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Lukijalle 

Koko julkishallinto on Suomessa ennen kokemattoman suuressa muutoksessa. Kunnissa jo vuosia me-

neillään ollutta muutosta vauhdittaa nyt valtioneuvoston linjaama kunta- ja palvelurakenneuudis-

tus. Se velvoittaa kunnat ripeällä aikataululla valmistelemaan lakien ja asetusten edellyttämät suun-

nitelmat ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä muiden kuntien kanssa. 

Tavoitteena ovat entistä paremmat julkiset palvelut. Järkevä ja tehokas toiminta edellyttää aina 

perustakseen järkeviä rakenteita. Siksi myös kuntarakenteita – kuntarajojen ja kuntien yhteistyön 

muutoksia – on välttämätön arvioida. Palvelurakenneuudistuksen ytimenä taas on palveluprosessien 

kehittäminen sujuviksi. Tavoitteena on oikea palvelu, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla 

henkilöstövoimavarojen käytöllä toteutettuna. Oma henkilöstö on voimavara, jonka osaaminen ja 

motivaatio on keskeistä valjastaa tähän palveluiden ja palveluprosessien kehittämistyöhön. 

JHL on ollut onnistuneesti vaikuttamassa lainsäädännön sisältöön erityisesti henkilöstön asemaa 

sekä yhteistoimintaa koskevien säädösten osalta. Lakien voimaantulo on kuitenkin vasta kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen käynnistin, ei päätepiste. Itse työ on tehtävä paikallisesti. Tätä työtä ha-

luamme nyt tukea. Luottamusmiesten ja muiden yhdistysaktiivien käyttöön tarkoitettu opas on tar-

koitettu erityisesti siirtymävaiheen muutostilanteisiin, tyhjentäviä vastauksia kaikkiin muutostilan-

teiden nostamiin kysymyksiin ei esitetä. Oppaan merkitystä tähdentää se, että juuri kunta- ja palve-

lurakenneuudistuksen tarkoittamiin järjestelyihin sovelletaan erilaisia - ja henkilöstön näkökulmasta 

turvaavampia - normeja kuin kuntien muutoin toteuttamissa hankkeissa.  

Toivon, että olet tarmokkaasti mukana paikallisessa uudistustyössä. Vain yhdessä olemme vah-

voja ja voimme kokea onnistumisen hetkiä tässä vaativassa tehtävässä!

Tuire Santamäki-Vuori

puheenjohtaja
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1. Johdanto  

Kuntahallinnon kehityksessä 1990-luvun alun talouslama osoittautui käännekohdaksi. Kunnat selvi-

sivät laman aiheuttamasta ensisäikähdyksestä erilaisin sopeuttamistoimin, kuten säästösopimusten 

ja lomautusten avulla. Kuntatalous ei kuitenkaan toipunut täysin entiselleen. Kaikilla kunnilla ei ole 

pysyviä talousvaikeuksia, mutta monia kuntia on viimeisen kymmenen vuoden ajan kiusannut talou-

den jatkuva epävakaus ja vähäinen liikkumavara.  

Vuosi toisensa jälkeen kunnat ovat joutuneet taiteilemaan verotulojen hitaan kasvun ja vaikeas-

ti hallittavien menojen kasvun välisessä puristuksessa. Yksittäisten kuntien ja koko kuntatalouden tila 

on voinut kohentua hetkellisesti, vuodeksi tai pariksi, mutta pysyvää vakautta ei ole saavutettu.

Suomessa kuntahallinto on hajanainen. Kuntia on paljon ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia 

asukasluvultaan, alueeltaan, väestö- ja elinkeinorakenteeltaan. Kuntien palvelujärjestelmä on vä-

hitellen pirstoutunut kuntakohtaisesti vaihteleviin palveluiden tuottamis- ja järjestämistapoihin. 

Kunnat ovat siirtäneet palvelujen tuotantoa yhä enemmän ulkopuolisten palveluntuottajien hoi-

dettavaksi. Yhtenäiskunta-ajattelusta ollaan siirtymässä yhä laajemmin kuntakonsernimalliin. Kun 

aiemmin kunta tuotti itse pääosan lakisääteisistä ja muista palveluista, nyt se ulkoistaa ja muilla ta-

voin hajauttaa palvelujaan. 

