
 HE 268/2010 vp  
  

 

295344 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuolto-
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mää-
räaikaisesti voimassa olevaa kunta- ja palve-
lurakenneuudistuksesta annettua lakia sekä 
sosiaalihuoltolakia. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
nettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset valtioneuvoston toimivallasta velvoit-
taa kunnat yhteistoimintaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa, jos kunnat eivät oma-
aloitteisesti ole muodostaneet lain edellyttä-
mää väestöpohjaa joko perustamalla palve-
luita varten kuntien yhteistoiminta-alueen tai 
tekemällä kuntaliitoksen. Valtioneuvosto 
päättäisi näissä tapauksessa väestöpohjavaa-
timukset täyttävän yhteistoiminta-alueen pe-
rustamisesta ja siihen kuuluvista kunnista tai 
kunnan liittämisestä jo perustettuun yhteis-
toiminta-alueeseen. Lakiin ehdotetaan myös 
lisättäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
eheyttä vahvistavat säännökset, joiden mu-
kaan yhteistoiminta-alueelle tulee siirtää pe-
rusterveydenhuollon lisäksi myös sosiaali-
huollon tehtävät kokonaisuutena. Edellä esi-
tetystä poiketen yhteistoiminta-alueeseen 

kuuluva kunta voisi kuitenkin jatkossakin 
huolehtia lasten päivähoitoon sekä lasten ko-
tihoitoon ja yksityisen kodinhoidon tukeen 
liittyvistä tehtävistä. 

Esityksen mukaan kuntien ja yhteistoimin-
ta-alueiden tulee täyttää laissa edellytetyt vä-
estöpohjat vuoden 2013 alusta. Laissa perus-
terveydenhuollon lisäksi siirrettäväksi edelly-
tetyt sosiaalihuollon palvelut tulee siirtää yh-
teistoiminta-alueille viimeistään vuodesta 
2015 alkaen. 

Sosiaalihuoltolaissa säädettäisiin valtio-
neuvostolle oikeus myöntää oikeus poiketa 
sosiaalihuollon tehtävien siirrosta edellyttä-
en, että kunnat valmistelevat viimeistään 
vuoden 2017 alusta käynnistyvää kuntaliitos-
ta tai sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien 
hoitamista yhdessä suuremman asukasmää-
rän kokonaisuudessa kuin mitä kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksesta annetun lain nojal-
la on päätetty. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on 
ne hyväksynyt. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
nettu laki (169/2007, jäljempänä puitelaki), 
tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimas-
sa vuoden 2012 loppuun saakka. Uudistuksen 
ja lain tarkoituksena on kunnallisen kansan-
vallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja pal-
velurakennetta, kehittää palvelujen tuotanto-
tapoja ja organisointia, uudistaa kuntien ra-
hoitus- ja valtionosuusjärjestelmää sekä tar-
kistaa valtion ja kuntien välistä tehtävänjakoa 
siten, että kuntien vastuulla olevien palvelu-
jen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kun-
tien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja 
taloudellinen perusta. Tarkoitus on parantaa 
tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kas-
vua sekä luoda edellytykset kuntien järjestä-
mien palveluiden ohjauksen kehittämiselle. 

Eduskunta edellytti vastauksessaan (EV 
259/2006 vp) hallituksen esitykseen laiksi 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä 
laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja va-
rainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 
155/2006 vp), että hallitus antaa vuonna 
2009 eduskunnalle selonteon kunta- ja palve-
lurakenneuudistuksen toteutuksesta sekä 
kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan 
puitelain tavoitteiden toteutumisesta. Valtio-
neuvosto on antanut eduskunnalle selonteon 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta mar-
raskuussa 2009 (VNS 9/2009 vp, jäljempänä 
selonteko). Tähän hallituksen esitykseen si-
sältyvä kuvaus nykytilasta, nykytilan arvioin-
ti ja ehdotukset perustuvat selonteossa esitet-
tyihin arvioihin ja kehittämisehdotuksiin. 

Uudistusta perusteltiin voimakkailla raken-
teellisilla muutoksilla, joita kunnat lähivuo-
sina kohtaisivat. Väestön vanhenemisen, pal-
velukysynnän kasvun, sisäisen muuttoliik-
keen, yhdyskuntarakenteen tiivistymisen, 
henkilöstön eläkkeelle siirtymisen, työvoi-
man niukkenemisen sekä julkisen talouden 
paineiden samoin kuin palveluiden tuotanto-
tapojen monimuotoistumisen nähtiin vaati-
van uutta osaamista sekä syvenevää yhteis-

työtä kuntien kesken sekä julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin välillä. Muutosten kat-
sottiin kasvattavan entisestään tarvetta kunti-
en yhteistoiminnalle ja vähentävän kuntarajo-
jen merkitystä. Kokonaisuutena toimintaym-
päristömuutosten nähtiin edellyttävän kunta- 
ja palvelurakenteen muuttamista, jotta kunti-
en vastuulla olevien palvelujen saatavuus ja 
laatu turvattaisiin myös tulevaisuudessa. 

Selonteon mukaan hallituksen lähtökohtana 
on, että kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
jatketaan määrätietoisesti puitelain ja uudis-
tukselle asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 
Selonteossa todetaan, että hallitus käynnistää 
vuoden 2010 aikana mahdollisten lainsäädän-
töön liittyvien tai muiden esitysten valmiste-
lun asiakokonaisuuksissa, joita selonteon 
toimenpiteet edellyttävät. Lisäksi jatketaan 
selonteossa linjatulla tavalla jo aiemmin 
käynnistyneiden prosessien ja lainsäädännön, 
kuten sosiaali- ja terveydenhuollon lainsää-
däntöuudistusten, valmistelua. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on selonte-
osta antamassaan mietinnössä (HaVM 
8/2010 vp) todennut pitävänsä tärkeänä, että 
hallitus antaa vielä näillä valtiopäivillä edus-
kunnalle esityksen kunta- ja palvelurakenne-
uudistusta koskevan puitelain muuttamiseksi 
siten, että lakiin lisätään sosiaali- ja tervey-
denhuollon eheyttä koskeva säännös ja että 
valtioneuvostolle annetaan toimivalta vel-
voittaa kunta sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueeseen puitelaissa tarkoite-
tun väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi 
vuoden 2013 alusta lukien. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tar-
koituksena on puitelain 1 §:n mukaisesti 
kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vah-
vistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää 
palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, 
uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjär-
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jestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion vä-
listä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla 
olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottami-
seen sekä kuntien kehittämiseen on vahva ra-
kenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoi-
tuksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä 
kuntien menojen kasvua sekä luoda edelly-
tykset kuntien järjestämien palveluiden ohja-
uksen kehittämiselle. 

Lain tavoitteena on elinvoimainen, toimin-
takykyinen ja eheä kuntarakenne. Lain ta-
voitteena on myös taloudellinen ja kattava 
palvelurakenne, joka turvaa laadukkaat pal-
velut ja niiden saatavuuden. 

Puitelain 4 § määrittelee keinot lain tavoit-
teiden saavuttamiselle. Ne ovat kuntaraken-
teen vahvistaminen kuntien yhdistymisten 
kautta, palvelurakenteiden vahvistaminen 
kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa 
edellyttävät palvelut ja kuntien yhteistoimin-
nan lisääminen. Toiminnan tuottavuutta pa-
rannetaan tehostamalla kuntien palveluiden 
järjestämistä sekä vahvistamalla pääkaupun-
kiseudun ja muiden yhdyskuntarakenteelli-
sesti ongelmallisten kaupunkiseutujen toi-
mintaedellytyksiä. 

Lain 5 §:n mukaan kunnan tulee muodos-
tua toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on 
taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin pe-
rustuvat edellytykset vastata palveluiden jär-
jestämisestä ja rahoituksesta. Yhteistoimin-
nan vahvistamiseksi kunnat voivat myös pe-
rustaa toiminnallisesta kokonaisuudesta 
muodostuvan yhteistoiminta-alueen. Puite-
lain mukaan perusterveydenhuolto ja siihen 
kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät tu-
lee järjestää vähintään noin 20 000 asukkaan 
kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Tästä 
voidaan poiketa saaristoisuuden, pitkien etäi-
syyksien, kansalliskieliä koskevien kielellis-
ten oikeuksien tai saamelaisia koskevien kie-
lellisten ja kulttuuristen oikeuksien turvaami-
seksi. Ammatillisen peruskoulutuksen järjes-
täjiä koskee väestöpohjavaatimus, joka on 
vähintään noin 50 000 asukasta. Lisäksi kun-
tien tulee lain 6 §:n nojalla kuulua laajaa vä-
estöpohjaa edellyttävien palvelujen kuntayh-
tymiin, joille voidaan erikoissairaanhoidon ja 
erityishuollon lisäksi antaa laajemminkin jär-
jestämisvastuuta palveluissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä amma-
tillisen peruskoulutuksen palvelut tulee siten 

puitelain mukaan järjestää edellä mainitut 
väestöpohjat täyttävissä organisaatioissa. Jos 
kunta ei itsessään täytä väestöpohjavaatimus-
ta, sen tulee joko toteuttaa kuntaliitos tai liit-
tyä usean kunnan muodostamaan yhteistoi-
minta-alueeseen. Puitelain 5 §:n mukaan yh-
teistoiminta alue voi olla kuntalaissa 
(365/1995) tarkoitettu kuntayhtymä tai yh-
teistoiminta-alue voidaan muodostaa myös 
siten, että yhteistoiminta-alueen kunnat sopi-
vat tehtävien antamisesta kuntalain mukai-
sesti alueen yhden kunnan hoidettavaksi. Täl-
löin tehtävistä vastaavaan kuntaan peruste-
taan kuntalain 77 §:ssä tarkoitettu alueen 
kuntien yhteinen toimielin. 

Puitelain 5 §:n mukaan edellä mainitulla 
vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpoh-
jalla tulee huolehtia perusterveydenhuollon 
kokonaisuudesta sekä perusterveydenhuol-
toon kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen teh-
tävistä. Laissa ei tarkemmin määritellä, mitkä 
sosiaalitoimen tehtävät liittyvät kiinteästi pe-
rusterveydenhuoltoon. Kunta- ja palvelura-
kenneuudistusta koskevan hallituksen esityk-
sen perusteluissa kuitenkin todetaan, että pe-
rusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteis-
työ on erityisen tärkeää vanhenevan väestön 
palveluiden, mielenterveystyön, päihdehuol-
lon sekä lasten ja nuorten terveyden ja hy-
vinvoinnin turvaamiseksi. Eduskunnalle an-
netussa kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
koskevassa selonteossa todetaan valtioneu-
voston kannanottona, että yhteistoiminta-
alueelle tulee muodostua sellainen kaikille 
kunnille yhteinen palvelukokonaisuus, joka 
integroi perusterveydenhuollon ja sosiaali-
huollon palveluita. 
 
 
2.2 Käytäntö 

Kuntaliitokset 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksella on 
ollut jo tähän mennessä merkittävä vaikutus 
kuntarakenteen kehittymiseen ja pienten kun-
tien määrän vähenemiseen. Kuntien määrä 
tulee vuodesta 2007 vuoteen 2013 varmuu-
della vähenemään 431 kunnasta enintään 
331 kuntaan eli vähintään 100 kunnalla. 
Kunnissa oli vuonna 2007 keskimäärin 
13 125 asukasta, kun kutien keskimääräinen 
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asukasmäärä vuonna 2010 on 16 255. Kunti-
en mediaanikoko on vuosina 2007—2010 
kasvanut 5 215 asukkaasta 6 026 asukkaa-
seen. Toteutuneet yhdistymiset ovat vähentä-
neet erityisesti kaikkein pienimpien kuntien 
määrää. Alle 2 000 asukkaan kuntien määrä 
on lähes puolittunut vuosina 2008—2010. 

Suurimpien kaupunkiseutujen alueilla kun-
taliitoksia on toisaalta tapahtunut verrattain 
vähän. Rakenteiden ja siten palveluidenkin 
kehittäminen on saattanut jäädä vähäiseksi 
kaupunkien täyttäessä lähtökohtaisesti puite-
lain väestöpohjakriteerit. Poikkeuksia tähän 
ovat kuitenkin olleet mm. Kouvolan seutu 
(kuuden kunnan yhdistyminen), Hämeenlin-
nan seutu (kuuden kunnan yhdistyminen) ja 
Jyväskylän seutu (kolmen kunnan yhdisty-
minen). Hämeenlinna, Salo ja Seinäjoki nou-
sivat vuonna 2009 toteutuneiden yhdistymis-
ten myötä suurimpien kaupunkien joukkoon. 
Näiden lisäksi suurista kaupunkiseuduista 
yhdistymisiä on tehty myös Oulussa, Lap-
peenrannassa ja Joensuussa. 

Kuntarakenne on kuitenkin tapahtuneiden 
muutosten jälkeenkin vielä hajanainen, vaik-
ka eheytymistä on yhdistymisten myötä ta-
pahtunut. Monien varsinkin pienten kuntien 
taloudellinen kantokyky palveluvelvoitteista 
vastaamiseen ikääntyvässä Suomessa on yhä 
haasteellisempi, vaikka sitä voidaan parantaa 
yhteistyörakenteita kehittämällä. Jatkossakin 
yhdistymisen hyödyt ja tarve riippuvat mo-
nista tekijöistä kuten siitä, millaisessa ympä-
ristössä yksittäinen kunta toimii. Vahvim-
maksi tarve on nähty suurten ja keskisuurten 
kaupunkien ja niiden ympäristökuntien osal-
ta. 

Kuntarakenteen kehittämistä ovat tukeneet 
toimintaympäristön haasteet, heikentyvä ta-
loustilanne, työvoiman saatavuuden heikke-
neminen sekä tarve osaamisen vahvistami-
seen pienissä kunnissa. Yhdistymisavustus-
ten rakenteen ja mitoituksen muutokset ovat 
edistäneet kuntarakenteen kehittymistä mer-
kittävästi. Kaksi muuta tärkeää tekijää ovat 
olleet puitelaissa säädetty 20 000 asukkaan 
väestöpohja ja kunnallisen vaalikauden vaih-
tuminen vuonna 2009. Puitelaissa asetetut 
väestöpohjavelvoitteet ovat kannustaneet 
kuntia tarkastelemaan kriittisesti mahdolli-
suuksiaan selvitä kasvavista palveluvelvoit-
teista itsenäisesti. 

