
valmistelutoimielimessä on oltava hyvinvointialueen alueen kunnista ja perusterveyden-
huollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä seitsemän jäsentä, sairaanhoi-
topiiristä kaksi jäsentä, erityishuoltopiiristä yksi jäsen ja alueen pelastustoimesta yksi jä-
sen sekä jokaisella jäsenellä varajäsen. Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden väliaikai-
seen toimielimeen ei kuitenkaan nimetä HUS-sairaanhoitopiirin edustajaa.

Osapuolten sopiman kunnallisen viranomaisen tai valtioneuvoston tekemään valmiste-
lutoimielimen asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
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Kun väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu, väliaikaisen toimielimen asettaneen
tai 3 momentissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin on huolehdittava, että valmistelutoimieli-
men ensimmäinen kokous kutsutaan koolle. Valmistelutoimielimen iältään vanhin edus-
taja johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen saakka, kunnes valmistelutoimielin
on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Osapuolten sopiman tai 3 mo-
mentissa tarkoitetun sairaanhoitopiirin on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja
työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmis-
tamisesta. Se vastaa myös valmistelutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä sekä vuoden 2021 ja 2022 talousarvion
valmistelusta.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamisek-
si ja tueksi voidaan asettaa myös seurantaryhmä.

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

Väliaikaisen toimielimen jäseniin sovelletaan rikoslain (39/1889) 40 luvun rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan tehtäväänsä.

9 §

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä toimii HUS-sairaanhoitopiirin osana ja sen asettaa
HUS:n hallitus.

Uudenmaan hyvinvointialueiden väliaikaiset valmistelutoimielimet sekä Helsingin
kaupunki nimeävät väliaikaiseen HUS-valmisteluryhmään kuusi jäsentä ja kullekin vara-
jäsenen, yksi Helsingistä, yksi jokaisesta Uudenmaan hyvinvointialueesta ja yksi HUS-
sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Väliaikaisen valmisteluryhmän jäseniksi voidaan ni-
metä edellä tarkoitettujen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän viranhaltijoita, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toimin-
nasta ja taloudesta.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin ni-
meämä jäsen ja varapuheenjohtajana Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien ni-
meämä jäsen.

Nimeämiset väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän jäseneksi ja varajäseneksi on tehtävä
viipymättä tämän lain voimaan tultua.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän asettamista koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän kokoonpanoon sovelletaan naisten ja miesten vä-
lisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:ää.

HUS-valmisteluryhmän jäseniin sovelletaan rikoslain 40 luvun rikosoikeudellista vir-
kavastuuta koskevia säännöksiä heidän hoitaessaan tehtäväänsä.

10 §

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä
liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelu-
toimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja
siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista
tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:
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1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdo-
tukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämi-
seen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien selvittämiseen;

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tu-
kevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkas-
tajan valintaa;

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittö-

mästi liittyvät asiat;
9) valmistella ja toteuttaa edellä 1–8 kohtia koskeva riskienhallinta.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointi-

alueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;
2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi

siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.
Menettelyyn valmistelutoimielimessä sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain

säännöksiä.

11 §

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävät

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopi-
mukseksi.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on valmisteltava lisäksi ne asiat, jotka ovat HUS-
yhtymän perustamiseksi ja toiminnan käynnistämiseksi välttämätöntä käsitellä yhtymän
ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa tai Helsin-
gin kaupunginvaltuustossa.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tehtävistä HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa
käyttävän toimielimen ensimmäisen kokouksen valmistelussa säädetään 46 §:ssä. Väliai-
kaisen valmisteluryhmän työ päättyy, kun HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toi-
mielin on valinnut yhtymän yhtymähallituksen.

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän 1 momentissa tarkoitettu tai 2 momentissa tarkoi-
tetussa valmistelussa tekemä ehdotus on pohjaesityksenä yhtymän ylintä päätösvaltaa
käyttävän toimielimen käsittelyssä.

12 §

Velvollisuus osallistua valmisteluun

Kunkin hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoi-
minta-alueiden, sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja alueen pelastustoimen sekä tar-
vittaessa muiden viranomaisten on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallin-
non käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-
apua.
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13 §

Tietojensaanti

Hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hy-
vinvointialueen kunnilta, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueil-
ta, sairaanhoitopiiriltä, erityishuoltopiiriltä ja alueen pelastustoimelta hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot.

Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä luovutettava hyvinvoin-
tialueelle 1 momentissa tarkoitetut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämi-
sen valmistelun edellyttämät välttämättömät:

1) tiedot siitä 18 §:ssä tarkoitetusta henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palve-
lukseen;

2) tiedot hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien ja palveluiden asiakkaista, ei kuiten-
kaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja;

3) hyvinvointialueelle siirtyviä tehtäviä ja niihin liittyviä tukipalveluita koskevat käyt-
tötaloustiedot;

4) 21 ja 26 §:ssä tarkoitetuissa selvityksissä tarvittavat tiedot.
Kunnan ja kuntayhtymän on luovutettava 2 momentissa tarkoitetut tiedot hyvinvointi-

alueelle sähköisessä muodossa. Hyvinvointialueen on sovittava kunnan ja kuntayhtymän
kanssa luovutuksen tarkemmasta toteutuksesta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset 1 ja 2 momentissa
tarkoitetuista tiedoista sekä tietojen luovuttamisen määräajoista, muodosta ja menettely-
tavoista.

14 §

Viestintä

Väliaikaisen valmistelutoimielimen ja väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on tiedotet-
tava hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmiste-
lusta alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille, järjestöille ja muille yhteisöille
sekä varattava näille tarvittaessa mahdollisuus tulla kuulluksi valmistelussa olevista mer-
kittävistä asioista.

15 §

Hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan sekä Helsingin kaupungin eräiden 
tehtävien valmistelun rahoitus

Valtio myöntää hyvinvointialueille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. Valtionavustuksen myöntämisen
yleisissä perusteissa sekä valtionavustuksen käytössä ja sen valvonnassa noudatetaan val-
tionavustuslain (688/2001) säännöksiä, jollei toisin säädetä tai valtion talousarviosta muu-
ta johdu. Valtionavustuslain 5 §:ssä tarkoitettu avustus voidaan maksaa hyvinvointi-
alueelle ja HUSille ilman hakemusta eikä sen maksamiseksi edellytetä hyvinvointialueen
tai HUSin osallistumista rahoitukseen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on annettava aluevaltuustolle selvitys vuodelle
2021 ja 2022 myönnetyn määrärahan käytöstä.

Valtio vastaa väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ja HUS-yhtymän valittujen toimie-
linten kustannuksista vuosina 2021 ja 2022. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän on an-
nettava selvitys vuodelle 2021 ja 2022 myönnetyn määrärahan käytöstä HUS-yhtymälle.