Suhtautuminen palveluiden ulkoistamiseen vaihtelee. Osa kunnista näkee sen mahdollisuutena 

kehittää palvelutuotantoa, toisille ulkoistaminen on taloudellisen seikkojen sanelema pakkoratkai-

su. 

Kuntatalouden ja kuntien palvelujen kehittämistä on tutkittu ja selvitetty useita kertoja. Tällaisia 

hankkeita ovat olleet esimerkiksi selvitysmies Jukka Pekkarisen kuntatalousselvitys, kansallinen ter-

veyshanke, Kainuun hallintokokeilu ja seutuhallintokokeilu. Kainuun hallintokokeilua lukuun otta-

matta ne eivät ole johtaneet merkittäviin rakenneuudistuksiin, mikä on kasvattanut valtiovallan pai-

netta toteuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistus valtion tiukemmassa ohjauksessa.
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2. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen  
 valmistelu

Sisäasiainministeriö käynnisti kunta- ja palvelurakennehankkeen, ns. PARAS-hankkeen, 11.5.2005 

valmistelemaan kuntahallinnon kokonaisuudistusta. Työskentelyyn osallistui laaja joukko poliittisia 

päättäjiä, Suomen Kuntaliiton edustajia, virkamiehiä sekä muita asiantuntijoita. Myös kunta-alan 

pääsopijajärjestöillä oli omat edustajansa hankkeen työryhmissä. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan ns. puitelain valmistelu poikkesi tavanomaises-

ta kuntia koskevan lainsäädännön valmistelusta. Puitelain valmisteluvaiheessa sen keskeinen sisältö 

päätettiin poliittisella tasolla normaalin virkamiesvalmistelun sijaan. Puitelain valmistelun yhteydes-

sä otettiin pitkästä aikaa käyttöön myös vanha neuvotteluoikeuslaki, jonka mukaisesti sisäasiainmi-

nisteriö kuuli sekä kunta-alan pääsopijajärjestöjä että kunnallista työmarkkinalaitosta ennen kuin 

lakiehdotus käsiteltiin hallituksessa ja annettiin eduskunnalle.

Puitelain valmistelun yhteydessä kuultiin aidosti myös työntekijäjärjestöjen näkemyksiä. JHL:n 

viesti lain valmistelijoille oli, että puitelakiin on välttämätöntä sisällyttää henkilöstöä koskevia mää-

räyksiä. Liitto korosti yhteistoiminnan ja palvelussuhdesuhdeturvan merkitystä niin henkilöstön ase-

man kuin koko uudistuksen onnistumisen turvaajana.

Kuntien peruspalveluohjelmaa valmisteleva ministeriryhmä esitti kunta- ja palvelurakenneuu-

distuksen vaihtoehdoiksi kolmea erilaista mallia: peruskuntamallia, piirimallia ja aluekuntamallia. 

Peruskuntamallissa ehdotettiin, että kunta muodostuisi työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnalli-

sesta kokonaisuudesta. Peruskuntamalliin sisältyi tavoite, jonka mukaan kunnat muodostuisivat vä-

hintään 20 000 asukkaasta. 

Kolmen mallin paremmuutta testattiin maakunnissa. Malleja koskevissa lausunnoissa peruskun-

tamalli sai alueiden suurimman kannatuksen. 
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3. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta  
 koskevan puitelain sisältö

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva laki, ns. puitelaki, ja kuntajakolain muutosta koskeva 

laki hyväksyttiin eduskunnassa 17.1.2007. Lait tulivat voimaan 23.2.2007.

Puitelaki määrittelee yleiset tavoitteet kuntien hallinnon ja palvelujen uudistamiselle. Laissa 

säädetään myös se, miten kuntien tulee suunnitella ja valmistella uudistuksia. Puitelaki sisältää mää-

räykset siitä, miten kuntien hallinto ja keskeiset terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut tulee organi-

soida (hallinnon ja palvelujen järjestämisvastuu). Sen sijaan laissa ei säädetä, miten palvelujen jär-

jestämisvastuussa olevat mahdolliset uudenlaiset kunnat, isäntäkunnat ja kuntayhtymät tuottavat 

palvelut. Uusi kunta tai kuntayhtymä voi päättää, tuottaako se palvelut omana työnä, yhtiöitetäänkö 

palveluja tai hankintaanko niitä ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Perusajatus on se, että kunnat 

jatkossakin päättävät itse, miten kehittävät hallintoaan ja järjestävät palvelunsa. 