Yhteistoiminta-alueet ja niiden väestöpohjat 

Puitelain 5 §:n mukaan kunnassa tai yhteis-
toiminta-alueella, joka hoitaa perustervey-
denhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosi-
aalitoimen tehtäviä, on oltava vähintään noin 
20 000 asukasta. Tämän lisäksi kunnan tai 
yhteistoiminta-alueen tulee muodostua työs-
säkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toi-
minnallisesta kokonaisuudesta, jolla on ta-
loudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perus-
tuvat edellytykset vastata palvelujen järjes-
tämisestä ja rahoituksesta. Edellä mainittu 
väestöpohjavaatimus on kuntia oikeudellises-
ti sitova. Väestöpohjavaatimuksesta voidaan 
poiketa saaristoisuuden tai pitkien etäisyyk-
sien perusteella taikka kielellisten oikeuksien 
ja saamelaisten kulttuuria koskevien oikeuk-
sien turvaamiseksi. 

Yhteistoiminta-alueiden perustamisessa on 
puitelakia koskevan hallituksen esityksen 
mukaan tavoitteena aiempaan nähden vahvis-
taa ehkäisevää työtä, turvata peruspalvelui-
den saatavuus, laatu ja rahoitus, edistää väes-
tön terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa väes-
töryhmien välisiä hyvinvointieroja, parantaa 
palveluiden vaikuttavuutta ja hallita kustan-
nuskehitystä. Kun perusterveydenhuolto ja 
siihen kiinteästi liittyvät sosiaalihuollon teh-
tävät järjestettäisiin koko maassa vähintään 
noin 20 000 asukkaan väestöpohjalla, uudis-
tuksella vahvistettaisiin näiden palvelujen 
järjestämisperustaa. 

Eduskunnalle kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksesta annetussa selonteossa on arvioitu 
väestöpohjavaatimusten täyttymistä sekä so-
siaali- ja terveydenhuollon integraation toteu-
tumista yhteistoiminta-alueilla syksyn 2009 
tilanteen mukaan. Puitelain sosiaali- ja ter-
veydenhuollon väestöpohjavaatimuksen vä-
hintään noin 20 000 asukkaasta täyttää valta-
osa kunnista. Kuitenkin 60 kunnalta puuttui-
vat päätökset asiasta lokakuussa 2009. Näistä 
kahdeksalla kunnalla ei ole näköpiirissä min-
käänlaista ratkaisua väestöpohjan täyttämi-
seksi. Syksyllä 2010 päätökset puuttuvat 
46 kunnalla ja kuudella kunnalla ei ollut nä-
köpiirissään minkäänlaista ratkaisua. 

Kunnista 253 eli 80 prosenttia puitelain pii-
rissä olevista kunnista on päättänyt muodos-
taa puitelain 5 §:ssä mainitun perustervey-
denhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosi-
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aalitoimen tehtävien yhteistoiminta-alueen. 
Yhteistoiminta-alueita on muodostumassa 
67. Yhteistoiminta-alueiden alueella asuu 
2 786 791 asukasta eli 52 prosenttia Suomen 
väestöstä. Yhteistoiminta-alueisiin kuuluvien 
ja muodostamista selvittävien kuntien keski-
koko on 10 718 asukasta. Kaikissa yhteis-
toiminta-alueissa mukana olevista 260 kun-
nasta 26 on itsessään yli 20 000 asukkaan 
kuntia. 

Yhteistoiminta-alueiden käynnistyminen 
jaksottuu vuosille 2007—2013 siten, että val-
taosa yhteistoiminta-alueista on käynnistynyt 
vuosina 2009 ja 2010. Yhteistoiminta-
alueiden muodostamista koskevien päätösten 
ja suunnitelmien seurauksena perustervey-
denhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvästä 
sosiaalitoimesta vastaavien organisaatioiden 
määrä lähes puolittuu 237:stä noin 120:een. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen jär-
jestämisen väestöpohjat ovat merkittävästi 
kasvamassa ja myös kuntien välinen yhteis-
työ on lisääntynyt. 

Uudistuksen kuluessa 16 kunnan osalta on 
katsottu toimenpiteiden olevan riittäviä, 
vaikka syntyneen yhteistoiminta-alueen tai 
uuden kunnan asukasmäärä ei yllä 
20 000 asukkaaseen. Kunta- ja palveluraken-
neuudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä 
joidenkin yhteistoiminta-alueiden ja kuntien 
on katsottu päässeen olosuhteet huomioon ot-
taen mahdollisimman lähelle vähintään noin 
20 000 asukkaan väestöpohjavaatimusta. Pe-
rusteet väestöpohjavaatimuksesta poikkeami-
selle ovat olleet seuraavat: 

1) päätökset rakenteellisten ratkaisujen to-
teuttamisesta on tehty (päätökset kahden tai 
useamman kunnan liitoksesta ja/tai yhteis-
toiminta-alueen muodostamisesta); 

2) yhteistoiminta-alue on toiminnallinen 
kokonaisuus; 

3) muita luontevia kumppaneita tai vaihto-
ehtoa ei ole olemassa; 

4) luontevaa laajenemissuuntaa ei ole ole-
massa ilman, että joudutaan rikkomaan muita 
yhteistyörakenteita; 

5) sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäi-
syys toteutuu; 

6) palveluiden järjestämisvastuu siirtyy yh-
teistoiminta-alueelle; sekä 

7) olosuhteet huomioon ottaen on päästy 
mahdollisimman lähelle 20 000 asukasta. 

Väestöpohjavaatimuksista poikkeamisesta 
ei edellä tarkoitetuissa tapauksissa ole kui-
tenkaan tehty hallinnollista päätöstä, vaan 
poikkeukset on todettu valtioneuvostossa il-
takoulukäsittelyssä ja eduskunnalle uudistuk-
sesta annetussa selonteossa. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio yh-
teistoiminta-alueilla 

Lähes kaikissa kunnissa, joissa peruster-
veydenhuollosta ja sosiaalihuollosta vastaa 
kunta, oli ennen puitelain voimaan tuloa 
(vuonna 2007) yhteinen lautakunta sosiaali- 
ja terveydenhuoltoa varten. Yhteiseen lauta-
kuntaan ovat siirtyneet lähes kaikki kunnat.  
Enää vain kahdessa kunnassa on vuoden 
2009 alusta alkaneella valtuustokaudella eril-
liset lautakunnat sosiaalihuoltoa ja tervey-
denhuoltoa varten. Lisäksi niin sanottua elä-
mänkaarimallia soveltavissa kahdessa kun-
nassa sosiaali- ja terveydenhuollosta huoleh-
tii kolme lautakuntaa. Kunnat ovat siis varsin 
kattavasti järjestäneet sosiaali- ja terveyden-
huollon hallinnon yhteiseen lautakuntaan. 

Paras -uudistuksen yhteydessä kysymys so-
siaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyydestä 
koskee siten lähinnä yhteistoiminta-alueita. 
Puitelaki ei edellyttänyt sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhtenäisyyttä, vaan sitä, että kun-
tien harkinnan mukaisesti perusterveyden-
huoltoon kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen 
tehtävät hoidetaan yhteistoiminta-alueella. 
Täten sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
nallisen eheyden ja yhtenäisyyden toteutumi-
nen uudistuksen yhteydessä määräytyy pit-
kälti sen mukaan, miten kunnat soveltavat 
puitelain 5 §:ää eli mitä sosiaalihuollon pal-
veluita kunnat ovat perusterveydenhuollon li-
säksi siirtäneet tai siirtämässä yhteistoiminta-
alueille. 

Yleisimmäksi ratkaisuksi kunnissa näyttäi-
si kuntien antamien vastausten perusteella 
muodostuvan kaikkien sosiaalitoimen tehtä-
vien siirtäminen päivähoitoa lukuun ottamat-
ta. Näiden kuntien lukumäärä olisi yli sata 
vuoteen 2013 mennessä. Kuntia, jotka ovat 
ilmoittaneet, etteivät siirrä mitään sosiaali-
palveluita yhteistoiminta-alueille (mikä on 
selvästi puitelain säännösten vastainen tilan-
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ne), oli 2009 maaliskuussa 10, mutta ei enää 
yhtään vuoteen 2013 mennessä. Tilanne on 
kuitenkin edelleen avoin suuressa osassa 
kuntia ja yhteistoiminta-alueita. Lisäksi edel-
lä mainitut vastaukset perustuvat kuntien ar-
vioon vastaushetkellä eikä ratkaisuista ollut 
tuolloin vielä tehty lopullisia hallinnollisia 
päätöksiä kunnissa. 

Kunnat, jotka ovat siirtäneet yksittäisiä so-
siaalitoimen palveluja yhteistoiminta-
alueille, ovat useimmin siirtäneet lasten ja 
nuorten psykososiaalisia palveluita, päihde-
huollon palveluita ja vanhusten kotisairaan-
hoidon palveluita. Vastuu palvelujen järjes-
tämisessä on useimmin jaettu päihde- ja van-
husten laitoshuollon palvelujen kohdalla. Ti-
lanne ei kuntien vastausten mukaan oleelli-
sesti muutu vuoteen 2013 mennessä. 

Paras -uudistuksen vaikutuksia sosiaali-
huoltoon yhteistoiminta-alueilla on tiedustel-
tu Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ko-
koamassa Sosiaalibarometrissa (2009) erik-
seen sosiaalijohdolta. Sen mukaan kunnissa, 
jotka kuuluvat yhteistoiminta-alueeseen ja 
ovat siirtäneet kaikki sosiaalitoimen palve-
lunsa yhteistoiminta-alueelle, uudistuksen 
vaikutukset nähdään myönteisimmin ja sel-
kiyttävimmin. Kunnat, jotka siirtävät vain 
osan sosiaalipalveluista yhteistoiminta-
alueille, kokevat uudistuksen vaikutukset 
muita kielteisempinä ja monimutkaisempina. 
Kunnissa, jotka eivät ole mukana yhteistoi-
minta-alueessa, vaikutukset koetaan melko 
myönteisinä ja selkiyttävinä. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Väestöpohjavaatimusten eräs tarkoitus on 
ollut velvoittaa kunnat tekemään ensin pää-
tökset niistä rakenteista, joiden puitteissa pui-
telain palveluihin kohdistuvia velvoitteita ja 
palveluiden kehittämistä on mahdollista ryh-
tyä toimeenpanemaan. Päätökset näistä ra-
kenteellisista ratkaisuista piti alun perin esit-
tää jo toimeenpanosuunnitelmien yhteydessä 
vuonna 2007. Väestöpohjavaatimusten saa-
vuttamisessa ongelmana on monin paikoin 
ollut puitelain määräaikaisuus ja epäselvyys 
pysyvän lainsäädännön sisällöstä. Puitelaki ei 
sisällä pakotteita tai toimivaltuuksia tilanteis-
sa, jossa lain velvoitteita ei toteuteta. Sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa kaikki kunnat eivät 

edelleenkään ole tehneet puitelain väestöpoh-
javelvoitteet täyttävää ratkaisua. Väestöpoh-
jat ovat yleisesti kasvamassa, mutta rakenteet 
ovat paikoin kehittymässä hajanaiseen suun-
taan. 

Väestöpohjavaatimusten täyttäminen sosi-
aali- ja terveydenhuollon vähintään noin 
20 000 asukkaan osalta ei ole mahdollista ei-
kä monin paikoin takaa puitelain ja uudistuk-
sen tavoitteiden toteuttamista niissä kunnissa, 
joilla on oikeus vedota laissa mainittuihin 
poikkeusperusteisiin (pitkät etäisyydet, saa-
ristoisuus, kielelliset oikeudet sekä saame-
laisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet). 
Ongelmana erityisesti pitkien etäisyyksien 
kunnissa on kuitenkin ollut, että poikkeamis-
oikeuden on tulkittu mahdollistavan auto-
maattisesti jäämisen puitelain toimien ulko-
puolelle sekä väestöpohjan että palveluiden 
kehittämisen osalta, vaikka oikeus koskee 
vain väestöpohjasta poikkeamista. Väestö-
pohjankin laajentamiseen tulee pyrkiä myös 
poikkeusperusteisiin vetoavissa kunnissa si-
ten kuin se erityisolosuhteet huomioon ottaen 
on mahdollista. 

Yhteistoiminta-alueiden muodostaminen 
ammatillisessa peruskoulutuksessa on eden-
nyt väestöpohjatavoitteet huomioon ottaen 
hyvin, sillä eräitä harvoja poikkeuksia lukuun 
ottamatta ammatillisen peruskoulutuksen jär-
jestäjät ovat tehneet päätökset yhteistoimin-
nasta, joka täyttää vähintään noin 50 000 
asukkaan väestöpohjavaatimuksen puitelain 
voimassaoloajan päättymiseen mennessä. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen val-
mistelun ja toteuttamisen ajan on sosiaali- ja 
terveydenhuollon näkökulmasta ollut huoles-
tuttavaa se, että sosiaalihuolto uhkaa jakautua 
monilla yhteistoiminta-alueilla kahdelle hal-
lintotasolle (kunta ja yhteistoiminta-alue). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisen 
kokonaisuuden toteutuminen vaarantuu sa-
manaikaisesti kun uudistuksen myötä kunta-
kentän toimijat vähenevät ja palvelujen jär-
jestämiselle saadaan välttämättömät suu-
remmat väestöpohjat toteutuvien liitosten ja 
muodostettavien yhteistoiminta-alueiden 
kautta. Perusterveydenhuollon ja sosiaali-
huollon yhteistyö on erityisen tärkeää vanhe-
nevan väestön palvelujen, mielenterveystyön, 
päihdehuollon sekä lasten ja nuorten hyvin-
voinnin turvaamiseksi. 
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Valtioneuvosto on ottanut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon integraatioon kantaa kuntapa-
lautteissaan. Kunnille 27.6.2008 lähetetyssä 
yleispalautteessa todettiin muun ohella seu-
raavaa: 

 ”Yhteistoiminta-alueelle tulee muodostua 
sellainen kaikille kunnille yhteinen palvelu-
kokonaisuus, joka integroi perusterveyden-
huollon ja sosiaalihuollon palveluita. Ratkai-
sut, joissa jokin kunta ei siirtäisi yhteistoi-
minta-alueelle lainkaan sosiaalitoimen tehtä-
viä tai joissa yhteistoiminta-alueella ei olisi 
mitään koko alueelle yhteisiä sosiaalitoimen 
tehtäviä, eivät ole puitelain mukaisia. Lain 
tavoitteiden toteuttamisessa on merkittävää 
myös se, kuinka laajasti sosiaalihuollon teh-
täviä siirretään yhteistoiminta-alueelle, ovat-
ko sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto 
uudistuksessa tasavertaisina tehtäväalueina ja 
pidetäänkö palvelukokonaisuudet eheinä. 
Puitelain tarkoittama sosiaali- ja terveyden-
huollon integraatio vaarantuisi tilanteissa, 
joissa kunnat suunnittelevat siirtävänsä yh-
teistoiminta-alueille toisistaan suuresti poik-
keavia sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuuk-
sia.  Palvelukokonaisuuksien eheys edellyt-
tää, että yhteistoiminta-alueen kunnat kuulu-
vat samaan puitelain 6 §:n mukaiseen laajan 
väestöpohjan kuntayhtymään”. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
netussa selonteossa todetaan, että uudistuk-
sen toimeenpanon tukeminen valtion ohjauk-
sen keinoin on jatkossa välttämätöntä. Erilai-
set ja toteutuksessa eri vaiheissa olevat kun-
nat tarvitsevat erilaista tukea muutosten ja 
uudistuksen toteuttamiseksi. Kunnat ovat pi-
täneet valtion ohjausta uudistuksen aikana 
paikoin koordinoimattomana ja myös uudis-
tusta koskevan lainsäädännön tuomia velvoit-
teita on kritisoitu. Väljä lainsäädäntö näyttää 
heijastuvan kuntien suuntaan osin epäselvänä 
ohjauksena. Selkeä ohjaus myös hälventäisi 
kuntatason mahdollista muutosvastarintaa 
sekä ristiriitaisia tulkintoja uudistuksen pe-
rustarkoituksesta. 