Valtio myöntää valtionavustuslain mukaista valtionavustusta sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 20 §:ssä tarkoite-
tusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämisestä aiheutu-
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viin kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. Valtionavustus voidaan maksaa Helsingin kau-
pungille ilman hakemusta eikä sen maksamiseksi edellytetä kaupungin osallistumista ra-
hoitukseen.

16 §

Ensimmäiset aluevaalit

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23 päivänä tammikuuta 2022. Vaaleis-
sa valittavan aluevaltuuston toimikausi alkaa 1 päivänä maaliskuuta 2022 ja kestää 31 päi-
vään toukokuuta 2025. Vaaleissa valitaan valtuutettuja kullakin hyvinvointialueella hy-
vinvointialueesta annetun lain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähimmäismäärä. Maini-
tun pykälän 3 momentissa tarkoitettu asukasluvun määräytymisajankohta on 31 päivä elo-
kuuta 2021.

Ensimmäisiä aluevaaleja varten kukin aluehallintovirasto asettaa viipymättä tämän lain
tultua voimaan kutakin toimialueensa hyvinvointialuetta varten aluevaalilautakunnan,
jonka jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueen alueen kunnissa
edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Tähän aluevaalilauta-
kuntaan sovelletaan muutoin, mitä vaalilain (714/1998) 12 a ja 12 b §:ssä säädetään.

Ensimmäisissä aluevaaleissa Helsingin kaupunki järjestää alueellaan ennakkoäänestyk-
sen vaalilain 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa ennakkoäänestyspaikoissa.

Ensimmäisissä aluevaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle vaalilain 188 §:n 3
momentissa tarkoitetun kertakorvauksen.

17 §

Hyvinvointialueen järjestäytyminen

Ensimmäisten aluevaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen aluevaltuuston on viipymät-
tä järjestäydyttävä ja valittava aluehallitus ja muut hyvinvointialueen toimielimet sekä
ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen hyvinvointialueen toiminnan ja hal-
linnon järjestämiseksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouk-
sessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessa iäl-
tään vanhin valtuutettu johtaa puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajat.

3 luku

Henkilöstö

18 §

Henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilös-
tön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään kat-
sotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayh-
tymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen
hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien
tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosi-
asiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtä-
viä.
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Jos tämän lain 29 §:n perusteella yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelus-
opimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sosiaali- ja terve-
ydenhuollon henkilöstö ja edellä 2 momentissa tarkoitettuja tukitehtäviä hoitava henkilös-
tö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä
on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palveluk-
seen.

19 §

HUS-sairaanhoitopiirin henkilöstön siirtyminen

HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 1 päivänä tammikuuta 2023 voimassa olevat
palvelussuhteet jatkuvat HUS-yhtymässä aiempien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

4 luku

Omaisuusjärjestelyt

20 §

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien siirtäminen hyvinvointialueille

Erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä kehi-
tysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut
erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointi-
alueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset liitetään sii-
hen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kun-
tayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja si-
toumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhtees-
sa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudel-
liseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja
sitoumusten jakamisesta myös toisin.

Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvin-
vointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien
osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hyvinvointialueella ja 1 momentissa tar-
koitettujen kuntayhtymien jäsenkunnilla on oikeus sopia kuntayhtymien maaomaisuuden
siirtymisestä myös toisin. Tällöinkin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toi-
minnan edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän maaomaisuuden
tulee siirtyä hyvinvointialueelle.

21 §

Selvitys sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä vii-
meistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;
2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja

sopimuksista; sekä
3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja

tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät
ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.
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Hyvinvointialueella on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja
asiakirjoja.

22 §

Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja
pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä
tammikuuta 2023.

Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että
se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava
vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpi-
tokustannukset. Tarkempia säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia 1 momentissa tarkoitettujen toimitilojen hallin-
nasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin
kuin tässä pykälässä säädetään.

23 §

Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevan 
irtaimen omaisuuden siirtyminen hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuu-
luvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle eivät kui-
tenkaan siirry osakeyhtiöiden osakkeet 2 momentissa tarkoitettuja osakkeita lukuun otta-
matta.

Hyvinvointialueelle siirtyvät sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön
tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen hyvinvointialueelle ei siirry sellainen kunnan omis-
tama irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) sää-
dettyjen velvoitteidensa täyttämiseksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden siirtymistä lukuun ottamatta kunta ja hy-
vinvointialue voivat sopia irtaimen omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin 1 momen-
tissa säädetään.

24 §

Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstöön 
kohdistuva lomapalkkavelka

Hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan järjestämän perusterve-
ydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä opiskeluhuol-
lon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka.
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25 §

Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjes-
tämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivät hyvinvointialue ja
kunta toisin sovi. Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 §:ssä
tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan, jolleivät
hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry:

1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan os-
tajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä;

2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sel-
laisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen so-
siaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvoin-
tialueelle.

Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestä-
misvastuun siirtoa joko voimassa olevan lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen
vastaisesti, kunta vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.

Jos kunta on antanut 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja terveyspalveluja tuot-
tavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, takausvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

26 §

Selvitys kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta 
vuokrattavista toimitiloista

Kunnan on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvi-
tys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käy-
tössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista.
Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityk-
siä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1 momentissa tarkoitetun selvityksen
mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät
turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointi-
alueen on neuvoteltava kunnan kanssa.

Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30 päivänä
kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omai-
suudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun
selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tar-
peelliseksi.

Selvityksen sisällöstä voidaan antaa tarkemmat säännökset valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

27 §

HUS-sairaanhoitopiirin omaisuuden siirtyminen

Kunkin kunnan HUS-sairaanhoitopiirin peruspääomaosuudet siirtyvät sen hyvinvointi-
alueen omaisuudeksi, jonka alueelle ne kuuluvat 1 päivästä tammikuuta 2023. Helsingin
kaupungin HUS-sairaanhoitopiirin peruspääomaosuus muuttuu HUS-yhtymän peruspää-
omaosuudeksi.

HUS-sairaanhoitopiirin on tehtävä selvitys siirtyvistä lainoista ja antamistaan takauk-
sista valtiovarainministeriölle 28 päivään helmikuuta 2022 mennessä.
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HUS-sairaanhoitopiirin varat, velat ja sitoumukset siirtyvät HUS-yhtymälle tämän lain
nojalla ilman eri selvitystä ja erillistä saantokirjaa.

28 §

Hyvinvointialueen päätös

Aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maa-
liskuuta 2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvoin-
tialueen vastuulle.