Puitelaki on poikkeuksellista lainsäädäntöä. Laissa esitetään valtiovallan tavoitteet siitä, mihin 

suuntaan kuntahallintoa tulisi kehittää, mutta kunnat päättävät viime kädessä itse, toteuttavatko ne 

näitä valtiovallan asettamia tavoitteita vai eivät. 

Perustavoite on yhtenäistää hajanaista kuntarakennetta ja palvelujärjestelmää. Yhdistämällä 

kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin pyritään vahvistamaan kuntahallintoa ja aikaan-

saamaan elinvoimaisempia kuntia. Vastaavasti palvelujärjestelmää pyritään kokoamaan yhtenäisem-

mäksi uudistamalla toisaalta perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluja ja toisaalta erikois-

sairaanhoidon ja kehitysvammahuollon sekä ammatillisen koulutuksen kuntayhtymiä.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisen keinot:

1. Kuntaliitokset 

2. Yhteistoiminta-alueen muodostaminen 

3. Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen

4. Kunnan toimeenpanosuunnitelma uudistuksen toteuttamisesta

5. Pääkaupunkiseudun kaupunkien suunnitteluvelvollisuus

6. Maakuntien keskuskaupunkien suunnitteluvelvollisuus

7. Tehtävien siirtäminen kunnilta valtiolle

8. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskeva selvittelymenettely
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4. Kuntaliitos tai yhteistoiminta-alue 

Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen palvelujen 

väestöpohjan tulee olla vähintään 20 000 asukasta. Puitelain mukaan kunnilla on kaksi mahdolli-

suutta toteuttaa tavoite.  Ne voivat muodostaa kuntaliitoksia tai ns. yhteistoiminta-alueita.

Kuntien menojen kasvun hillitseminen on yksi puitelain säätämisen keskeisistä vaikuttimista. 

Kustannusten hillitseminen ei kuitenkaan ole ainoa kuntarakenteen uudistamisen tavoite. Vähintään 

yhtä painava peruste kuntarakenteen muutokselle on pyrkimys aikaansaada elinkeino- ja väestö-

rakenteeltaan nykyistä elinvoimaisempia kuntayksikköjä. Kuntarakenteen uudistamista vauhdittaa 

myös se tosiasia, että kuntapalvelujen määrän ja laatuvaatimusten kasvun seurauksena monet pienet 

kunnat tuottavat nykyisin itse vain pienen osan asukkaiden tarvitsemista palveluista.

Puitelain ja kuntajakolain tavoitteena on muodostaa sellaisia kuntia, jotka muodostuvat työs-

säkäyntialueesta tai joiden asukasmäärä on vähintään 20 000. Puitelain mukaan kunnan tulee muo-

dostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta aluekokonaisuudesta, jolla on ta-

loudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä. 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisen asukaspohjan tulee olla 50 000.

Kuntien lukumäärä kuntakoon mukaan vuonna 2007

alle 2 000

2 000 - 5 999

6 000 - 9 999

10 000 - 19 999

20 000 - 39 999

40 000 - 100 000

yli 100 000

60

164

75

47

35

13

6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Lähde: Hallituksen esitys 155/2006

Asukasmäärä
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Tällä hetkellä maassamme on 224 kuntaa, joissa on alle 6 000 asukasta. Puitelain kuntakokoa 

koskevan tavoitteen toteutuminen edellyttää siis lukuisia kuntaliitoksia. 

Mikäli kunnat eivät halua tehdä kuntaliitoksia, tulee kuntien muodostaa perusterveydenhuollon 

ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen palvelujen järjestämiseksi yhteistoiminta-alueita.

Kunnat voivat muodostaa yhteistoiminta-alueen kahdella tavalla. Ne voivat perustaa kuntayh-

tymän tai sopia siitä, että yksi kunta, ns. isäntäkunta, järjestää palvelut myös koko yhteistoiminta-

alueeseen kuuluvien kuntien asukkaille. 