Selonteon mukaan kunnissa toteutettava 
palveluiden kehittäminen on välttämätön 
edellytys sille, että puitelain tavoitteet palve-
luiden turvaamiseksi ja tuottavuuden lisäämi-
seksi toteutuvat. Kuntien yhdistymiset tai yh-
teistoiminta-alueiden perustamiset ovat luo-
neet tälle vasta edellytykset. Palvelurakentei-

den ja palveluiden kehittäminen puitelain ta-
voitteiden suuntaisesti on kuitenkin kesken 
erityisesti yhteistoiminta-alueiden toteutuk-
sen ollessa vielä alkuvaiheessa. Selonteossa 
todetaan, että kuntien yhdistyminen ja yhteis-
toiminta-alueiden muodostaminen ovat jat-
kossakin tasavertaisia vaihtoehtoja vahvistaa 
palvelujen järjestämisen väestöllistä ja talou-
dellista perustaa. 

Selonteon sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
koskevissa linjauksissa todetaan, että sama 
sosiaali- ja terveydenhuollon malli ei sellai-
senaan sovellu koko maahan. Tulevissa rat-
kaisuissa on tunnistettava alueelliset erityis-
piirteet ja -tarpeet. Selonteossa on myös lin-
jattu, että valtioneuvostolle säädetään toimi-
valta velvoittaa kunta yhteistoimintaan puite-
laissa säädettyjen väestöpohjavaatimusten 
täyttämiseksi vuoden 2013 alusta lukien. Yh-
teistoimintamääräykset olisivat voimassa sii-
hen saakka, kunnes kunnat yhteistoiminta-
velvoitteen mukaisesti toisin päättävät. 

Eduskunnan hallintovaliokunta on selonte-
osta antamassaan mietinnössä (HaVM 
8/2010 vp) todennut pitävänsä tärkeänä, että 
hallitus antaa vielä näillä valtiopäivillä edus-
kunnalle esityksen kunta- ja palvelurakenne-
uudistusta koskevan puitelain muuttamiseksi 
siten, että lakiin lisätään sosiaali- ja tervey-
denhuollon eheyttä koskeva säännös ja että 
valtioneuvostolle annetaan toimivalta vel-
voittaa kunta sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueeseen puitelaissa tarkoite-
tun väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi 
vuoden 2013 alusta lukien. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on varmistaa puite-
laissa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetyn 
vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpoh-
javaatimuksen toteutuminen kunnissa, jotka 
eivät omilla päätöksillään saa vaatimusta täy-
tetyksi. Tavoitteena on siten puitelain mukai-
sesti turvata, että kuntien vastuulla olevien 
palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen se-
kä kuntien kehittämiseen on jatkossa vahva 
rakenteellinen ja taloudellinen perusta maan 
kaikissa osissa. Esityksen tavoitteena on 
myös varmistaa, että sosiaali- ja terveyden-
huolto muodostavat puitelain nojalla perus-
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tettavilla yhteistoiminta-alueilla toiminnalli-
sen kokonaisuuden ja että sosiaalihuollon 
tehtäväkokonaisuus ei palveluiden järjestä-
misen näkökulmasta perusteettomasti hajoai-
si järjestettäväksi kahdella hallinnon tasolla 
eli kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
ta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua 
lakia sekä sosiaalihuoltolakia. 

Puitelakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että siihen lisätään säännökset valtioneuvos-
ton toimivallasta velvoittaa kunnat yhteis-
toimintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
jos kunnat eivät oma-aloitteisesti ole muo-
dostaneet lain edellyttämää väestöpohjaa jo-
ko perustamalla palveluita varten kuntien yh-
teistoiminta-alueen tai tekemällä kuntaliitok-
sen. Valtioneuvosto päättäisi näissä tapauk-
sessa väestöpohjavaatimukset täyttävän yh-
teistoiminta-alueen perustamisesta ja siihen 
kuuluvista kunnista tai kunnan liittämisestä 
jo perustettuun yhteistoiminta-alueeseen. 

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi sään-
nökset sosiaalihuollon tehtävistä, jotka perus-
terveydenhuollon lisäksi tulee siirtää yhteis-
toiminta-alueen järjestettäväksi. Yhteistoi-
minta-alueelle tulee siirtää perusterveyden-
huollon lisäksi kaikki sosiaalihuollon tehtä-
vät. Poikkeuksena olisivat kuitenkin tehtävät, 
joista säädetään lasten päivähoidosta anne-
tussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon 
ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa 
(1128/1996). Nämä tehtävät kunta voisi yh-
teistoiminta-alueeseen liittymisestä huolimat-
ta hoitaa myös itse. Säännökset koskisivat 
sekä kuntien itse perustamia että valtioneu-
voston päätöksellä perustettavia yhteistoi-
minta-alueita. Perustettaessa yhteistoiminta-
alue valtioneuvoston päätöksellä valtioneu-
vosto myös päättäisi yhteistoiminta-alueelle 
perusterveydenhuollon lisäksi laissa siirrettä-
viksi edellytetystä sosiaalihuollon tehtävistä. 

Yhteistoiminta-alueelle voitaisiin siirtää 
myös muita tehtäviä. 

Valtioneuvoston päätöksellä voitaisiin lais-
sa säädetyin edellytyksin poiketa väestöpoh-
javaatimuksesta. Laissa ehdotetaan myös 
säädettäväksi tarkemmin valtioneuvoston 
toimivallasta sekä kuntien kuulemisesta ja 
muusta menettelystä valmisteltaessa valtio-
neuvoston päätöstä velvoittaa kunnat yhteis-
toimintaan. 

Yhteistoiminta-alueiden tulisi täyttää laissa 
edellytetyt väestöpohjat vuoden 2013 alusta. 
Laissa perusterveyden lisäksi siirrettäväksi 
edellytetyt sosiaalihuollon palvelut tulisi siir-
tää yhteistoiminta-alueille viimeistään vuo-
den 2015 alusta. 

Sosiaalihuoltolaissa säädettäisiin valtio-
neuvostolle toimivalta myöntää kunnalle oi-
keus poiketa sosiaalihuollon tehtävien siir-
rosta edellyttäen, että kunnat valmistelevat 
viimeistään vuoden 2017 alusta käynnistyvää 
kuntaliitosta tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien hoitamista yhdessä suuremman 
asukasmäärän kokonaisuudessa kuin mitä 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain nojalla on päätetty. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi val-
tioneuvostolle toimivalta velvoittaa kunnat 
yhteistoiminta-aluemallilla täyttämään puite-
laissa sosiaali- ja terveydenhuollolle säädetty 
vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpohja. 
Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon eheyttä vahvistavat sään-
nökset, joiden mukaan yhteistoiminta-
alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon 
lisäksi myös sosiaalihuollon tehtävät koko-
naisuutena. Näin ollen ehdotetuilla lainmuu-
toksilla tehostetaan puitelaissa jo säädettyjen 
velvoitteiden toteutumista käytännössä. 

Esitys ei muuta puitelain tavoitteita ja lain 
kunnilta jo edellyttämiä toimenpiteitä yhteis-
toimintarakenteiden muodostamiseksi. Suu-
rin osa kunnista on jo voimassa olevien 
säännösten mukaan toiminut nyt annettavaksi 
ehdotettujen säännösten mukaisesti. Ehdotet-
tuja säännöksiä sovellettaisiin vain niihin 
harvoihin kuntiin, jotka eivät ole halunneet 
tai olosuhteiden vuoksi voineet tehdä päätök-
siä puitelaissa jo säädettyjen velvoitteiden 
täyttämiseksi. 

Edellä todetun vuoksi esityksellä ei pää-
sääntöisesti ole sellaisia vaikutuksia, joita ei 
olisi otettu huomioon jo säädettäessä puitela-
kia. Tämän vuoksi esityksen vaikutuksen 
osalta viitataan niihin vaikutusarviointeihin, 
jotka on kuvattu puitelakia koskevassa halli-
tuksen esityksessä eduskunnalle laiksi kunta- 
ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi 
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kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirto-
verolain muuttamisesta. 

Kunnissa pannaan parhaillaan täytäntöön 
puitelaissa säädettyjä toimenpiteitä esimer-
kiksi yhteistoiminta-alueiden muodostami-
seksi. Suuri osa jo perustetuista yhteistoimin-
ta-alueista on aloittanut toimintansa vasta 
vuodesta 2009 ja osa aloittaa toimintansa 
vasta myöhemmin. Puitelaista eduskunnalle 
annetussa selonteossa arvioidaan kuitenkin 
yleisesti puitelain vaikutuksia tähän saakka.  

Esityksellä pyritään turvaamaan, että puite-
laissa asetetut vaikutustavoitteet toteutuisivat 
myös niissä kunnissa, jotka eivät ole vielä 
edenneet puitelain mukaiseen valmisteluun 
tai joissa valmistelu on ollut selvästi vaja-
vaista. Puitelaille sitä koskevassa hallituksen 
esityksessä asetetut vaikutustavoitteet voi-
daan kiteyttää seuraavasti: 

1) kunnallisille palveluille tulee saada ny-
kyistä vahvempi hallinnollinen ja taloudelli-
nen perusta kasvattamalla palveluiden järjes-
tämisvastuun väestöpohjia; 

2) asukkaille pitää voida turvata palvelut 
väestön ikääntymisestä ja muuttoliikkeestä 
sekä niiden aiheuttamasta palveluiden ky-
synnän muutoksista riippumatta; 

3) kunnille palveluiden käytön satunnais-
vaihteluista aiheutuvaa kuormitusta pienen-
netään; 

4) henkilöstön saatavuus ja osaaminen tur-
vataan sekä uralla etenemisen mahdollisuuk-
sia parannetaan; 

5) perusterveydenhuollon ja sosiaalihuol-
lon integraatiota vahvistetaan; 

6) yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuu-
dessa ja laadussa lisätään; 

7) erityispalvelut turvataan kaikissa kun-
nissa; 

8) palveluiden tehokkuutta, tuottavuutta ja 
vaikuttavuutta parannetaan; 

9) palveluiden järjestämisestä vastaavia ta-
hoja kootaan harvempiin organisaatioihin; 
sekä 

10) palveluiden kustannusten kasvua voi-
daan hidastaa. 

Eduskunnalle puitelaista annetun selonteon 
mukaan uudistuksen tähänastiset vaikutukset 
näkyvät erityisesti hallinnollisten rakenteiden 
kehittämisessä. Uudistus ei ole vielä vahvasti 
edennyt palvelujen kehittämiseen. Uudistuk-
sen myötä sosiaali- ja terveyspalveluita tul-

laan järjestämään suuremmissa kokonaisuuk-
sissa, joko muodostuvilla yhteistoiminta-
alueilla tai aiempaa suuremmissa kunnissa. 
Palvelujen järjestämisen väestöpohjat ovat 
kasvamassa ja kuntien välinen yhteistyö li-
sääntymässä. Rakenteet ovat kuitenkin pai-
koin kehittymässä hajanaiseen suuntaan eikä 
sosiaali- ja terveystoimi muodosta erityisesti 
kaikilla yhteistoiminta-alueilla yhtenäistä 
kokonaisuutta. 

Selonteon mukaan uudistus onkin toistai-
seksi keskeneräinen ja sen vaikutukset tule-
vat näkymään pääsääntöisesti pidemmällä ai-
kavälillä. Selonteossa esitetyt arviot ovatkin 
monin paikoin alustavia. Vasta uudistuksen 
edetessä voidaan laajemmin arvioida sen 
vaikutuksia tuottavuuden kehittymiseen, me-
nojen kasvun hillintään, palvelujen laatuun ja 
saatavuuteen sekä muun muassa henkilöstö-
voimavarojen riittävyyteen. Samoin vasta pi-
demmällä aikavälillä on mahdollista tar-
kemmin tehdä arvioita uudistuksen vaikutuk-
sista kielellisten oikeuksien toteutumiseen, 
kunnalliseen itsehallintoon, sukupuolten väli-
seen tasa-arvoon sekä henkilöstön asemaan. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ai-
kaansaadut rakennemuutokset ovat välttämä-
tön, mutta eivät vielä riittävä edellytys sille, 
että palvelujärjestelmä kestää ikääntyvän vä-
estön asettamat haasteet. Toimintaympäris-
tömuutokset ovat vahvistaneet tarvetta sille, 
että uudistustyön jatkossa on päästävä käsiksi 
myös palvelujen kehittämiseen. 

Esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla pyri-
tään turvaamaan edellä mainittujen vaikutus-
tavoitteiden toteutuminen myös niissä kun-
nissa, joissa palveluiden väestöpohjat sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio eivät 
ole kehittymässä vaikutustavoitteita tukevalla 
tavalla. 

Esityksellä on hallinnollisia vaikutuksia 
erityisesti niissä kunnissa, jotka ovat toteut-
taneet puitelaissa säädetyt sosiaali- ja tervey-
denhuollon väestöpohjavelvoitteet perusta-
malla yhteistoiminta-alueen, mutta jotka ovat 
siirtäneet yhteistoiminta-alueen järjestämis-
vastuulle vähemmän sosiaalihuollon tehtäviä 
kuin mitä esityksessä edellytetään vähintään 
siirrettäväksi. Nämä yhteistoiminta-alueet ja 
niihin kuuluvat kunnat joutuvat suunnittele-
maan yhteistoiminta-alueen toiminnan osit-
tain uudelta pohjalta, mikä lisää hallinnollista 
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työtä ja uudistuksen täytäntöönpanoon liitty-
viä kustannuksia kunnissa. Koska olosuhteet 
eri alueilla vaihtelevat tältä osin suuresti, eu-
romääräisiä kustannusarvioita tästä lisätyöstä 
on mahdoton arvioida. 

Esityksen hallinnolliset vaikutukset kohdis-
tuvat myös niihin yli 20 000 asukkaan kun-
tiin, jotka itsessään täyttävät säädetyn väes-
töpohjan, mutta jotka eivät ole mukana yh-
teistoiminta-alueissa. Ne voivat joutua muo-
dostaan jatkossa yhteistoiminta-alueita väes-
töpohjavaatimukset alittavien ilman yhteis-
työkumppaneita olevien kuntien kanssa, jos 
se on alueen olosuhteet huomioiden perustel-
tua. Vastaavasti jotkut väestöpohjavaatimuk-
set täyttävät jo perustetut yhteistoiminta-
alueet joutuvat ottamaan yhteistoiminta-
alueeseen mukaan uusia kuntia. 

Niille kunnille, joiden katsotaan täyttävän 
puitelain vaatimukset säädettyä pienemmällä 
väestöpohjalla, tulee valtioneuvoston tehdä 
poikkeukseen oikeuttavat hallinnolliset pää-
tökset. 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön kanssa. Esityksestä on 
neuvoteltu Suomen Kuntaliiton kanssa. 

Esitys perustuu valtioneuvoston eduskun-
nalle marraskuussa 2009 kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta antamaan selontekoon si-
sältyviin linjauksiin ja eduskunnan niihin an-
tamiin kannanottoihin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksesta 

5 §. Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muo-
dostaminen. Pykälää ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että yhteistoiminta-alueilla var-
mistettaisiin mahdollisuudet yhtenäiseen pää-
töksentekoon sosiaali- ja terveydenhuollon 
osalta sekä luotaisiin edellytykset sosiaali- ja 
terveydenhuollon eheän kokonaisuuden 
muodostamiseksi.  Lisäksi ehdotetaan tarken-
nettavaksi väestöpohjavaatimuksia koskevaa 
poikkeussäännöstä siten, että siinä otettaisiin 
huomioon alueelliset mahdollisuudet muo-
dostaa yhteistoiminta-alue. 

Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi py-
kälän 1 ja 2 momentteja.  Momenteissa sää-
detään mahdollisuuksista täyttää lain velvoit-
teet joko kuntaliitoksin tai muodostamalla 
yhteistoiminta-alueen. Lisäksi säädetään yh-
teistoiminnan edellytyksistä sekä yhteistoi-
minnan organisoinnista. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että yhteistoiminta-alueen tulisi 
huolehtia perusterveydenhuollon lisäksi koko 
sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuudesta. 

Voimassa olevien säännösten mukaan yh-
teistoiminta-alueella, joka huolehtii peruster-
veydenhuollosta ja laissa tarkemmin määrit-
telemättömistä perusterveydenhuoltoon kiin-
teästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on 
oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Sosi-
aalihuollon päätöksenteko hajautuu nykyisin 
kahdelle hallintotasolle niillä yhteistoiminta-
alueilla, joille kunnat ovat siirtäneet vain 
osan sosiaalihuollon tehtävistä. Palvelukoko-
naisuuksista voi näillä alueilla muodostua ha-
janaisia ja asiakkaan kannalta vastuu palvelu-
jen järjestäjästä on epäselvä. Näissä kunnissa 
on yhteistoiminta-alueita koskeva uudistus 
myös koettu muita kielteisempinä ja moni-
mutkaisempina. Esityksessä ehdotetaankin, 
että yhteistoiminta-alueiden järjestämisvas-
tuulle tulevat tehtävät määriteltäisiin nykyi-
sestä poiketen kokonaisuutena. Määrittely 
olisi siten tarkkarajainen sekä yhtenäinen 
maan eri osia ajatellen. 

Uudessa 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi poikkeuksesta, jonka mukaan yhteis-
toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat voisivat 
edelleen hoitaa lasten päivähoitoon liittyvät 
tehtävät. Osa kunnista on siirtänyt lasten päi-
vähoidon muuhun hallinnonalaan kuin sosi-
aalitoimeen, esimerkiksi sivistystoimeen. Si-
ten näiden kuntien osalta ei päivähoidon kun-
taan jättämisessä ole kysymys samalla tavalla 
sosiaalitoimen hajaantumisesta tai sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhtenäisyydestä. Kunnilla 
olisi kuitenkin ehdotetun muutoksen jälkeen-
kin mahdollisuus siirtää myös lasten päivä-
hoitoon liittyvät tehtävät yhteistoiminta-
alueelle. 

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tu-
esta annetussa laissa (1128/1996) säädetään 
oikeudesta lasten päivähoidosta annetun lain 
1 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulle päivä-
hoitopaikalle vaihtoehtoiseen lapsen hoidon 
järjestämiseksi suoritettavaan taloudelliseen 
tukeen. Edellä mainitut lait muodostavat si-
ten lasten päivähoitoon liittyvien tehtävien 
kokonaisuuden. Tästä syystä pykälässä mai-
nittaisiin molempien lakien mukaiset tehtävät 
sellaisina, jotka kunta voi yhteistoiminta-
alueeseen liittymisen jälkeenkin hoitaa itse. 

Pykälän 5 momentti vastaisi asiasisällöl-
tään aiempaa 4 momenttia. Siinä säädettäisiin 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
mukaisen järjestämisluvan väestöpohjavaa-
timuksesta. Väestöpohjavaatimus on vähin-
tään noin 50 000 asukasta. 

Pykälän 6 momentissa säädetään 3 ja 
5 momenteissa säädettyjä väestöpohjavel-
voitteita koskevista poikkeuksista. Momentti 
vastaa aiempaa 5 momenttia muutoin paitsi, 
että momenttiin esitetään lisättäväksi uusi 
4 kohta, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta 
valtioneuvoston päätöksellä poiketa väestö-
pohjavaatimuksesta, jos toiminnallisen koko-
naisuuden muodostavan kunnan tai yhteis-
toiminta-alueen perustamiseksi on alueelliset 
olosuhteet huomioon ottaen tehty kunnissa 
riittävät päätökset. 

Momentin 1—3 kohdat säilyisivät asiasi-
sällöltään muuttumattomina. Momentin 
1 kohdassa saaristokunnilla tarkoitettaisiin 
saariston kehityksen edistämisestä annetun 
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lain (494/1981) 3 §:n mukaisia kuntia. Lain 
mukaan saaristoon katsotaan kuuluviksi sel-
laiset merialueen ja sisävesistöjen saaret, joi-
hin ei ole kiinteää tieyhteyttä, sekä muut saa-
ret ja mantereen alueet, jotka ovat muutoin 
olosuhteiltaan saaristoon verrattavissa. Lain 
9 §:n mukaan valtioneuvosto määrää saaris-
tokunniksi ne kunnat, joissa saaristo-olot 
ovat olennaisena esteenä kunnan kehityksel-
le. Valtioneuvosto voi erityisestä syystä päät-
tää, että saaristokuntaa koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös muun kunnan saaristo-
osaan. Valtioneuvosto on 18 päivänä syys-
kuuta 2008 antanut asetuksen saaristokunnis-
ta ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin 
sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännök-
siä (608/2008). Asetuksen 1 §:n mukaan saa-
ristokuntia ovat: 

- Kemiönsaari, Kustavi ja Länsi-Turunmaa; 
(Varsinais-Suomi), 

- Enonkoski, Puumala ja Sulkava (Etelä-
Savo), 

- Maalahti (Pohjanmaa) ja 
-Hailuoto (Pohjois-Pohjanmaa). 
Yhteistoiminta-alueen muodostamiselle 

säädetyistä edellytyksistä voitaisiin poiketa, 
jos toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei ole mahdollista edellä mainittujen 
saaristokuntien osalta. 

Pitkällä etäisyydellä tarkoitettaisiin eri kun-
nissa olevien keskusten yli 40 kilometrinpi-
tuista välimatkaa yleisiä teitä pitkin. Näitä 
kuntia on yhteensä 30. Kunnat ovat Enonte-
kiö, Hailuoto Heinävesi, Ilomantsi, Inari, 
Juuka, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Kuhmo, 
Kuusamo, Lieksa, Muonio, Pelkosenniemi, 
Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Puumala, 
Ranua, Rautavaara Rovaniemi, Salla, Savu-
koski, Sodankylä, Sotkamo, Taivalkoski, 
Tervola, Utsjoki, Ylitornio. Maakunnittain 
tarkasteltuna suurin osa pitkien etäisyyksien 
perusteella tehtävä poikkeama koskisi lähes 
kaikkia Lapin maakunnan kuntia (Enontekiö, 
Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, 
Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rova-
niemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Tervola, 
Utsjoki ja Ylitornio). Muut kunnat sijaitsevat 
Pohjois-Pohjanmaan (Hailuoto, Pudasjärvi, 
Taivalkoski, Kuusamo), Kainuun (Kuhmo, 
Puolanka ja Sotkamo), Pohjois-Karjalan 
(Ilomantsi, Juuka ja Lieksa), Pohjois-Savon 
(Rautavaara) ja Etelä-Savon (Heinävesi ja 

Puumala) maakunnissa sijaitsevia kuntia. 
Koska Kuhmo, Puolanka ja Sotkamo kuulu-
vat Kainuun hallintokokeilukuntiin, joihin 
puitelakia ei sovellettaisi, tältä osin pitkiä 
etäisyyksiä koskeva säännös koskisi siten 
27 kuntaa, joista kaksi kuntaa eli Hailuoto ja 
Puumala ovat myös saaristokuntia. 

Yhteensä säännöksen tarkoittamia saaristo-
kuntia ja pitkän etäisyyden kuntia olisi siten 
33 kuntaa. 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodos-
tamiselle säädetyistä edellytyksistä voitaisiin 
momentin 2 kohdan mukaan poiketa, jos se 
on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asuk-
kaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. 

 Momentin 3 kohdassa säädettäisiin saame-
laisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuk-
sien turvaamisesta koskevasta poikkeuksesta 

Ehdotettava uusi momentin 4 kohta koskisi 
tilanteita, joissa kunnan tai yhteistoiminta-
alueen perustamiseksi on alueelliset olosuh-
teet huomioon ottaen tehty kunnissa riittävät 
päätökset. Kuten edellä nykytilan kuvaukses-
sa on tarkemmin kuvattu, kunta- ja palvelu-
rakenneuudistuksen täytäntöönpanon yhtey-
dessä yhteistoiminta-alueiden ja kuntien on 
katsottu eräissä tapauksissa päässeen olosuh-
teet huomioon ottaen mahdollisimman lähel-
le vähintään noin 20 000 asukkaan väestö-
pohjavaatimusta. Tällöin on edellytetty, että: 

1) päätökset rakenteellisten ratkaisujen to-
teuttamisesta on tehty (päätökset kahden tai 
useamman kunnan liitoksesta tai yhteistoi-
minta-alueen muodostamisesta); 

2) yhteistoiminta-alue on toiminnallinen 
kokonaisuus; 

3) muita luontevia kumppaneita tai vaihto-
ehtoa ei ole olemassa; 

4) luontevaa laajenemissuuntaa ei ole ole-
massa ilman, että joudutaan rikkomaan muita 
yhteistyörakenteita; 

5) palveluiden järjestämisvastuu siirtyy yh-
teistoiminta-alueelle; sekä 

6) olosuhteet huomioon ottaen on päästy 
mahdollisimman lähelle 20 000 asukasta. 

Tarkoituksena on, että säännöksessä tarkoi-
tettuja edellytyksiä alueellisista olosuhteista 
ja kuntien riittävistä toimenpiteitä tulkittai-
siin aiemmin muodostuneen edellä kuvatun 
käytännön mukaisesti. Tarkoituksena olisi, 
että ne, jotka ovat jo aiemmin saaneet poik-
keuksen, täyttäisivät lähtökohtaisesti myös 
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ehdotetun säännöksen mukaiset edellytykset. 
Koska aiempi poikkeuskäytäntö perustui vain 
seurantaryhmän käytäntöön, esityksessä eh-
dotetaan säädettäväksi tällaisesta poikkeus-
mahdollisuudesta valtioneuvoston myöntä-
män päätöksen perusteella.  Poikkeusmah-
dollisuus koskisi vain väestöpohjaa eikä so-
siaalihuollon palvelujen siirtoa. Poikkeus-
säännös edellyttäisi lisäksi valtioneuvoston 
nimenomaista päätöstä ja menettely poik-
keaisi siten muista poikkeussäännöksistä, 
joissa kunta on voinut vedota suoraan poik-
keusperusteeseen eikä poikkeaminen perustu 
valtioneuvoston päätökseen. 

Ehdotus merkitsisi, että valtioneuvoston tu-
lisi myöntää poikkeus myös niille kunnille ja 
yhteistoiminta-alueille, joiden on aiemmin 
katsottu voivan poiketa väestöpohjavaati-
muksesta. 

Pykälän 7 momentti olisi uusi ja siinä sää-
dettäisiin sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
järjestämistä väestöpohjavelvoitteen täytän-
töönpanon aikataulusta. Kuntien peruster-
veydenhuoltoa koskevien yhteistoimintajär-
jestelyjen tulisi täyttää lain mukaiset väestö-
pohjavelvoitteet vuoden 2013 alusta lukien. 
Sosiaalihuollon tehtävissä väestöpohjavel-
voitteen olisi täytyttävä 15 §:ssä ehdotetun 
siirtymäsäännöksen mukaan vuoden 2015 
alusta lukien. 