29 §

Eräiden kunnilta tai kuntayhtymiltä siirtyvien sopimusten mitättömyys ja irtisanominen

Hyvinvointialueelle 20 ja 25 §:n perusteella siirtyvä yksityisen palveluntuottajan kans-
sa tehty sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen hankkimista koskeva sopimus (ostopal-
velusopimus) tai sen sopimusehto sekä siihen liittyvä vuokra- tai käyttöoikeussopimus on
mitätön, jos ostopalvelusopimuksessa on sovittu:

1) vastoin sitä, mitä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun
lain 12 §:n 2 momentin 2–4 kohdissa tai 3 momentissa tai 12 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitetusta julkisen vallan käytöstä; tai

2) hyvinvointialueesta annetun lain 7 §:ssä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä annetun lain 8 §:ssä tarkoitetuista järjestämisvastuuseen kuuluvista tehtävistä siten,
että on ilmeistä, ettei hyvinvointialue tosiasiallisesti vastaa palvelujen järjestämisvastuu-
seen kuuluvasta päätösvallasta yksityisen palvelutuottajan vastatessa julkisen vallan käyt-
töön liittyvien tehtävien valmistelusta, ostopalvelusopimuksen rajoittaessa hyvinvointi-
alueen valvonta- tai ohjausvaltaa tai asukkaiden palvelujen saatavuuden toteutuessa sopi-
muksen perusteella olennaisesti eri tavoin hyvinvointialueen muiden asukkaiden palvelu-
jen saatavuuteen nähden.

Jos ostopalvelusopimuksessa on sovittu vastoin 1 momentin 2 kohtaa, on ostopalvelus-
opimuksen tai sen ehdon mitättömyyden edellytyksenä lisäksi, että ostopalvelusopimuk-
sen taloudellinen arvo muodostaa merkittävän osuuden hyvinvointialueen käyttömenoista
ja ostopalvelusopimuksen kohteena on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen näkö-
kulmasta keskeinen tehtävä.

Hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa 1 momentissa tarkoitettu sille siirtyvä sopimus,
jos sopimuksessa on muutoin kuin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla sovittu si-
ten, ettei hyvinvointialueella ole mahdollisuutta vastata hyvinvointialueesta annetun lain
7 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetuista tehtävistä tai hyvinvointialueella ei ole yh-
den taikka useamman toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävää tehtäväalaa taikka
laajaa tehtäväkokonaisuutta koskevan ostopalvelusopimuksen johdosta sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämisestä annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua riittävää omaa
palvelutuotantoa.

Mitä edellä 2 momentissa säädetään ostopalvelussopimuksen irtisanomisesta, sovelle-
taan myös työvoiman ja vuokratyövoiman käytöstä tehtyyn sopimukseen, jos sopimukses-
sa on sovittu työvoiman tai vuokratyövoiman käytöstä vastoin sitä, mitä sosiaali- ja terve-
ydenhuollon järjestämisestä annetun lain 13 §:ssä säädetään.

Hyvinvointialueen on mitättömyyden osalta todettava ja irtisanomisen osalta päätettävä
sopimuksen tai sen ehdon mitättömyydestä ja irtisanomisesta. Asiasta on ilmoitettava so-
pimusosapuolelle ja sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 31 päivänä lokakuuta
2023.

Hyvinvointialueen on ennen sopimuksen tai sen ehdon mitättömyyden toteamista tai ir-
tisanomista koskevan päätöksen tekemistä neuvoteltava ostopalvelusopimuksen sopimus-
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osapuolen kanssa. Sopimuksen irtisanomisessa ja mitättömyyden toteamisessa on nouda-
tettava suhteellisuusperiaatetta. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen
muuttamisesta ja mitättömyys koskee vain osaa sopimusta, osapuolilla on oikeus irtisanoa
sopimus. Jos mitättömyys tai irtisanomisperuste koskee kuitenkin vain erittäin vähäistä
osaa sopimuksesta, hyvinvointialueella ei ole oikeutta todeta mitättömäksi tai irtisanoa
koko sopimusta. Sopimuksen jäädessä voimaan mitätöntä tai irtisanomisperusteen alaista
ehtoa ei sovelleta ja sopimuksen arvoa on alennettava mainittua sopimusehtoa vastaavasti.
Sopimuksen muuttamiseen sovelletaan, mitä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista annetussa laissa (1397/2016) säädetään.

Ostopalvelusopimus tai sopimuksen ehto on mitätön 1 päivänä tammikuuta 2026 lu-
kien. Jolleivät hyvinvointialue ja sopimusosapuolena oleva yksityinen palveluntuottaja
ole sopineet lyhyemmästä irtisanomisajasta, sopimus on voimassa 1 päivään tammikuuta
2026 saakka. Jos sopimuksen irtisanominen kuitenkin vaarantaa sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen saatavuuden alueella, hyvinvointialue voi pidentää edellä mainittua
siirtymäaikaa kahdella vuodella ilmoittamalla siitä palveluntuottajalle paitsi, jos sopimuk-
sessa on sovittu lyhyemmästä voimassaolosta. Tätä koskeva päätös ja ilmoitus on tehtävä
sopimuksen mitättömyys- tai irtisanomisilmoituksen yhteydessä.

30 §

Velvollisuus maksaa sopimussakkoa ja korvausta

Jos sopimus tai sopimuksen ehto tulee mitättömäksi tai sopimus irtisanotaan 29 §:n pe-
rusteella, hyvinvointialue ei vastaa sopimuksessa mahdollisesti sovitusta sopimussakosta.

Yksityisellä palveluntuottajalla on oikeus saada hyvinvointialueelta korvaus välittö-
mistä kustannuksista, joka sille on aiheutunut sopimuksen täyttämiseksi tehdyistä merkit-
tävistä ja tarpeellisista investoinneista, jos sopimus tai sen ehto tulee mitättömäksi tai irti-
sanotuksi 29 §:n perusteella. Edellytyksenä korvauksen saamiselle on, että investoinnit
jäävät sopimuksen mitättömyyden tai irtisanomisen vuoksi palveluntuottajalle kokonaan
tai osittain hyödyttömiksi eikä palveluntuottajan ole pitänyt varautua tähän.

Yksityisen palveluntuottajan on haettava korvausta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta
2026. Palveluntuottajan oikeus saada korvausta määräytyy 1 päivänä tammikuuta 2026 ti-
lanteen perusteella ja korvaus erääntyy maksettavaksi 31 päivänä toukokuuta 2026. Jos
korvauksen perusteena olevat tiedot muuttuvat alkuperäisen sopimuksen voimassaoloai-
kana, hyvinvointialueella on oikeus periä korvausta takaisin palveluntuottajalta siltä osin
kuin korvaus olisi ollut aiheeton. Yksityisen palveluntuottajan on välittömästi ilmoitetta-
va, jos se saa korvausta 2 momentin perusteella korvatuista kustannuksista.

31 §

Toimitilojen käyttöoikeus muutoksenhaun aikana

Hyvinvointialueen 28 §:ssä tarkoitettu päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se
on saanut lainvoiman, ellei muutoksenhakuviranomainen joiltakin osin kiellä täytäntöön-
panoa.

Hyvinvointialueella on oikeus järjestää vastuullaan olevia sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen palveluja kunnan omistamissa ja hallinnoimissa toimitiloissa sekä
käyttää palvelujen järjestämiseen tarvittavaa, kunnan omistamaa tai hallinnassa olevaa ir-
taimistoa ennen kuin hallinto-oikeuden päätös asiassa on lainvoimainen. Hyvinvointi-
alueen on maksettava toimitiloista vuokraa siten kuin 22 §:ssä säädetään.
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32 §

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen kuntayhtymään

Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä
alueen pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
22–26, 28–31 ja 42 §:ssä.

33 §

Kuntayhtymän taseeseen kertyneet ali- ja ylijäämät

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja HUS-sairaanhoitopiirin jäsenkuntien
on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten
mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään. Tasee-
seen kertyneen ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän
perussopimuksen mukaisesti.

34 §

Valtion takaus

Valtioneuvosto voi päättää vastavakuutta vaatimatta mutta muuten määräämillään eh-
doilla omavelkaisen valtiontakauksen myöntämisestä 21, 26 ja 27 §:ssä tarkoitetussa sel-
vityksessä esitettyjen velkojen ja eräiden muiden sitoumusten sekä niihin liittyvien koron-
ja valuutanvaihtosopimusten sekä muiden vastaavien suojausjärjestelyjen ja sopimuksissa
sovittujen korkojen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Jos velan tai muun si-
toumuksen täyttämisen turvaamiseksi on asetettu vakuus, valtiontakaus myönnetään kui-
tenkin täytetakauksena tähän asetettuun vakuuteen nähden.

Tässä pykälässä tarkoitettuun takaukseen sovelletaan muutoin, mitä valtion lainanan-
nosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetussa laissa (449/1988) säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettuja takauksia voi olla voimassa enintään eduskunnan valtion
talousarvion käsittelyn yhteydessä myöntämän valtuuden mukainen määrä.

35 §

Valtiontakauksen valvonta

Valtiontakauksen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaa Valtiokonttori. Valtiokonttoril-
la on oikeus saada valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta anne-
tun lain 15 a §:ssä tarkoitetut tiedot ja selvitykset.

Valtiontakauksen kohteena olevan lainan tai muun sitoumuksen myöntäjä voidaan
vaihtaa, laina tai muu sitoumus voidaan siirtää toiselle ja lainan lyhennysohjelmaa, korkoa
ja muita lainan tai muun sitoumuksen ehtoja sekä vakuutta voidaan muuttaa kesken laina-
ajan, jos Valtiokonttori hyväksyy muutoksen. Tässä momentissa tarkoitetun muutoksen
hyväksymisestä päättää kuitenkin valtioneuvosto, jos muutoksen kohteena on laina, jonka
jäljellä oleva pääoma on vähintään 20 miljoonaa euroa, tai jos lainaan tai muuhun si-
toumukseen tehtävä muutos on muuten valtion takausvastuun kannalta poikkeuksellisen
merkittävä.

36 §

Valtiontakaukseen liittyvät lainanmyöntäjän velvollisuudet

Valtiontakauksen voimassaolon edellytyksenä on, että lainanmyöntäjä huolehtii ta-
kauksen kohteena olevasta lainasta tai muusta sitoumuksesta tämän lain sekä hyvän pank-
kitavan mukaisesti. Lainanmyöntäjä on valtiontakauksen voimassaoloaikana velvollinen
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valvomaan valtion etua, ilmoittamaan lainansaajan maksuviivästyksistä Valtiokonttorille
sen antamien määräysten mukaisesti ja noudattamaan muita Valtiokonttorin antamia mää-
räyksiä.

37 §

Takauskorvaus ja takautumisoikeus

Valtiokonttori maksaa valtion varoista lainanmyöntäjälle takauskorvauksen, kun val-
tiontakauksen kohteena oleva laina tai muu sitoumus on erääntynyt ja eräännyttämistoimi
on kohdistettu sekä velalliseen että takaajaan. Jos valtiontakaus on myönnetty täyteta-
kauksena, takauskorvaus maksetaan, kun lainanmyöntäjän lopullinen menetys on velalli-
sen maksukyvyttömyyden toteamisen ja vakuutena olevan omaisuuden myynnin jälkeen
selvitetty. Jos lainanmyöntäjä saa takauskorvauksen maksamisen jälkeen perityksi lainan-
saajalta kertymättä jääneitä lyhennyksiä, korkoja tai muita maksuja, lainanmyöntäjän on
tilitettävä ne Valtiokonttorille.

Jos lainanmyöntäjä ei ole noudattanut lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä taikka
hyvää pankki- tai perintätapaa valtiontakauksen kohteena olevan lainan myöntämisessä
taikka lainan tai sen vakuuksien hoitamisessa ja menettely on loukannut takaajan etua,
Valtiokonttori voi päättää, että takauskorvaus jätetään osittain tai kokonaan maksamatta.

Valtiokonttorilla on oikeus periä lainansaajalta lainanmyöntäjälle maksettu takauskor-
vaus korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen takaisin. Vii-
västyskorko lasketaan siitä, kun takauskorvaus on maksettu lainanmyöntäjälle.

38 §

Ilmoitus velkojille ja sopimusosapuolille

Hyvinvointialueen on viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2022 lähetettävä kirjallinen il-
moitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimuspuo-
lille.

39 §

Siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivalta

Edellä 20 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän viranomainen ei voi 21 §:ssä tarkoitetun sel-
vityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta si-
tovia vaikutuksia, paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä tai
jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

Edellä 20 §:ssä tarkoitetun kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä, joka on tehty
21 §:ssä tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen, mutta ennen kuntayhtymän siirtämistä
hyvinvointialueelle, saa valittaa kuntalaissa säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että
päätös on tämän pykälän 1 momentin vastainen. Valitusoikeus on myös hyvinvointi-
alueella.

40 §

Omaisuuden saanto

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien omaisuus ja 23 §:ssä tarkoitettu irtain
omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle tämän lain nojalla. Edellä 21 ja 26 §:ssä säädetty sel-
vitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa.

Hyvinvointialueen on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeu-
den siirtymisestä.
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HUSin kiinteä ja irtain omaisuus siirtyy tämän lain nojalla ilman eri selvitystä ja HUS-
hyvinvointiyhtymän on haettava lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden
siirtymisestä.