5 a §. Valtioneuvoston toimivalta velvoittaa 
kunnat yhteistoimintaan. Pykälässä säädetään 
valtioneuvoston toimivallasta velvoittaa kun-
nat yhteistoimintaan, jos kunta ei täytä 5 §:n 
3 momentissa sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämiselle säädettyjä väestöpohjavaati-
muksia tai jos kunta ei ole antanut yhteistoi-
minta-alueelle mainitussa säännöksessä sää-
dettyjä tehtäviä. Mainitun 5 §:n 3 momentin 
mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, 
joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja so-
siaalihuollon tehtävistä, on oltava vähintään 
noin 20 000 asukasta. Yhteistoiminta-
alueelle tulee siirtää perusterveydenhuollon 
lisäksi sosiaalihuollon tehtävät. Yhteistoi-
minta-alueeseen kuuluva kunta voisi kuiten-
kin edelleen huolehtia itse lasten päivähoi-
dosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten 
kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta anne-
tussa laissa (1128/1996) säädetyistä tehtävis-
tä. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvos-
to voi väestöpohjavaatimuksen täyttämiseksi 
päättää, että kunta liitetään jo perustettuun 
yhteistoiminta-alueeseen tai että kunta muo-
dostaa muiden kuntien kanssa kokonaan uu-
den yhteistoiminta-alueen. Jos yhteistoimin-
ta-alueelle ei ole siirretty edellä mainittuja 
tehtäviä, valtioneuvosto voi kuntien puolesta 
päättää, että mainitut tehtävät siirtyvät yhteis-
toiminta-alueelle. 

Päättäessään kuntien velvoittamisesta yh-
teistoimintaan ja sosiaalihuollon tehtävien 
siirrosta yhteistoiminta-alueelle valtioneu-
vosto samalla päättää mahdollisista 5 §:n 
mukaisten poikkeusten myöntämisestä väes-
töpohjavaatimuksista. Vaikka valtioneuvos-
tolla onkin harkintavaltaa poikkeusten myön-
tämisessä, sen tulee kuitenkin yhdenvertai-
suusperiaatteen mukaisesti käsitellä poikke-
usperusteisiin vetoavia kuntia samanlaisissa 
olosuhteissa samalla tavalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan velvoittaes-
saan kunnat yhteistoimintaan valtioneuvosto 
voi päättää yhteistoiminta-alueeseen kuulu-
vista kunnista, yhteistoiminta-alueen oikeu-
dellisesta muodosta, yhteistoiminta-alueen 
päätöksenteosta vastaavista toimielimistä ja 
niiden kokoonpanosta sekä äänivallan jakau-
tumisesta toimielimissä, kuntayhtymän pe-
russopimukseen tai muuhun yhteistoiminta-
alueen perustamista koskevaan sopimukseen 
otettavista asioista, yhteistoiminta-alueelle 
siirrettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävistä sekä tehtävien siirron ajankohdas-
ta, tavasta, jolla kunnat ovat velvollisia ra-
hoittamaan yhteistoiminta-alueelle siirretyt 
palvelut, henkilöstön mahdollisesta siirtymi-
sestä yhteistoiminta-alueen palvelukseen se-
kä muista mahdollisista yhteistoiminta-
alueen muodostamiseksi välttämättömistä 
asioista. Yhteistoiminta-alue on oikeudelli-
selta muodoltaan kuntalaissa säädetyn mu-
kaisesti kuntayhtymä tai vaihtoehtoisesti yksi 
kunta hoitaa kuntien sopimuksen perusteella 
tehtävät kaikkien yhteistoiminta-alueen kun-
tien puolesta. 

Käyttäessään päätösvaltaansa velvoittaa 
kunnan yhteistoimintaan valtioneuvosto 
puuttuu päätöksen varsinaisena kohteena 
olevan kunnan lisäksi muiden yhteistoimin-
nan osapuolena olevien kuntien asemaan. 
Tämä tulee ottaa huomioon valtioneuvoston 
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päätöksenteossa. Muiden kuntien asemaan ei 
ole tarkoitus puuttua enempää kuin se on pui-
telain säätämien edellytysten täyttämiseksi 
tarpeellista. 

Jos valtioneuvosto päättää liittää kunnan jo 
olemassa olevaan tai päätettyyn yhteistoimin-
ta-alueeseen (isäntäkunta tai kuntayhtymä), 
kunta tulisi liittää yhteistoiminta-alueeseen 
samoilla ehdoilla kuin yhteistoiminta-alueen 
muut kunnat ovat siinä jo mukana. Näin val-
tioneuvoston päätöksellä ei muutettaisi jo 
päätetyn yhteistoiminta-alueen peruskonsep-
tia. Yhteistoiminta-alueen hallintomalli, sille 
annettavat tehtävät, rahoitus ja henkilöstön 
asema määräytyisivät valtioneuvoston vel-
voitteen kohteena olevan kunnan osalta sen 
mukaan, mitä yhteistoiminta-alueen muut 
kunnat ovat aikaisemmin sopineet. Valtio-
neuvoston päätöksellä puututtaisiin siten yh-
teistoiminta-alueen muiden kuntien asemaan 
mahdollisimman vähän. Tästä ehdotetaan 
säädettäväksi 5 b §:n 3 momentissa. 

Muodostettaessa yhteistoiminta-alueiden 
ulkopuolisista kunnista kokonaan uusi yhteis-
toiminta-alue valtioneuvoston harkintavalta 
olisi laajempi. Tällöin valtioneuvosto voisi 
päättää yhteistoiminta-alueen hallintomallis-
ta, sille siirrettävistä tehtävistä, rahoituksesta 
ja henkilöstöstä tavalla, jonka valtioneuvosto 
katsoo tarkoituksenmukaiseksi ja joka täyttää 
puitelain vaatimukset. Kunta voitaisiin myös 
velvoittaa yhteistyöhön sellaisen kunnan 
kanssa, joka itsessään täyttää väestöpohja-
vaatimukset ja joka ei ole mukana yhteistoi-
minta-alueissa. Tällöin useimmiten on kyse 
tilanteesta, jossa pienemmän kunnan sosiaali- 
ja terveyspalvelut siirrettäisiin väestöpohja-
vaatimukset täyttävän kunnan järjestämisvas-
tuulle ns. isäntäkuntamallilla. Tällöinkin val-
tioneuvosto voisi päättää yhteistoiminta-
alueen hallintomallista, sille siirrettävistä teh-
tävistä, rahoituksesta ja henkilöstöstä tavalla, 
jonka valtioneuvosto katsoo tarkoituksenmu-
kaiseksi ja joka täyttää puitelain vaatimukset. 
Tällaisessa ratkaisussa valtioneuvoston tulisi 
kuitenkin erityisesti ottaa huomioon isäntä-
kunnan näkemykset. 

Pykälän 3 momentin mukaan velvoittaes-
saan kunnat yhteistoimintaan valtioneuvosto 
voi päättää, että yhteistoiminta-alueeseen 
kuuluu myös kunta, joka voi poiketa sääde-
tystä väestöpohjavaatimuksesta saaristoisuu-

den tai pitkien etäisyyksien vuoksi, jos alu-
eelliset olosuhteet huomioon ottaen alueen 
muut kunnat eivät voisi muodostaa riittävää 
toiminnallista kokonaisuutta. Samoin perus-
tein myös väestöpohjavelvoitteen täyttävä 
kunta voitaisiin velvoittaa yhteistoimintaan, 
koska toiminnallisen kokonaisuuden saavut-
taminen alueella voi olla riippuvainen myös 
väestöpohjavelvoitteen täyttävästä kunnasta. 
Voimassa olevan lain mukaan ei ollut tarkoi-
tus, että saaristokunnat ja pitkien etäisyyksi-
en kunnat jäisivät automaattisesti puitelain 
edellyttämien toimenpiteiden ulkopuolelle, 
vaan palveluita tulisi näissäkin kunnissa ke-
hittää ja väestöpohjan laajentamiseen tulisi 
pyrkiä siten kuin se erityisolosuhteet huomi-
oon ottaen on mahdollista. Käytännössä suu-
rin osa näihin poikkeamisperusteisiin vetoa-
vista kunnista ei ole kuitenkaan edennyt pui-
telain mukaisten tavoitteiden suuntaan juuri 
lainkaan. Tämä koskee erityisesti pitkien 
etäisyyksien kuntia. Saaristokunnissa sen si-
jaan on monessa tapauksissa tehty rakenteel-
lisia uudistuksia poikkeusperusteisiin vetoa-
misen mahdollisuudesta huolimatta. 

Edellä kuvattua mahdollisuutta ulottaa yh-
teistoimintavelvoite myös saaristokuntiin ja 
pitkien etäisyyksien kuntiin ei ehdoteta so-
vellettavaksi kunnissa, joissa poikkeaminen 
yhteistoimintavelvoitteesta perustuu suomen- 
tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten 
oikeuksien turvaamiseen tai saamelaisten 
kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien tur-
vaamiseen. Kaksikielisissä kunnissa kuntalii-
toksissa ja yhteistoiminta-alueiden muodos-
tamisessa on edetty hyvin. Saamelasten koti-
seutualueen kunnissa yhteistoimintavelvoit-
teet eivät puolestaan olisi kuntien sijainti ja 
etäisyydet huomioon ottaen tarkoituksenmu-
kaisia. 

Pitkän etäisyyden sekä väestöpohjavelvoit-
teen täyttävä kunta voitaisiin 3 momentin no-
jalla velvoittaa yhteistoiminta-alueeseen lä-
hinnä silloin kun näin voitaisiin saavuttaa 
vähintään noin 20 000 asukkaan toiminnalli-
sen kokonaisuuden muodostuva sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistoiminta-alue. 

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton yhteistoimintaan velvoittava päätös olisi 
voimassa siihen saakka, kunnes kunnat yh-
teistoimintavelvoitteet täyttävällä tavalla toi-
sin sopivat. Jos yhteistoiminta-alueen kunnat 
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valtioneuvoston päätöksen jälkeen sopivat 
keskenään valtioneuvoston päätöksestä poi-
keten, syrjäyttävät nämä sopimukset valtio-
neuvoston päätöksen. Kunnat eivät kuiten-
kaan voi sopia asioista, jotka tarkoittaisivat 
puitelaissa säädetyistä väestöpohjavaatimuk-
sista tai yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä 
tehtävistä poikkeamista. 

5 b §.  Menettely velvoitettaessa kunnat yh-
teistoimintaan. Pykälässä säädetään menette-
lystä valtioneuvoston velvoittaessa kunnat 
yhteistoimintaan perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon järjestämisessä. Pykälässä 
säädetään menettelyn käynnistymisen edelly-
tyksistä, aikataulusta, päätöksen esittelevästä 
ministeriöstä, ministeriöiden välisestä yhteis-
työstä, kuntien kuulemisesta, jo perustetun 
yhteistoiminta-alueen kuntien asemasta ja 
kuntien velvollisuudesta toimittaa valtiova-
rainministeriölle sen määräämät tiedot. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvos-
to voi käynnistää 5 a §:ssä säädetyn menette-
lyn, jos kunta ei elokuun loppuun 2011 men-
nessä ole tehnyt sitovaa päätöstä 5 §:n 
3 momentissa säädetyn väestöpohjavaati-
muksen täyttämisestä ja yhteistoiminta-
alueelle perusterveydenhuollon lisäksi siirret-
tävistä sosiaalihuollon tehtävistä. Menettelyn 
käynnistyminen ei kuitenkaan tarkoita, että 
valtioneuvosto tekisi kaikkien menettelyn 
piiriin kuuluvien kuntien osalta yhteistoimin-
taan velvoittavat päätökset. Jos kunta menet-
telyn kuluessa itse tekee päätökset väestö-
pohjavaatimukset sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon integraatiovaatimukset täyttäväs-
tä yhteistoiminnasta, valtioneuvosto keskeyt-
tää yhteistoimintaan velvoittavan päätöksen-
sä valmistelun. Tavoitteena on, että mahdol-
lisimman moni menettelyn piiriin kuuluvista 
kunnista tekisi päätökset itse mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa mutta viimeistään 
valtioneuvoston käynnistämän menettelyn 
kuluessa. 

Valtioneuvoston puolestaan tulee tehdä 
5 a §:ssä tarkoitettu kuntia velvoittava päätös 
kesäkuun loppuun 2012 mennessä. Määräai-
ka on tarpeen, koska yhteistoiminta-alueiden 
tulee käynnistyä jo vuoden 2013 alusta ja 
valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanolle 
on varattava riittävästi aikaa. Päätös tehdään 
valtiovarainministeriön esittelystä ja se val-

mistellaan yhteistyössä sosiaali- ja terveys-
ministeriön kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos-
ton tulee ennen omaa päätöstään kuulla ai-
kaisemmin perustettuun yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvia ja siihen liitettäviä kuntia 
sekä valtioneuvoston päätöksellä mahdolli-
sesti perustettavaan uuteen yhteistoiminta-
alueeseen liitettäviä kuntia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään 5 a §:n 
perusteluissa selostetusta menettelystä val-
tioneuvoston päättäessä liittää kunnan aikai-
semmin perustettuun yhteistoiminta-aluee-
seen. Tällöin kunta tulisi liittää yhteistoimin-
ta-alueeseen samoilla ehdoilla kuin yhteis-
toiminta-alueen muut kunnat ovat siinä jo 
mukana. Näin valtioneuvoston päätöksellä ei 
muutettaisi jo päätetyn yhteistoiminta-alueen 
toimintaan liittyviä peruslähtökohtia. Yhteis-
toiminta-alueen hallintomalli, sille annettavat 
tehtävät, rahoitus ja henkilöstön asema mää-
räytyisivät valtioneuvoston velvoitteen koh-
teena olevan kunnan osalta sen mukaan, mitä 
yhteistoiminta-alueen muut kunnat ovat yh-
teistoiminta-aluetta perustaessaan jo sopi-
neet. 