41 §

Siirrettävän kuntayhtymän ja HUS-sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen käsittely ja 
vastuuvapauden myöntäminen

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus ja hyvin-
vointialuejohtaja. HUS-sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuo-
delta 2022 allekirjoittavat HUS-yhtymän hallitus ja HUS-yhtymän johtaja.

Hyvinvointialueen valtuuston ja HUS-yhtymän ylimmän toimielimen on käsiteltävä 1
momentissa tarkoitetut tilinpäätökset ja päätettävä tilivelvollisille myönnettävästä vastuu-
vapaudesta 30 päivään kesäkuuta 2023 mennessä.

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien sekä HUS-sairaan-
hoitopiirin tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen vuodelta 2022 sovelletaan muutoin,
mitä kuntalaissa säädetään.

42 §

Omaisuusjärjestelyjä koskevat kirjaukset kunnan ja hyvinvointialueen kirjanpidossa

Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien jäsenosuuksien ja 23 §:ssä tarkoitetun ir-
taimen omaisuuden siirto hyvinvointialueisiin kirjataan kunnan kirjanpidossa peruspää-
omaa vastaan, jollei kunta toisin päätä. Hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkkavelka kir-
jataan peruspääomaan.

Hyvinvointialueella omaisuuden ja velkojen siirto kirjataan asianomaisiin omaisuus- ja
velkaeriin sekä peruspääomaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut siirrot kirjataan kunnan tilinpäätöksen mukaisilla
kirjanpitoarvoilla.

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto voi antaa ohjeita ja lausuntoja
tämän pykälän soveltamisesta.

43 §

Korvaus uudistuksen omaisuusjärjestelyistä kunnalle aiheutuvista kustannuksista

Kunnalla on oikeus saada hakemuksen perusteella valtiolta korvaus tässä luvussa sää-
dettyjen, kunnan omaisuuteen kohdistuvien järjestelyjen perusteella kunnalle aiheutuvista
välittömistä kustannuksista.

Kunnalla on oikeus saada 1 momentissa tarkoitettu korvaus siltä osin, kuin omaisuus-
järjestelyistä aiheutuvista välittömistä kustannuksista johtuva kunnallisveroprosentin las-
kennallinen korotustarve ylittää 0,5 prosenttiyksikköä (korvausraja). Laskennan perustee-
na ovat viimeisimmät valmistuneet verotus- ja tilinpäätöstiedot. Jos korvausraja ylittyy ja
kunnan tuloveroprosentti on korvauksen hakemisvuonna vähintään 2,0 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti, kunnalla
on lisäksi oikeus saada 1 momentissa tarkoitettua korvausta kolme neljäsosaa korvausra-
jan alittavalta osalta. Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa säädetään, kunnalla on
kuitenkin oikeus saada korvausta omaisuusjärjestelyihin liittyvistä välittömistä kustan-
nuksista, vaikka korvausraja ei ylity, jos kunnan mahdollisuus päättää omasta taloudes-
taan ilmeisesti vaarantuu.

Korvauksen perustana olevat välittömät kustannukset lasketaan omaisuusjärjestelyjen
kohteena olevasta omaisuudesta uudistuksen voimaantulon jälkeen syntyvien ja todennet-
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tavissa olevien kulujen ja tuottojen erotuksena. Korvauksen perustana olevilla kustannuk-
silla tarkoitetaan kustannuksia, joiden syntymiseen kunta ei ole voinut omilla toimillaan
vaikuttaa tai niitä vähentää. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä omaisuusjärjestelyistä aiheutuvien välittömien kustannusten määrittämisestä.

44 §

Menettely myönnettäessä korvausta omaisuusjärjestelyjen kustannuksista

Kunnan on tehtävä 43 §:ssä tarkoitettua korvausta koskeva hakemus valtiovarainminis-
teriölle viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. Jos hyvinvointialue on käyttänyt
22 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan vuokrasopimuksen pidentämiseen, kunnan on
tehtävä hakemus viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Hakemukseen tulee liittää
kunnan tilintarkastajan lausunto korvauksen perustana olevista välittömistä kustannuksis-
ta.

Valtiovarainministeriö päättää korvauksen myöntämisestä. Ennen päätöksen tekemistä
kunnalle aiheutuvien välittömien kustannusten sisältöä ja määrää arvioidaan valtiovarain-
ministeriön ja asianomaisen kunnan välisessä neuvottelussa.

Korvauksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia lukuun ottamatta sen 6, 7,
22, 23, 27 ja 29 §:ää sekä 4 lukua. Korvaus katsotaan valtionavustuslain 20 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen perusteettomasti saaduksi siltä osin, kuin tämän lain
42 §:n 3 momentissa tarkoitetut välittömät kustannukset olisivat myöhempien tietojen pe-
rusteella olleet ilmeisesti vältettävissä kunnan omin toimenpitein.

Korvausta saaneen kunnan on ilmoitettava valtiovarainministeriölle toimenpiteistä, jot-
ka vaikuttavat omaisuusjärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin. Ilmoitus on tehtävä välit-
tömästi, mutta viimeistään kolmen vuoden kuluessa korvauksen myöntämisestä. Valtio-
varainministeriön on päätettävä korvauksen tai sen osan palauttamisesta kuuden kuukau-
den kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

5 luku

HUS-yhtymän perustaminen ja toiminnan jatkuvuus

45 §

HUS-yhtymän perussopimuksen hyväksyminen

HUS-yhtymän ensimmäinen perussopimus on valmisteltava siten, että Uudenmaan hy-
vinvointialueiden valtuustot ja Helsingin kaupunginvaltuusto voivat hyväksyä sen vii-
meistään 30 päivänä huhtikuuta 2022. Perussopimus tulee voimaan, kun Uudenmaan hy-
vinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat sen hyväksyneet.

Jos Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki eivät ole hyväksyneet perus-
sopimusta 1 momentissa säädetyssä määräajassa, valtioneuvosto päättää perussopimuk-
sen hyväksymisestä siltä osin kuin Uudenmaan hyvinvointialueet eivät ole sopineet asias-
ta. Valtioneuvoston päätöksen mukainen perussopimuksen määräys on voimassa siihen
saakka, kunnes Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki ovat päässeet mää-
räyksestä yksimielisyyteen.

Valtioneuvoston on hyväksyttävä perussopimus viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
2022.

Valtioneuvoston 2 momentin nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.
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46 §

HUS-yhtymän toimielinten järjestäytyminen ja toimielimissä käsiteltävät asiat

Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on ilmoitettava 9 §:ssä tarkoi-
tetulle väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokouk-
seen tai jäsenensä yhtymävaltuustoon viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022. Jos valtio-
neuvosto päättää HUS-yhtymän perussopimuksesta, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja
Helsingin kaupungin on ilmoitettava edustajansa viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2022.

HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen on järjestäydyttävä viipymät-
tä sen jälkeen, kun hyvinvointialueet ovat ilmoittaneet 1 momentin mukaisesti edustajansa
tai jäsenensä toimielimeen. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä kutsuu yhtymäkokou-
sedustajat tai yhtymävaltuutetut kokoukseen.

Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin johtaa puhetta siihen saakka, kunnes toi-
mielin on valinnut yhtymäkokouksen puheenjohtajan tai yhtymävaltuuston puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajat.

HUS-yhtymän ylimmän toimielimen on ensimmäisessä kokouksessaan hyväksyttävä
HUS-yhtymälle hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitettu hallintosääntö sekä valit-
tava yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta.

HUS-yhtymän ylimmän toimielimen on vuoden 2022 aikana hyväksyttävä HUS-yhty-
män vuoden 2023 talousarvio ja ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen
HUS-yhtymän toiminnan ja hallinnon järjestämiseksi.

HUS-yhtymälle valittujen muiden toimielimien tulee viipymättä tultuaan valituksi jär-
jestäytyä ja päättää muista asioista, jotka ovat tarpeen hallinnon ja toiminnan jatkamiseksi.

47 §

HUS-sairaanhoitopiirin toimintaa ja hallintoa koskevien päätöksien noudattaminen

HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön perusteella tekemiä päätöksiä
toimivallan siirrosta, tehtäväjaosta sekä sairaanhoitopiirin vastaavan lääkärin terveyden-
huoltolain (1326/2010) 57 §:n perusteella antamia määräyksiä noudatetaan HUS-yhty-
mässä vuoden 2023 alusta niin kauan, kunnes HUS-yhtymä päättää hallintosäännön pe-
rusteella toimivallan siirrosta tai mainitussa pykälässä tarkoitetuista asioista tai tehtävä-
jaosta toisin.

HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluista ja muista suoritteista perittäviä mak-
suja koskevia päätöksiä sovelletaan HUS-yhtymässä, kunnes HUS-yhtymä päättää mak-
suista toisin.

48 §

Järjestämissopimuksen valmistelu ja määräajat

HUS-yhtymän yhtymähallituksen, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kau-
pungin on tehtävä selvitys keskinäisestä työnjaostaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla anne-
tun lain 9 §:ssä tarkoitetusta järjestämissopimuksesta on sovittava viimeistään vuoden
2024 loppuun mennessä ja työnjako palvelujen järjestämisessä on pantava täytäntöön vii-
meistään vuoden kuluessa sopimuksen hyväksymisestä. Ensimmäisen järjestämissopi-
muksen valmisteluun ja päätöksentekoon sekä valtioneuvoston toimivaltaan päättää jär-
jestämissopimuksesta sovelletaan, mitä mainitun lain 10–12 §:ssä säädetään.
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49 §

HUSin ja HUS-yhtymän toimivalta

HUSin viranomaiset ovat velvollisia avustamaan HUS-yhtymälle valittuja toimielimiä
näiden toiminnassa.

HUSin toimielin ei saa HUS-yhtymän yhtymähallituksen valinnan jälkeen päättää
asioista, joilla olisi merkittäviä HUS-yhtymää sitovia vaikutuksia, ilman HUS-yhtymän
yhtymähallituksen suostumusta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun sairaanhoitopiirin kuntayhtymän viranomaisen pää-
tökseen, joka on tehty HUS-yhtymän yhtymähallituksen valinnan jälkeen, saa hakea muu-
tosta kuntalaissa säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että päätös on pykälän 2 mo-
mentin vastainen. Valitusoikeus on myös Uudenmaan hyvinvointialueella ja HUS-yhty-
män toimivaltaisella viranomaisella.

50 §

Vireillä olevien asioiden siirtyminen

Vuoden 2022 lopussa HUSissa käsiteltävänä olevan asian käsittely siirtyy HUS-yhty-
mälle. Samoin HUS-yhtymä edustaa ja toimii asianosaisena aloitetussa oikeudenkäynnis-
sä, jossa HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on ollut asianosaisena.

6 luku

Uudistukseen liittyvät veroseuraamukset

51 §

Velvollisuus varainsiirtoveron suorittamiseen

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava kiinteistön eikä arvopaperin luovutuksesta siirret-
täessä kuntayhtymien 20 §:ssä tarkoitetut varat mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti
hyvinvointialueille tai 27 §:n mukaisesti HUS-yhtymälle eikä arvopaperin luovutuksesta
siirrettäessä kunnan 23 §:n 2 momentissa tarkoitetut varat mainitun pykälän 1 momentin
mukaisesti hyvinvointialueille.

52 §

Kuntayhtymän veronalainen toiminta

Siltä osin kuin toiminta on katsottu kuntayhtymän veronalaiseksi toiminnaksi, 20 §:ssä
tarkoitettuun siirtoon sovelletaan, mitä tässä pykälässä säädetään.

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien ei katsota
purkautuvan tuloverotuksessa siirrettäessä ne hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle va-
roineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen 20 §:n 1 momentissa ja 27 §:ssä tarkoitetulla
tavalla.

Siirrettäessä varoja 20 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla hyvinvointialueelle, toi-
mintansa lopettavan kuntayhtymän verotuksessa poistamatta olevat hankintamenot ja
muut vähennyskelpoiset menot vähennetään hyvinvointialueen verotuksessa samalla ta-
valla kuin ne olisi vähennetty toimintansa lopettaneen kuntayhtymän verotuksessa.

Siirtyneisiin varoihin kohdistuvat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain
(360/1968) 5 a §:ssä tarkoitetut oikaisuerät ja siirtyneeseen toimintaan kohdistuvat vara-
ukset luetaan hyvinvointialueen verotuksessa veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla kuin
ne olisi luettu tuloksi kuntayhtymän verotuksessa.
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53 §

Hankintamenon määräytyminen eräissä tapauksissa

Siirrettäessä varoja, jotka ovat olleet verovapaaksi katsotun toiminnan käytössä, käyt-
töomaisuuden ja muun omaisuuden verotuksessa vähentämättä olevaksi hankintamenoksi
ja pitkävaikutteisten menojen verotuksessa vähentämättä olevaksi määräksi katsotaan va-
rojen siirtoa edeltävältä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukai-
nen omaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen kirjanpitoarvo.

54 §

Tappiot

Siltä osin kuin 52 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa siirtävällä kuntayhtymällä on siirtyvään
toimintaan liittyviä verotuksessa vahvistettuja tappioita, ne siirtyvät vähennettäviksi hy-
vinvointialueen tai HUS-yhtymän verotuksessa.