Pykälän 4 momentissa säädetään kuntien 
tai yhteistoiminta-alueen velvollisuudesta 
toimittaa valtiovarainministeriölle 5 §:ssä 
palveluiden järjestämiselle säädettyjen vel-
voitteiden täyttymisen arvioinnin edellyttä-
mät tiedot siten kuin valtiovarainministeriön 
asetuksella tarkemmin säädetään. Tarkoitus 
on, että valtiovarainministeriö lähettää kaikil-
le kunnille kyselyn, johon annettujen vasta-
usten perusteella voidaan arvioida yhteistoi-
minta-alueilta edellytettyjen vaatimusten 
täyttymistä. Tämän arvion pohjalta valtio-
neuvosto tekee päätöksen siitä, minkä kunti-
en ja yhteistoiminta-alueiden osalta se tulee 
käynnistämään 5 a §:ssä tarkoitettujen yhteis-
toimintaan velvoittavien päätösten valmiste-
lun. 

15 §. Voimaantulo. Kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta annetun lain voimaantu-
losäännökseen ehdotetaan lisättäväksi siirty-
mäsäännökset, jotka koskisivat sosiaalihuol-
lon tehtävien siirtoaikataulua, yhteistoimin-
tavelvoitteiden sitovuutta sekä henkilöstön ir-
tisanomissuojaa. Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksesta annettu laki on määräaikainen 
ja sen voimassaolo lakkaa 31 päivänä joulu-
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kuuta 2012. Siirtymäsäännöksillä lain yhteis-
toimintavelvoitteita sovellettaisiin kuitenkin 
vuoden 2014 loppuun saakka. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös, jonka mukaan nyt muutetta-
vaksi ehdotettua 5 §:ää sovelletaan vuoden 
2014 loppuun saakka. Lisäksi valtioneuvos-
ton 5 a §:n nojalla määräämät yhteistoimin-
tavelvoitteet olisivat voimassa vuoden 2014 
loppuun. Valtioneuvosto voisi ennen vuoden 
2014 loppua myös muuttaa määräämiään yh-
teistoimintavelvoitteita siten kuin tämän lain 
5, 5 a ja 5 b §:ssä säädetään. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi sosiaalihuollon tehtävien siirron eli 
väestöpohjavaatimuksen täyttymisen aikatau-
lusta. Sosiaalihuoltopalveluja koskevaa väes-
töpohjavaatimusta sovellettaisiin vuoden 
2015 alusta lukien. Lisäksi säännökseen eh-
dotetaan lisättäväksi viittaussäännös sosiaali-
huoltolakiin, jonka perusteella kunnalla olisi 
mahdollisuus hakea oikeutta poiketa sosiaa-
lihuollon tehtävien siirtoaikataulusta. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan lisättä-
väksi säännös henkilöstön irtisanomissuojas-
ta taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomis-
perusteita vastaan silloin, kun kunnat siirtä-
vät yhteistoiminta-alueelle sosiaalihuollon 
tehtäviä vuoden 2013 alun jälkeen tämän lain 
5 §:n 3 ja 7 momentin mukaisesti. Mainitun 
5 §:n 3 momentissa säädetään yhteistoiminta-
alueelle siirrettävistä sosiaalihuollon tehtä-
vistä ja edellä 2 momentissa säädetään, että 
nämä tehtävät tulee siirtää yhteistoiminta-
alueelle eräin poikkeuksin viimeistään vuo-
desta 2015. 

Jos yhteistoiminta-alueelle siirretään 5 §:n 
7 momentin mukaisesti sosiaalihuollon teh-
täviä vuoden 2012 lopun jälkeen, sovelletaan 
lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua irtisa-
nomissuojaa 31 päivän joulukuuta 2017 lop-
puun siirrettävissä tehtävissä työskentelevään 
henkilöstöön kunnissa ja yhteistoiminta-
alueilla. Näin ollen vuoden 2013 alun jälkeen 
tapahtuviin tehtävien siirtoihin ei sovelleta 
täyttä viiden vuoden irtisanomissuojaa, vaan 
irtisanomissuojan pituus on 3—5 vuotta riip-
puen siitä, mistä ajankohdasta lukien lain 
edellyttämät tehtävät siirtyvät. Menettelyllä 
estetään irtisanomissuojan ulottumin koh-
tuuttoman kauaksi tulevaan aikaan. Ehdotus 
myös turvaa, että irtisanomissuoja ei muo-

dostu yhteistoiminta-alueita muodostettaessa 
pidemmäksi kuin kuntaliitoksissa, joissa irti-
sanomissuoja voi ulottua enimmillään vuo-
den 2017 loppuun. 
 
1.2 Sosiaalihuoltolaki 

2 §. Pykälän viittaussäännöksiin ehdotetaan 
lisättäväksi viittaus kunta- ja palveluraken-
neuudistuksesta annettuun lakiin. 

2 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
uusi 2 a §, jossa säädettäisiin valtioneuvos-
tolle toimivalta myöntää kunnalle oikeus 
poiketa puitelain sosiaalihuollon tehtävien 
siirron määräaikaa koskevasta poikkeuksesta 
sekä poikkeusta koskevasta menettelystä. 
Puitelain 15 §:n mukaan kunnan olisi siirret-
tävä sosiaalihuollon tehtävät yhteistoiminta-
alueille viimeistään vuoden 2015 alusta luki-
en. 

Säännöksen tarkoituksena on, että kunta 
voisi tarvittaessa saada oikeuden poiketa 
edellä mainitusta puitelain velvoitteesta, jotta 
kunnan ei tarvitsisi valmistella samaan ai-
kaan kahta hallinnollista muutosta, joista en-
simmäisen valmistelu olisi tarpeeton toisen 
suurempaa järjestelyä tarkoittavan vaihtoeh-
don toteutuessa. 

Ehdotetun säännöksen mukaan valtioneu-
vosto voisi kunnan hakemuksesta myöntää 
kunnalle oikeuden poiketa sosiaalihuollon 
tehtävien siirrosta, jos kunnat valmistelevat 
kuntaliitosta tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtävien hoitamista yhdessä suuremman 
asukasmäärän kokonaisuudessa kuin mitä 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain nojalla on päätetty.  Säännöksessä 
edellytettäisiin, että kaikki edellä mainittua 
järjestelyä valmistelevat kunnat olisivat teh-
neet valmistelusta päätöksen. Valtioneuvos-
ton päätöksen edellytyksenä on lisäksi, että 
edellä mainitut järjestelyt on tarkoitus käyn-
nistää viimeistään vuoden 2017 alusta lukien. 
Näin ollen sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velujen integraatio toteutuisi myös näiden 
alueiden osalta viimeistään tällöin. 

Säännös ei mahdollistaisi poikkeamista yh-
teistoimintaa koskevasta väestöpohjavelvoit-
teesta. Poikkeamismahdollisuus ei koskisi 
myöskään tilanteita, joissa kuntaliitos ei rat-
kaisisi puitelain mukaista yhteistoimintavel-
voitetta. 
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Pykälän 2 momentin mukaan kunnan olisi 
haettava poikkeusta viimeistään vuoden 2013 
loppuun mennessä. Valtioneuvosto voisi 
päättää lisäajasta vuoden 2014 kesäkuun lop-
puun mennessä. Päätös tehtäisiin sosiaali- ja 
terveysministeriön esittelystä ja valmistellaan 
yhteistoiminnassa valtiovarainministeriön 
kanssa. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Puitelakia koskevan lakiehdotuksen 5 b §:n 
4 momentin mukaan kuntien tai yhteistoi-
minta-alueen tulee toimittaa valtiovarainmi-
nisteriölle 5 §:ssä palveluiden järjestämiselle 
säädettyjen velvoitteiden täyttymisen arvi-
oinnin edellyttämät tiedot siten kuin valtiova-
rainministeriön asetuksella tarkemmin sääde-
tään. Tarkoitus on, että valtiovarainministeriö 
lähettää kaikille kunnille kyselyn, johon an-
nettujen vastausten perusteella voidaan arvi-
oida yhteistoiminta-alueilta edellytetyn väes-
töpohjavaatimusten täyttymistä ja yhteistoi-
minta-alueelle siirrettävien sosiaalihuollon 
tehtävien riittävyyttä. Tämän arvion pohjalta 
valtioneuvosto tekee päätöksen siitä, minkä 
kuntien ja yhteistoiminta-alueiden osalta se 
tulee käynnistämään 5 a §:ssä tarkoitettujen 
yhteistoimintaan velvoittavien päätösten 
valmistelun. 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol-
lisimman pian sen jälkeen kun eduskunta on 
ne hyväksynyt. Ennen puitelain voimaantu-
loa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Puitelakia koskevan lakiehdotuksen 5 b §:n 
mukaan valtioneuvosto voi käynnistää kun-
nat yhteistoimintaan velvoittavan menettelyn, 
jos kunta ei elokuun loppuun 2011 mennessä 
ole tehnyt sitovaa päätöstä palveluiden järjes-
tämiselle säädettyjen velvoitteiden täyttämi-
sestä. Tämä määräaika on tarpeen, jotta val-
tioneuvosto ehtisi valmistella yhteistoimin-
taan velvoittavat päätökset siten, että kunnat 
voivat käynnistää yhteistoiminnan vuoden 
2013 alusta. Toisaalta kunnat tarvitsevat 
ajoissa ennen elokuun loppua 2011 tiedon, 
mihin mennessä niiden tulee tehdä yhteis-

toimintaa koskevat päätökset välttääkseen 
osaltaan valtioneuvoston toimenpiteiden 
käynnistymisen. Tämän vuoksi lakien olisi 
tultava voimaan mahdollisimman pian niiden 
antamisen jälkeen, viimeistään alkukeväällä 
2011. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pui-
telakia koskevasta hallituksen esityksestä an-
tamassaan lausunnossa (PeVL 37/2006) arvi-
oinut yhteistoiminta-alueita perustuslain nä-
kökulmasta. Perustuslakivaliokunta toteaa 
lausunnossaan, että kuntien erilaisista yhteis-
toimintavelvoitteista on säädetty tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä jo usean vuosi-
kymmenen ajan. Perustuslakivaliokunnan 
käytännössä on pidetty mahdollisena säätää 
tavallisella lailla pakkokuntayhtymistä ja 
vastaavista kuntien yhteistoimintaelimistä, 
vaikka valiokunta onkin katsonut kuntien 
velvoittamisen lailla osallistumaan kuntayh-
tymään lähtökohtaisesti rajoittavan jossain 
määrin kunnallista itsehallintoa (PeVL 
31/1996 vp ). Kuntien pakollisen yhteistoi-
minnan järjestelyjä arvioidessaan valiokunta 
on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi yhteis-
toimintatehtävien ylikunnalliseen luontee-
seen, hallinnon tarkoituksenmukaiseen järjes-
tämiseen niitä hoidettaessa sekä siihen, ettei 
noudatettava päätöksentekojärjestelmä anna 
yksittäiselle kunnalle yksipuolisen määrää-
misvallan mahdollistavaa asemaa (PeVL 
32/2001 vp, s. 2/II, PeVL 65/2002 vp, s. 2 ja 
3, PeVL 22/2006 vp, s. 2/II ja s. 3 ja 4). Mer-
kitystä on annettu myös sille, onko järjestely 
supistanut oleellisesti yhteistoimintaan vel-
vollisten kuntien yleistä toimialaa (PeVL 
11/1984 vp, s. 2/II, PeVL 65/2002 vp, s. 
3/II). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt ongel-
mallisena kuntien yhteistoimintaelimen teh-
tävien lisäämistä siinä määrin ja sillä tavalla, 
että se vaikuttaisi oleellisesti jäsenkuntien 
hallintoon ja vaarantaisi kunnallisen itsehal-
linnon periaatteisiin sisältyvän periaatteen 
kunnan päätösvallan kuulumisesta kuntalais-
ten valitsemille toimielimille (PeVL 11/1984 
vp, s. 2/II, PeVL 65/2002 vp, s. 3). Valiokun-
ta on kuntien vapaaehtoisesta seutuyhteis-
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työstä todennut (PeVL 11a/1984 vp, s. 2/I), 
että on hankalaa perustuslain 121 §:ssä tur-
vattuun kunnalliseen itsehallintoon sisältyvän 
kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta, jos 
kuntien päätösvaltaa ja tehtäviä siirrettäisiin 
hyvin laajamittaisesti seudulliselle toimieli-
melle. Valiokunta on katsonut tämän näkö-
kohdan koskevan ja viime kädessä rajoitta-
van myös kuntien kuntalain mukaista mah-
dollisuutta siirtää tehtäviään kuntayhtymille 
(PeVL 65/2002 vp, s. 3/I, PeVL 22/2006 vp, 
s. 2). 

Puitelaissa edellytettyjen yhteistoiminta-
alueiden osalta perustuslakivaliokunta totesi, 
että kunnat voisivat puitelain 5 §:n 2 momen-
tin mukaan perustaa pykälän 3 ja 4 momen-
tissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen, jonka 
tehtävät voidaan hoitaa joko kuntalain 76 ja 
77 §:ssä säännellyn ns. isäntäkuntamallin 
mukaisella tavalla tai perustamalla tehtävien 
hoitamista varten kuntalain 78—86 §:ssä tar-
koitettu kuntayhtymä. Sääntelyn tarkoitus on 
velvoittaa asukasluvultaan väestömäärävaa-
timuksia pienemmät kunnat kuulumaan eh-
dotuksessa tarkoitettuja tehtäviä varten jär-
jestettäviin yhteistoiminta-alueisiin, jollei vä-
estöpohjavaatimuksia ole mahdollista saavut-
taa kuntaliitoksia tekemällä. Väestömäärä-
vaatimukset täyttävälle kunnalle yhteistoi-
minta-alueeseen kuuluminen on vapaaehtois-
ta. 

Perustuslakivaliokunta myös totesi, että yh-
teistoiminta-alueen hoidettavaksi annettavat 
tehtävät on määritelty puitelakiehdotuksen 
3 ja 4 momentissa. Kysymys on rajatuista 
tehtäväkokonaisuuksista. Sääntely ei perus-
tuslakivaliokunnan aiemman käytännön va-
lossa ole yhteistoiminta-alueelle siirrettäviksi 
tarkoitettujen tehtävien osalta ongelmallista 
kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan 
näkökulmasta. 