7 luku

Erinäiset säännökset

55 §

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023

Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tulo-
veroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä.

56 §

Kårkulla

Kårkulla-kuntayhtymän asiantuntijapalveluja koskevat tehtävät ja niitä hoitava henki-
löstö sekä toiminnan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueella sijaitsevat kiinteistöt,
alueella sijaitsevia toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja alueella sijaitsevien toimiti-
lojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueel-
le. Jos henkilöstö on tuottanut asiantuntijapalveluja myös oman hyvinvointialueensa
alueen ulkopuolelle ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voi-
maantuloa, hyvinvointialueiden on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 toi-
minnan jatkamisesta.

Kårkulla-kuntayhtymän kehitysvammaisten neuvolapalvelut ja niitä hoitava henkilöstö
siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallises-
ti työskentelee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hy-
vinvointialueiden on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 palvelujen tuotta-
misesta myös näiden muiden hyvinvointialueiden alueella.

Kårkulla-kuntayhtymän asumispalveluyksiköt sekä päivä- ja työkeskustoiminta sekä
niiden kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeut-
tava muu omaisuus siirtyvät hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat. Jos
näissä siirtyvissä asumispalveluyksiköissä tai päivä- ja työkeskustoiminnassa on ennen
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa järjestetty palve-
luja myös muiden hyvinvointialueiden asukkaille, hyvinvointialueet ovat velvollisia sopi-
maan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022 toiminnan jatkamisesta.

Kårkulla-kuntayhtymän muu kuin 1–3 momentissa tarkoitettu toiminta ja henkilöstö
siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella henkilöstö pääasiallisesti työskentelee.
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Kårkulla-kuntayhtymän muut kuin 1 ja 3 momentissa tarkoitetut kiinteistöt, toimitiloja
koskevat vuokrasopimukset sekä toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirty-
vät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetut sopimukset ovat voimassa, kunnes hyvinvointialueet
sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:ssä tarkoitetusta
kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyöstä. Kaksikielisten hyvinvointialueiden yh-
teistyöstä on sovittava viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2023 ja tällöin on sovittava myös
tämän pykälän 1–3 momentissa tarkoitetuista asioista.

57 §

Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien toiminnan jakaminen

Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille hyvin-
vointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee. Jos
henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä anne-
tun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on
sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta
myös näiden muiden hyvinvointialueiden alueella.

Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokraso-
pimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointi-
alueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat. Jos siirtyvissä asumispalveluyksiköissä tai
päivä- ja työkeskustoiminnassa on ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä an-
netun lain voimaantuloa järjestetty palveluja myös muiden hyvinvointialueiden asukkail-
le, hyvinvointialueet ovat velvollisia sopimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022
toiminnan jatkamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut sopimukset ovat voimassa, kunnes hyvinvointialueet
sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta
hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksesta.

58 §

Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimi

Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueesta ja hyvinvointialueen väliaikaisesta val-
mistelutoimielimestä, koskee Keski-Uudenmaan pelastustoimen alueiden osalta niitä hy-
vinvointialueita, joille pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy. Tässä pykälässä tarkoitet-
tujen hyvinvointialueiden ja niiden väliaikaisten valmistelutoimielinten tulee sopia Keski-
Uudenmaan alueen pelastustoimien henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakami-
sesta hyvinvointialueiden kesken.

Jos hyvinvointialueet tai niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet eivät sovi Keski-Uu-
denmaan alueen pelastustoimen henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta
hyvinvointialueiden kesken viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022, valtioneuvosto
päättää henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta ja niistä muista järjestä-
misvastuun siirron järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista hyvinvointialueet ja
niiden väliaikaiset valmistelutoimielimet eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös voi-
daan panna täytäntöön välittömästi ja se on voimassa, kunnes asianomaiset hyvinvointi-
alueet sopivat henkilöstön, kaluston ja sopimusten siirtojen jakamisesta.

59 §

Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden ympärivuorokautinen yhteispäivystys

Sen estämättä, mitä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 ja 4 momenteissa säädetään, Lapin ja
Etelä-Savon hyvinvointialueet voivat ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti
22



616/2021  
päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä vuoden 2032 loppuun
saakka.

60 §

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen aloittava tase

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen aloittava tase
muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin kohdistettavissa
olevista omaisuus- ja pääomaeristä lukuun ottamatta pysyvien vastaavien hyödykkeisiin
sisältyviä toimitiloja.

Aloittava tase laaditaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja muodostetaan perustuen kau-
pungin kirjanpitoon 31 päivänä joulukuuta 2022 merkityistä kirjanpitoarvoista. Aloittavan
taseen muodostamisessa noudatetaan kirjanpitolakia (1336/1997) sekä kirjanpitolauta-
kunnan hyvinvointialueiden- ja kuntajaoston antamia ohjeita ja se kirjataan kaupungin kir-
janpitoon tase-erien välisenä siirtona.

61 §

Hyvinvointialueen lainanottovaltuus siirtymäkauden aikana sekä ensimmäinen 
investointisuunnitelma

Hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen lainanottoval-
tuus vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erit-
yshuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 ta-
lousarvion tietojen perusteella. HUS-yhtymän lainanottovaltuus määritellään vastaavilla
tiedoilla.

Hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän on toimitettava ensimmäistä
hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettua investointisuunnitelmaa koskeva
esitys valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle vii-
meistään 1 päivänä lokakuuta 2022. Ensimmäinen investointisuunnitelma koskee tilikau-
sia 2023–2026. Sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön on päätettävä investoin-
tisuunnitelmaa koskevan esityksen hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 26 §:n ja pelastustoimen järjestämises-
tä annetun lain 11 §:n mukaisesti viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022.

62 §

Hyvinvointialueen talouteen liittyvien arviointimenettelyn edellytysten soveltaminen

Hyvinvointialueesta annetun lain 123 § 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuja hyvin-
vointialueen arviointimenettelyn edellytyksiä arvioidaan ensimmäisen kerran vuosien
2023 ja 2024 tilinpäätösten perusteella.

63 §

Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustaminen

Valtio huolehtii hyvinvointialueesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen
toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpi-
teistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastik-
keetta 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä.

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hy-
vinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna ote-
taan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta
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2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen
ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määritelty-
jä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman
valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman
ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

64 §

Asiakirjojen siirtyminen hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle

Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasia-
kirjat ja niihin liittyvät hallinnolliset asiakirjat sekä kunnan hallinnassa olevat yksityisiltä
palveluntuottajilta siirtyneet asiakas- ja potilasasiakirjat siirtyvät sen hyvinvointialueen
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle, jonka alueeseen kunta kuuluu.

Kuntayhtymän hallinnassa olevat 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat siirtyvät vastaa-
vasti sen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vas-
taavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kuntayhtymä kuuluu. Jos kun-
tayhtymän palveluyksiköt sijaitsevat useamman hyvinvointialueen alueella, kunkin hy-
vinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaavalle toi-
mivaltaiselle viranomaiselle siirtyvät sen alueella sijaitsevien kuntayhtymän palveluyksi-
köiden toiminnassa syntyneet asiakirjat sekä sen alueella toimineilta yksityisiltä palvelun-
tuottajilta kuntayhtymän hallintaan siirtyneet asiakirjat.

Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi erityishuoltopiirin kuntayhtymän, sairaanhoito-
piirin kuntayhtymän ja muun puretun sosiaali- tai terveydenhuollon kuntayhtymän hallin-
nassa olevat kaikki muutkin kuin 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat siirtyvät sen hyvin-
vointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä vastaavalle toimi-
valtaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kuntayhtymä kuuluu. Jos edellä tarkoitetun
kuntayhtymän jäsenkunnat sijaitsevat useamman hyvinvointialueen alueella, siirtyvät
kuntayhtymän hallinnassa olevat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat sille hy-
vinvointialueelle, jonka alueella sijaitsee eniten kuntayhtymän jäsenkuntia, jolleivät hy-
vinvointialueet toisin sovi. Jollei minkään hyvinvointialueen alueella sijaitse edellä tarkoi-
tettua enemmistöä kuntayhtymän kunnista, on hyvinvointialueiden sovittava, mille hyvin-
vointialueelle asiakirjat siirtyvät.

HUSin järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneet ja sen hallinnassa olevat
kaikki asiakirjat siirtyvät HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjes-
tämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle.

65 §

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille eräissä tapauksissa

Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:n 3 momentissa, hyvinvointialueesta annetun lain
8 §:ssä ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa (410/2009)
säädetään, hyvinvointialue voi ottaa hoitaakseen alueensa kunnilta ympäristöterveyden-
huollon yhteistoiminta-alueista annetun lain 1 §:ssä tarkoitetut ympäristöterveydenhuol-
lon tehtävät. Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että:

1) hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021
siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien kuntien osalta ympäristöterveydenhuol-
lon tehtävät 20 §:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa tehtävää
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022;

2) hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat ympäristöterveydenhuollon tehtä-
vien hoitamisesta 4 §:ssä säädetystä ajankohdasta lukien; ja
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3) alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien
järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoita-
misesta on tehtävä 30 päivään kesäkuuta 2022 mennessä ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2027 asti. Sopimuksen tulee sisältää määräykset menettelystä sopimuksen päät-
tyessä.

Jos hyvinvointialue ja alueen kunnat ovat tehneet 1 momentissa tarkoitetun sopimuk-
sen, ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymiseen sovelletaan, mitä 20 §:ssä sääde-
tään kuntayhtymän siirtymisestä hyvinvointialueille.

Hyvinvointialue noudattaa ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisessä sovel-
tuvin osin, mitä terveydenhuoltolain 21 §:n 2 momentissa luetelluissa laeissa sekä ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa säädetään.

66 §

Muutostuki

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö tukevat kuntia ja
kuntayhtymiä sekä perustettavia hyvinvointialueita uudistuksen valmistelussa ja toteutuk-
sessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuu osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen asiantuntija-apua antamalla.

67 §

Muutoksenhaku

Hyvinvointialueen sekä 8 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen valmistelutoimielimen ja
9 §:ssä tarkoitetun väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän päätökseen haetaan muutosta si-
ten kuin hyvinvointialueesta annetun lain 16 luvussa säädetään oikaisuvaatimuksesta ja
aluevalituksesta. Hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus
väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksestä tehdään valmistelutoimielimelle ja val-
mistelutoimielimen toimikauden päätyttyä aluehallitukselle.

Tämän lain 29 §:n nojalla mitättömiä ja irtisanottavia sopimuksia sekä sopimusehtoja
koskevat, 30 §:ssä tarkoitettua sopimussakkoehtoa, korvausta ja korvauksen takaisinpe-
rintää koskevat sekä tämän lain nojalla tehtävistä muista sopimuksista aiheutuvat erimie-
lisyydet käsitellään hallintoriita-asioina markkinaoikeudessa. Menettelyyn markkinaoi-
keudessa hallintoriita-asiaa käsiteltäessä sovelletaan, mitä menettelystä hallinto-oikeudes-
sa hallintoriita-asiaa käsiteltäessä säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa
laissa (808/2019). Muilta osin menettelyyn sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä markki-
naoikeudessa annetussa laissa (100/2013) säädetään hankinta-asioiden käsittelystä mark-
kinaoikeudessa ja muutoksenhausta markkinaoikeuden päätökseen. Markkinaoikeuden
hallintoriita-asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain 29 §:n perusteella muutettua sopimusta koskevan päätöksen muutoksen-
hausta säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa.

Muutoksenhaussa Valtiokonttorin päätökseen sovelletaan, mitä hyvinvointialueesta an-
netun lain 149 §:ssä säädetään.

Muutoksenhausta valtioneuvoston päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa.
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616/2021  
68 §

Valtionavustusten takaisinperinnästä luopuminen

Kunnan, kuntayhtymän tai sopimuspalokunnan omistaman sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen rakennuksen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai peruspa-
rantamista varten myönnetyn valtionavustuksen takaisinperintää koskevia säännöksiä ei
sovelleta, jos rakennuksen omistus tai hallinta luovutetaan, käyttötarkoitus muutetaan tai
rakennus tai sen osa poistetaan käytöstä 1 päivänä tammikuuta 2023 tai sen jälkeen uudis-
tuksen toimeenpanosta johtuen. Rakennuksen omistajan on tarvittaessa voitava osoittaa
omistuksen tai hallinnan luovutuksen, käyttötarkoituksen muuttamisen tai käytöstä pois-
tamisen johtuneen uudistuksen toimeenpanosta ja tapahtuneen sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja pelastustoimen järjestämisestä vastuussa olevan hyvinvointialueen päätöksellä.

Tätä pykälää sovelletaan valtionavustuksiin, jotka on myönnetty 1 momentissa tarkoi-
tettuun toimintaan:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain
(733/1992) nojalla;

2) palosuojelurahastolain (306/2003) nojalla;
3) öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) nojalla;
4) muun lain nojalla tai valtion talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti siten, että

valtionavustuksen takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslain säännöksiä.

8 luku

Lain voimaantulo

69 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Lain 2 § tulee kuitenkin voimaan 
vasta 1 päivänä tammikuuta 2023.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:3 §