Esityksessä ehdotetaan ensinnäkin säädet-
täväksi valtioneuvostolle toimivalta määrätä 
kunta yhteistoimintaan puitelaissa säädetyn 
vähintään noin 20 000 asukkaan väestöpoh-
javaatimuksen täyttämiseksi järjestettäessä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Val-
tioneuvosto voisi käyttää tätä toimivaltaansa, 
jos kunta ei omilla päätöksillään joko kunta-
liitoksella tai kuntien yhteistoiminta-
alueeseen liittymällä täytä väestöpohjavaati-
musta. Kunta voitaisiin tällöin joko liittää jo 

perustettuun yhteistoiminta-alueeseen tai val-
tioneuvosto voisi perustaa kokonaan uuden 
yhteistoiminta-alueen. Esityksessä ehdote-
taan voimassa olevasta lainsäädännöstä poi-
keten, että valtioneuvosto voisi velvoittaa 
myös väestöpohjavaatimukset täyttävän yli 
20 000 asukkaan kunnan yhteistoiminta-
alueeseen, jos se on tarpeen sen läheisyydes-
sä olevan pienemmän kunnan yhteistoimin-
tavelvoitteiden täyttämiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi, että 
valtioneuvoston päätös velvoittaa kunnat yh-
teistoimintaan on voimassa vain siihen saak-
ka, kunnes kunnat yhteistoimintavelvoitteet 
täyttävällä tavalla toisin päättävät. Tältä osin 
on siten kysymys puitelaissa kunnille jo sää-
detyn oikeudellisesti sitovan velvoitteen to-
teutumisen turvaamisesta, ei uudesta yhteis-
toimintavelvoitteesta tai sen laajentamisesta 
lukuun ottamatta tilanteita, joissa valtioneu-
vosto velvoittaa yhteistoimintaan väestöpoh-
javaatimuksen jo täyttävän kunnan. Esitys ei 
tältä osin ole ongelmallinen perustuslain nä-
kökulmasta. 

Toiseksi esityksessä ehdotetaan säädettä-
väksi sosiaali- ja terveydenhuollon eheästä 
kokonaisuudesta yhteistoiminta-alueilla. Eh-
dotetun säännöksen mukaan yhteistoiminta-
alue huolehtisi perusterveydenhuollon lisäksi 
koko sosiaalihuollon tehtäväkokonaisuudes-
ta. Näin turvataan kaikilla yhteistoiminta-
alueilla mahdollisuus yhtenäiseen päätöksen-
tekoon sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. 
Poikkeuksena sääntelyyn olisi kuitenkin las-
ten päivähoito, jonka yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvat kunnat voisivat edelleen 
hoitaa itse. Osa kunnista on siirtänyt lasten 
päivähoidon muuhun hallinnonalaan kuin so-
siaalitoimeen, esimerkiksi sivistystoimeen. 
Siten näiden kuntien osalta ei päivähoidon 
kuntaan jättämisessä ole kysymys samalla 
tavalla sosiaalitoimen hajaantumisesta tai so-
siaali- ja terveydenhuollon yhtenäisyydestä. 
Kunnilla olisi kuitenkin ehdotetun muutok-
sen jälkeenkin mahdollisuus siirtää myös las-
ten päivähoitoon liittyvät tehtävät yhteistoi-
minta-alueelle. Voimassa olevien säännösten 
mukaan yhteistoiminta-alueella, joka huoleh-
tii perusterveydenhuollosta ja laissa tarkem-
min määrittelemättömistä perusterveyden-
huoltoon kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen 
tehtävistä, on oltava vähintään noin 
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20 000 asukasta. Tältä osin siirrettävät tehtä-
vät määrättäisiin siten nykyisestä poiketen 
kokonaisuutena. Määrittely olisi siten tarkka-
rajainen sekä yhtenäinen koko maassa. 

Toisaalta esitys edellyttäisi vielä perustet-
tavilla usealla jo perustetulla yhteistoiminta-
alueella sosiaalihuollon tehtävien siirtoa jo 
nykyistä laajemmin. Tällä halutaan turvata 
sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovit-
tamista, jotta palvelut muodostaisivat käyttä-
jän kannalta toimivan kokonaisuuden. Me-
nettelyn tarkoituksena on turvata riittävät so-
siaali- ja terveyspalvelut kaikissa kunnissa ja 
lisätä asukkaiden yhdenvertaisuutta palvelui-
den saatavuudessa maan eri osissa. Voimassa 
oleva lainsäädäntö edellyttää perustervey-
denhuollon ja tarkemmin määrittelemättömi-
en siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen 
tehtävien siirtämistä. Esityksessä ehdotetaan, 
että sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät 
kootaan samalle vastuutaholle myös niillä 
yhteistoiminta-alueilla, joissa kunnat ovat 
siirtäneet yhteistoiminta-alueen järjestämis-
vastuulle vain osan sosiaalihuollon tehtävis-
tä.   Nämä tehtävät on myös valtaosassa ta-
pauksia siirretty jo perustetuille yhteistoimin-
ta-alueille. Yhteistoimintatehtävät ovat siten 
tästä näkökulmasta luonteeltaan ylikunnalli-
sia ja myös niiden hallinto on tarpeen järjes-
tää ylikunnallisesti. Järjestely ei myöskään 
oleellisesti supista yhteistoimintaan velvollis-

ten kuntien yleistä toimialaa, vaikka se jos-
sakin määrin vähentääkin kuntien käytännön 
mahdollisuuksia yleisen toimialan nojalla it-
senäisesti päättää esimerkiksi sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin liittyvistä lakiin perustumat-
tomista palveluista. Esitystä ei tältäkään osin 
voi pitää ongelmallisena perustuslain kannal-
ta. 

Kunnille laissa säädetyillä yhteistoiminta-
velvoitteilla pyritään turvaaman perustuslain 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsää-
dännön edellyttämät palvelut maan eri osissa 
muuttuvissa olosuhteissa. Yhteistoimintavel-
voitteiden tarkoituksena on lisätä kansalais-
ten yhdenvertaisuutta sosiaali- ja terveyspal-
veluissa. Esitysehdotuksella täsmennetään 
laissa jo nyt säädettyjä kuntien yhteistyövel-
voitteita ja turvattaisiin tarvittaessa valtio-
neuvoston päätöksellä yhteistyövelvoitteiden 
käytännön toteutus niissä tilanteissa, joissa 
kunnat eivät näitä velvoitteita omilla päätök-
sillään toteuta. Kuntien myöhemmät päätök-
set yhteistyövelvoitteiden toteuttamiseksi 
syrjäyttäisivät valtioneuvoston päätöksen. 

Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voitaneen 
käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestykses-
sä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

Laki 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 ja 15 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b § seuraavasti: 

 
5 § 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodosta-
minen 

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialu-
eesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta 
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja 
henkilöstövoimavaroihin perustuvat edelly-
tykset vastata palveluiden järjestämisestä ja 
rahoituksesta. 

Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi 
kunnat voivat perustaa toiminnallisesta ko-
konaisuudesta muodostuvan 3—5 momentis-
sa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat 
voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen teh-
tävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 
2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan 
hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista 
varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoi-
tettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai et-
tä yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kun-
tayhtymä. 

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka 
huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaa-
lihuollosta, on oltava vähintään noin 
20 000 asukasta. Yhteistoiminta-alueelle voi-
daan antaa myös muita tehtäviä. 

Sen estämättä, mitä edellä 3 momentissa 
säädetään, yhteistoiminta-alueeseen kuuluva 

kunta voi huolehtia lasten päivähoidosta an-
netussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoi-
don ja yksityisen hoidon tuesta annetussa 
laissa (1128/1996) tarkoitetuista tehtävistä. 

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998) mukainen ammatillisen perus-
koulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän 
on oltava vähintään noin 50 000. 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodos-
tamiselle 3 ja 5 momentissa väestöpohjalle 
säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, 
jos: 

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi ole 1 ja 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla mahdollista; 

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielis-
ten asukkaiden kielellisten oikeuksien tur-
vaamiseksi; 

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kult-
tuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; 
tai 

4) valtioneuvosto myöntää kunnille oikeu-
den poiketa 3 momentissa säädetystä väestö-
pohjavaatimuksesta, koska toiminnallisen 
kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yh-
teistoiminta-alueen perustamiseksi on alueel-
liset olosuhteet huomioon ottaen tehty kun-
nissa riittävät päätökset. 
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Kunnan tai yhteistoiminta-alueen väestö-
pohjan tulee olla 3 momentin mukainen vii-
meistään 1 päivänä tammikuuta 2013. 
 

5 a § 

Valtioneuvoston toimivalta velvoittaa kunnat 
yhteistoimintaan 

Jos kunta ei täytä 5 §:n 3 momentissa sää-
dettyjä väestöpohjavaatimuksia joko itse tai 
kuulumalla yhteistoiminta-alueeseen, valtio-
neuvosto voi päättää, että kunta liitetään jo 
perustettuun yhteistoiminta-alueeseen tai että 
kunta muodostaa muiden kuntien kanssa ko-
konaan uuden yhteistoiminta-alueen. Jos pe-
rustetulle yhteistoiminta-alueelle ei ole an-
nettu 5 §:n 3 momentissa säädettyjä tehtäviä, 
valtioneuvosto voi kuntien puolesta päättää, 
että mainitut tehtävät siirtyvät yhteistoiminta-
alueelle. 

Valtioneuvosto voi päättää: 
1) yhteistoiminta-alueeseen kuuluvista 

kunnista; 
2) yhteistoiminta-alueen oikeudellisesta 

muodosta 5 §:n 2 momentin mukaisesti;  
3) yhteistoiminta-alueen päätöksenteosta 

vastaavista toimielimistä ja niiden kokoon-
panosta sekä äänivallan jakautumisesta niis-
sä; 

4) kuntayhtymän perussopimukseen tai 
muuhun yhteistoiminta-alueen perustamista 
koskevaan sopimukseen otettavista asioista; 

5) yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä so-
siaali- ja terveydenhuollon tehtävistä 5 §:n 
3 ja 4 momentin mukaisesti sekä tehtävien 
siirron ajankohdasta; 

6) tavasta, jolla kunnat ovat velvollisia ra-
hoittamaan yhteistoiminta-alueelle siirretyt 
palvelut;  

7) henkilöstön mahdollisesta siirtymisestä 
yhteistoiminta-alueen palvelukseen; sekä 

8) muista mahdollisista yhteistoiminta-
alueen perustamiseksi välttämättömistä asi-
oista. 

Jos alueella ei saavuteta toiminnallista ko-
konaisuutta alueelliset olosuhteet huomioon 
ottaen muutoin, valtioneuvosto voi velvoitta-
essaan kunnat yhteistoimintaan päättää, että 
yhteistoiminta-alueeseen kuuluu myös 5 §:n 
6 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kunta se-

kä kunta, joka täyttää 5 §:n 3 momentissa tar-
koitetun väestöpohjavelvoitteen. 

Tässä pykälässä tarkoitettu valtioneuvoston 
päätös on voimassa siihen saakka, kunnes 
kunnat yhteistoimintavelvoitteet täyttävällä 
tavalla toisin päättävät. 
 

5 b § 

Menettely velvoitettaessa kunnat yhteistoi-
mintaan 

Valtioneuvosto voi käynnistää 5 a §:ssä 
säädetyn menettelyn, jos kunta ei elokuun 
loppuun 2011 mennessä ole tehnyt sitovaa 
päätöstä 5 §:n 3 momentissa palveluiden jär-
jestämiselle säädettyjen velvoitteiden täyttä-
misestä. Valtioneuvoston tulee tehdä 
5 a §:ssä tarkoitettu päätös kesäkuun loppuun 
2012 mennessä. Päätös tehdään valtiova-
rainministeriön esittelystä ja se valmistellaan 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. 

Valtioneuvoston tulee ennen 5 a §:ssä sää-
detyn päätöksen tekemistä kuulla aikaisem-
min perustettuun yhteistoiminta-alueeseen 
kuuluvia ja siihen liitettäviä kuntia sekä val-
tioneuvoston päätöksellä perustettavaan uu-
teen yhteistoiminta-alueeseen liitettäviä kun-
tia. 

Jos valtioneuvosto päättää liittää kunnan 
aikaisemmin perustettuun yhteistoiminta-
alueeseen, liitettävään kuntaan sovelletaan 
5 a §:n 2 momentin 2—8 kohdassa tarkoite-
tuissa asioissa, mitä yhteistoiminta-aluetta 
perustettaessa siihen kuuluvien kuntien kes-
ken on sovittu. 

Kuntien tai yhteistoiminta-alueen tulee toi-
mittaa valtiovarainministeriölle 5 §:ssä pal-
veluiden järjestämiselle säädettyjen velvoit-
teiden täyttymisen arvioinnin edellyttämät 
tiedot siten kuin valtiovarainministeriön ase-
tuksella tarkemmin säädetään. 
 

15 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2012 
loppuun. 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, 5 §:ää sovelletaan ja valtioneuvoston 
5 a §:n nojalla määräämät yhteistoimintavel-
voitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. 
Lisäksi valtioneuvosto voi vuoden 2014 lop-
puun mennessä päättää muuttaa määrää-
määnsä yhteistoimintavelvoitetta sekä vel-
voittaa kunta yhteistoimintaan siten, kuin 5, 
5 a ja 5 b §:ssä säädetään. Valtioneuvosto voi 
kuitenkin velvoittaa kunnan yhteistoimintaan 
vain, jos kunta on päättänyt 5 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta toi-
sin kuin, mitä se on ilmoittanut valtioneuvos-
tolle 5 b §:n 4 momentin perusteella, eikä 
kunnan päätös täytä, mitä säädetään 5 §:ssä 
tehtävien hoitamisesta. 

Mitä tämän lain 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään sosiaalihuollon tehtävien hoitamisesta 
kunnissa ja yhteistoiminta-alueella, sovelle-
taan sosiaalihuollon tehtävien hoitamiseen 
vuoden 2015 alusta lukien. Kunta voi hakea 
valtioneuvostolta oikeutta poiketa sosiaali-

huollon tehtävien siirtovelvoitteesta siten, 
kuin sosiaalihuoltolain (710/1982) 2 a §:ssä 
säädetään. 

Jos 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut järjestelyt toteu-
tetaan ennen vuoden 2012 loppua, sovelle-
taan lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua ir-
tisanomissuojaa vuoden 2012 jälkeenkin jär-
jestelyn kohteena olevaan henkilöstöön. Jos 
yhteistoiminta-alueelle siirretään vuoden 
2012 jälkeen 5 §:n 3 momentin mukaisesti 
sosiaalihuollon tehtäviä, sovelletaan lain 
13 §:n 3 momentissa tarkoitettua irtisanomis-
suojaa vuoden 2017 loppuun siirrettävissä 
tehtävissä työskentelevään henkilöstöön 
kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta   
20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 
 
 
 

2. 

 
 

Laki 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti sosiaalihuoltolain (710/1982) 2 §, sellaisena kuin se on laissa 

1715/2009, sekä 
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 2 a § seuraavasti: 

 
2 § 

Tässä laissa tarkoitettuun kunnan järjestä-
mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavus-
tuksesta annettua lakia (733/1992), kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta annettua 
lakia (1704/2009) sekä kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta annettua lakia 
(169/2007), jollei lailla toisin säädetä. 
 

2 a § 
Sen estämättä, mitä edellä 2 §:ssä sääde-

tään, valtioneuvosto voi kunnan hakemukses-
ta päättää, että kunta voi poiketa kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
5 §:n 3 momentissa ja 15 §:n 3 momentissa 
säädetystä velvoitteesta siirtää sosiaalihuol-
lon tehtävät yhteistoiminta-alueen hoidetta-
vaksi. Valtioneuvoston päätöksen edellytyk-
senä on, että: 
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1) kunnat ovat tehneet päätöksen kuntaja-
kolain (1698/2009) 5 §:n 1 momentin mukai-
sesta kuntien yhdistymisen suunnittelusta 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain 5 §:n 3 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttäväksi uudeksi kunnaksi; tai 

2) kunnat ovat päättäneet selvittää kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
5 §:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien 
hoitamista yhdessä suuremman asukasmää-
rän kokonaisuudessa kuin, mitä kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
5 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista päätök-
sistä johtuu; ja 

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut raken-
nejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa viimeis-
tään 1 päivänä tammikuuta 2017. 

Kuntien on haettava 1 momentissa tarkoi-
tettua poikkeamisoikeutta viimeistään 31 päi-
vänä joulukuuta 2013. Valtioneuvoston tulee 
tehdä päätös viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 2014. Päätös tehdään sosiaali- ja terve-
ysministeriön esittelystä ja valmistellaan yh-
teistyössä valtiovarainministeriön kanssa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      
kuuta 20  ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2014. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

————— 
 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

 
 

Laki 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 ja 15 § sekä 
lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodosta-
minen 

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialu-
eesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta 
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja 
henkilöstövoimavaroihin perustuvat edelly-
tykset vastata palveluiden järjestämisestä ja 
rahoituksesta. 

Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi 
kunnat voivat perustaa toiminnallisesta koko-
naisuudesta muodostuvan 3 ja 4 momentissa 
tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat 
voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen tehtä-
vät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 
2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan 
hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista 
varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoi-
tettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai et-
tä yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kun-
tayhtymä. 

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka 
huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen 
kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, 
on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. 
 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodosta-
minen 

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialu-
eesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta 
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja 
henkilöstövoimavaroihin perustuvat edelly-
tykset vastata palveluiden järjestämisestä ja 
rahoituksesta. 

Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi 
kunnat voivat perustaa toiminnallisesta ko-
konaisuudesta muodostuvan 3—5 momentis-
sa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat 
voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen teh-
tävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 
2 momentin mukaisesti alueen yhden kunnan 
hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista 
varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoi-
tettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai et-
tä yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa kun-
tayhtymä. 

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka 
huolehtii perusterveydenhuollosta ja sosiaa-
lihuollosta, on oltava vähintään noin 
20 000 asukasta. Yhteistoiminta-alueelle voi-
daan antaa myös muita tehtäviä.  

Sen estämättä, mitä edellä 3 momentissa 
säädetään, yhteistoiminta-alueeseen kuuluva 
kunta voi huolehtia lasten päivähoidosta an-
netussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoi-
don ja yksityisen hoidon tuesta annetussa 
laissa (1128/1996) tarkoitetuista tehtävistä. 
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Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998) mukainen ammatillisen peruskou-
lutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on ol-
tava vähintään noin 50 000. 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodos-
tamiselle 3 ja 4 momentissa säädetyistä edel-
lytyksistä voidaan poiketa, jos: 
 

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi ole 1 ja 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla mahdollista; 

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielis-
ten asukkaiden kielellisten oikeuksien tur-
vaamiseksi; tai 

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kult-
tuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi. 
 

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998) mukainen ammatillisen peruskou-
lutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on 
oltava vähintään noin 50 000. 

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodos-
tamiselle 3 ja 5 momentissa väestöpohjalle 
säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, 
jos: 

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi ole 1 ja 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla mahdollista; 

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielis-
ten asukkaiden kielellisten oikeuksien tur-
vaamiseksi;  

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kult-
tuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi; 
tai 

4) valtioneuvosto myöntää kunnille oikeu-
den poiketa 3 momentissa säädetystä väestö-
pohjavaatimuksesta, koska toiminnallisen 
kokonaisuuden muodostavan kunnan tai yh-
teistoiminta-alueen perustamiseksi on alueel-
liset olosuhteet huomioon ottaen tehty kun-
nissa riittävät päätökset.  

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen väestö-
pohjan tulee olla 3 momentin mukainen vii-
meistään 1 päivänä tammikuuta 2013. 

 
 5 a § 

Valtioneuvoston toimivalta velvoittaa kun-
nat yhteistoimintaan 

Jos kunta ei täytä 5 §:n 3 momentissa sää-
dettyjä väestöpohjavaatimuksia joko itse tai 
kuulumalla yhteistoiminta-alueeseen, valtio-
neuvosto voi päättää, että kunta liitetään jo 
perustettuun yhteistoiminta-alueeseen tai että 
kunta muodostaa muiden kuntien kanssa ko-
konaan uuden yhteistoiminta-alueen. Jos pe-
rustetulle yhteistoiminta-alueelle ei ole an-
nettu 5 §:n 3 momentissa säädettyjä tehtäviä, 
valtioneuvosto voi kuntien puolesta päättää, 
että mainitut tehtävät siirtyvät yhteistoimin-
ta-alueelle. 

Valtioneuvosto voi päättää: 
1) yhteistoiminta-alueeseen kuuluvista 

kunnista; 
2) yhteistoiminta-alueen oikeudellisesta 

muodosta 5 §:n 2 momentin mukaisesti;  
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3) yhteistoiminta-alueen päätöksenteosta 
vastaavista toimielimistä ja niiden kokoon-
panosta sekä äänivallan jakautumisesta niis-
sä; 

4) kuntayhtymän perussopimukseen tai 
muuhun yhteistoiminta-alueen perustamista 
koskevaan sopimukseen otettavista asioista; 

5) yhteistoiminta-alueelle siirrettävistä so-
siaali- ja terveydenhuollon tehtävistä 5 §:n 
3 ja 4 momentin mukaisesti sekä tehtävien 
siirron ajankohdasta; 

6) tavasta, jolla kunnat ovat velvollisia ra-
hoittamaan yhteistoiminta-alueelle siirretyt 
palvelut;  

7) henkilöstön mahdollisesta siirtymisestä 
yhteistoiminta-alueen palvelukseen; sekä 

8) muista mahdollisista yhteistoiminta-
alueen perustamiseksi välttämättömistä asi-
oista. 

Jos alueella ei saavuteta toiminnallista ko-
konaisuutta alueelliset olosuhteet huomioon 
ottaen muutoin, valtioneuvosto voi velvoitta-
essaan kunnat yhteistoimintaan päättää, että 
yhteistoiminta-alueeseen kuuluu myös 5 §:n 
6 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kunta se-
kä kunta, joka täyttää 5 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun väestöpohjavelvoitteen.  

Tässä pykälässä tarkoitettu valtioneuvoston 
päätös on voimassa siihen saakka, kunnes 
kunnat yhteistoimintavelvoitteet täyttävällä 
tavalla toisin päättävät. 

 
 
 5 b §

Menettely velvoitettaessa kunnat yhteistoi-
mintaan 

Valtioneuvosto voi käynnistää 5 a §:ssä 
säädetyn menettelyn, jos kunta ei elokuun 
loppuun 2011 mennessä ole tehnyt sitovaa 
päätöstä 5 §:n 3 momentissa palveluiden jär-
jestämiselle säädettyjen velvoitteiden täyttä-
misestä. Valtioneuvoston tulee tehdä 
5 a §:ssä tarkoitettu päätös kesäkuun lop-
puun 2012 mennessä. Päätös tehdään valtio-
varainministeriön esittelystä ja se valmistel-
laan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministe-
riön kanssa. 

Valtioneuvoston tulee ennen 5 a §:ssä sää-
detyn päätöksen tekemistä kuulla aikaisem-
min perustettuun yhteistoiminta-alueeseen 
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kuuluvia ja siihen liitettäviä kuntia sekä val-
tioneuvoston päätöksellä perustettavaan uu-
teen yhteistoiminta-alueeseen liitettäviä kun-
tia. 

Jos valtioneuvosto päättää liittää kunnan 
aikaisemmin perustettuun yhteistoiminta-
alueeseen, liitettävään kuntaan sovelletaan 
5 a §:n 2 momentin 2—8 kohdassa tarkoite-
tuissa asioissa, mitä yhteistoiminta-aluetta 
perustettaessa siihen kuuluvien kuntien kes-
ken on sovittu. 

Kuntien tai yhteistoiminta-alueen tulee 
toimittaa valtiovarainministeriölle 5 §:ssä 
palveluiden järjestämiselle säädettyjen vel-
voitteiden täyttymisen arvioinnin edellyttä-
mät tiedot siten kuin valtiovarainministeriön 
asetuksella tarkemmin säädetään.  

 
 
 

15 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä helmi-
kuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2012 lop-
puun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2012 
loppuun.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, 5 §:ää sovelletaan ja valtioneuvoston 
5 a §:n nojalla määräämät yhteistoimintavel-
voitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. 
Lisäksi valtioneuvosto voi vuoden 2014 lop-
puun mennessä päättää muuttaa määrää-
määnsä yhteistoimintavelvoitetta sekä vel-
voittaa kunta yhteistoimintaan siten, kuin 5, 
5 a ja 5 b §:ssä säädetään. Valtioneuvosto 
voi kuitenkin velvoittaa kunnan yhteistoimin-
taan vain, jos kunta on päättänyt 5 §:n 
3 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoita-
misesta toisin kuin, mitä se on ilmoittanut 
valtioneuvostolle 5 b §:n 4 momentin perus-
teella, eikä kunnan päätös täytä, mitä sääde-
tään 5 §:ssä tehtävien hoitamisesta.  

Mitä tämän lain 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään sosiaalihuollon tehtävien hoitamisesta 
kunnissa ja yhteistoiminta-alueella, sovelle-
taan sosiaalihuollon tehtävien hoitamiseen 
vuoden 2015 alusta lukien. Kunta voi hakea 
valtioneuvostolta oikeutta poiketa sosiaali-
huollon tehtävien siirtovelvoitteesta siten, 
kuin sosiaalihuoltolain (710/1982) 2 a §:ssä 
säädetään.   
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Jos 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut järjestelyt toteu-
tetaan ennen 31 päivää joulukuuta 2012, so-
velletaan lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua irtisanomissuojaa 31 päivän joulukuuta 
2012 jälkeenkin järjestelyn kohteena olevaan 
henkilöstöön. 
 
 
 
 
 
 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 
 

Jos 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut järjestelyt toteu-
tetaan ennen vuoden 2012 loppua, sovelle-
taan lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitettua ir-
tisanomissuojaa vuoden 2012 jälkeenkin jär-
jestelyn kohteena olevaan henkilöstöön. Jos 
yhteistoiminta-alueelle siirretään vuoden 
2012 jälkeen 5 §:n 3 momentin mukaisesti 
sosiaalihuollon tehtäviä, sovelletaan lain 
13 §:n 3 momentissa tarkoitettua irtisano-
missuojaa vuoden 2017 loppuun siirrettävis-
sä tehtävissä työskentelevään henkilöstöön 
kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla.  

 
 
 

——— 
 
 Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta  

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 

2. 

 

Laki 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti sosiaalihuoltolain (710/1982) 2 §, sellaisena kuin se on laissa 

1715/2009, sekä 
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 2 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §  
Tässä laissa tarkoitettuun kunnan järjestä-

mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavus-
tuksesta annettua lakia (733/1992) sekä kun-
nan peruspalvelujen valtionosuudesta annet-
tua lakia (1704/2009), jollei lailla toisin sää-
detä. 
 

2 § 
Tässä laissa tarkoitettuun kunnan järjestä-

mään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelusta ja valtionavus-
tuksesta annettua lakia (733/1992), kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta annettua 
lakia (1704/2009) sekä kunta- ja palvelura-
kenneuudistuksesta annettua lakia 
(169/2007), jollei lailla toisin säädetä. 

 
 2 a §  

Sen estämättä, mitä edellä 2 §:ssä sääde-
tään, valtioneuvosto voi kunnan hakemukses-
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ta päättää, että kunta voi poiketa kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
5 §:n 3 momentissa ja 15 §:n 3 momentissa 
säädetystä velvoitteesta siirtää sosiaalihuol-
lon tehtävät yhteistoiminta-alueen hoidetta-
vaksi. Valtioneuvoston päätöksen edellytyk-
senä on, että: 

1) kunnat ovat tehneet päätöksen kuntaja-
kolain (1698/2009) 5 §:n 1 momentin mukai-
sesta kuntien yhdistymisen suunnittelusta 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain 5 §:n 3 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttäväksi uudeksi kunnaksi; tai 

2) kunnat ovat päättäneet selvittää kunta- 
ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
5 §:n 3 momentissa säädettyjen tehtävien 
hoitamista yhdessä suuremman asukasmää-
rän kokonaisuudessa kuin, mitä kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 
5 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista päätök-
sistä johtuu; ja 

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut raken-
nejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa viimeis-
tään 1 päivänä tammikuuta 2017.  

Kuntien on haettava 1 momentissa tarkoi-
tettua poikkeamisoikeutta viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Valtioneuvoston 
tulee tehdä päätös viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2014. Päätös tehdään sosiaali- ja 
terveysministeriön esittelystä ja valmistellaan 
yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. 

——— 
 

 
 Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20   ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2014. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 

 