Kunta ei voi täyttää puitelain 5 §:n mukaista perusterveydenhuollon järjestämisvastuutaan si-

ten, että se ostaa kansanterveyslain tarkoittamat palvelut sairaanhoitopiiriltä. Sen sijaan puitelain    

6 §:n mukaiselle erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon uudelle kuntayhtymälle voidaan an-

taa tehtäväksi myös jäsenkuntien perusterveydenhuollon järjestäminen.

Ennen puitelain voimantuloa toteutettu ja vuoden alusta toimintansa aloittanut Päijät-Hämeen 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on esimerkki järjestelystä, jossa seitsemän Päijät-Hämeen 

kuntaa (Artjärvi, Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Pukkila ja Orimattila) on siirtänyt myös perustervey-

denhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuun Päijät-Hämeen kuntayhtymälle. 

Puitelaki ei anna vastausta siihen, miten menetellään, jos yksittäinen alle 20 000 asukkaan kun-

ta jää alueen muiden kuntien muodostaman kuntaliitoksen tai yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle. 

Valtioneuvosto joutuu arvioimaan näitä tilanteita ensi syksynä, kun kunnat ovat antaneet valtioneu-

vostolle puitelain toimeenpanoa koskevat suunnitelmansa.

4.1. Kuntaliitokset 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on kuntarakenteen vahvistaminen eli kuntaliitos-

ten edistäminen. Kuntarakenteen uudistamisen taustalla vaikuttavat myös muut kuin puhtaasti kun-

nallishallinnon sisäiset muutostarpeet. Alue- ja elinkeinorakenne on muuttunut voimakkaasti vii-

meisen kymmenen vuoden aikana, ja esimerkiksi ennakoitu väestökehitys asettaa uusia vaatimuksia 

palvelujen järjestämiselle. 

Kuntaliitosten tekeminen on puitelain aikanakin kuntien omassa harkinnassa. Valtio tukee kun-

taliitoksia yhdistymisavustuksilla.

Kuntaliitosten toteuttamisesta säädetään kuntajakolaissa, jota uudistettiin puitelain säätämisen 

yhteydessä. Tähän kuntajakolain muuttamista koskevaan lakiin sisältyvät myös kuntien yhdistymisa-

vustuksia ja henkilöstön asemaa koskevat säännökset. Kuntajakolain 13 § koskee henkilöstön asemaa 

ja siinä säädetään kuntaliitoksen valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvästä työnantajan ja henkilös-

tön yhteistoiminnasta, liikkeenluovutussäännösten soveltamisesta työnantajavaihdoksen yhteydessä 

sekä viiden vuoden palvelussuhdeturvasta. 
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4.2. Isäntäkuntamalli 
Yhteistoiminta-aluetta perustettaessa kunnat voivat vapaasti päättää, mitkä kunnat halutaan mu-

kaan. Mikäli kunnat päätyvät isäntäkuntamalliin, tulee niiden perustaa yhteinen toimielin peruster-

veydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen hallintoa ja päätöksentekoa varten. Yhteinen toimielin 

kuuluu isäntäkunnan organisaatioon. 

Toimielimestä säädetään kuntalain 77 §:ssä:

”Kunnan hoitaessa sopimuksen nojalla tehtävää yhden tai use-

amman kunnan puolesta voidaan sopia, että ensiksi mainitun 

kunnan siihen toimielimeen, joka huolehtii tehtävästä, valitsevat 

osan jäsenistä asianomaiset muut kunnat.

Jäseninä toimielimessä voivat olla asianomaisten kuntien vas-

taavien toimielinten vaalikelpoiset henkilöt.”

Esimerkki: Jos kunnat päättävät, että kunta A hoitaa myös kuntien B, C ja D perusterveydenhuollon 

ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen palvelut, voi kunnan A sosiaali- ja terveyslautakunta toi-

mia yhteisenä toimielimenä. Lautakuntaan valitaan myös kuntien B, C ja D edustajia hallinnoimaan 

ja päättämään kuntien yhteisistä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista.

Yhteinen toimielin on yleensä lautakunta, mutta laki ei estä sitä, että jokin muukin päätöksente-

koelin, kuten johtokunta, toimikunta tai vastaava, voi toimia kuntien yhteisenä toimielimenä.

Perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalitoimen henkilöstö on isäntäkunnan palvelukses-

sa. Mikäli kunnat päättävät puitelain 5 §:n mukaisen yhteistoiminta-alueen perustamisesta, ainakin 

osalla muiden kuntien henkilöstöstä vaihtuu työnantaja. Muiden kuntien palveluksessa oleva, perus-

terveydenhuollon ja sosiaalitoimen siirtyvissä tehtävissä työskentelevä henkilöstö siirtyy palvelus-

suhteen katkeamatta isäntäkunnan palvelukseen puitelain 13 § 2 momentin nojalla. Siirtyvää henki-

löstöä koskee myös puitelain 13 § 3 momentin mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja.

Isäntäkuntamallissa kunnat tekevät yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan yhteisen toimieli-

men tehtävistä ja palveluista. Niiden perusteella määräytyy myös se viranhaltijoiden ja työntekijöiden 

joukko, joita yhteistoiminta-alueen perustaminen koskee ja joiden työnantaja tulee vaihtumaan.

Isäntäkuntamallia koskevasta kuntien yhteistoimintasopimuksesta on käytävä yhteistoiminta-

lain ja yhteistoimintaa koskevan yleissopimuksen mukaiset yt-neuvottelut henkilöstön edustajien 

kanssa. 

Henkilöstön näkökulmasta kuntaliitosten edistäminen on järkevämpää kuin yhteistoiminta-alu-

een palveluyhteistyön rakentaminen. Kaikki vaihtoehdot, niin kuntaliitos, perusterveydenhuollon ja 

sosiaalitoimen kuntayhtymä kuin isäntäkuntamalli, merkitsevät osalle henkilöstöstä työnantajavaih-

doksia. Kuntaliitoksessa palvelujen järjestämisestä vastaa yksi kunta ja sen poliittiset päättäjät sii-

tä huolimatta, että myös kuntaliitoksiin voi liittyä erilaisia uusia palveluorganisaatioita. Sen sijaan 

kuntien yhteistoiminta-alueen muodostamista tarkoittava järjestely on poliittisen päätöksenteon ja 
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palvelujen järjestämiseen liittyvien vastuiden kannalta sekavampi ja epämääräisempi toimintatapa 

kuin kuntaliitosten tekeminen.  

4.3. Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten 
erityishuollon kuntayhtymien uudelleenjärjestely
Erikoissairaanhoitolaki:

Maamme on erikoissairaanhoidon järjestämistä varten jaettu 20 

sairaanhoitopiiriin, jotka on lueteltu erikoissairaanhoitolaissa. 

Sairaanhoito-piirin alue muodostuu sairaanhoitopiirin kuntayh-

tymään kuuluvista kunnista. 

Kunnan tulee kuulua jäsenenä johonkin erikoissairaanhoitoa järjestävistä kuntayhtymistä. Vastaavasti 

kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan kunnan tulee kuulua johonkin erityishuol-

topiirin kuntayhtymään.

Puitelain 6§: Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen 

Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelujen turvaa-

miseksi maa jaetaan jatkossakin erikoissairaanhoitolaissa tarkoi-

tettuihin kuntayhtymiin. Erikoissairaanhoitolain mukaiset kun-

tayhtymät vastaavat sekä erikoissairaanhoidon että kehitysvam-

mahuollon tehtävistä. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhty-

mään.

Puitelain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon laajaa väestöpohjaa edellyttävien tehtävien järjes-

tämisvastuu pyritään ensimmäistä kertaa kokoamaan yhden organisaation hoidettavaksi. Puitelaki 

edellyttää erikoissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuolto-

piirien yhdistämistä. 

Puitelain mukaan erikoissairaanhoidon ja kehitysvammapalvelujen järjestämisen pohjana ovat 

siis erikoissairaanhoitolaissa määritellyt kuntayhtymät. Tosiasiallisesti kyse on kuitenkin uusien kun-

tayhtymien perustamisesta.

Laajaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja järjestävien kuntayhtymien tulee puitelain mukaan

• vastata palveluista joista säädetään erikoissairaanhoitolaissa ja kehitysvammaisten eri-

tyishuollosta annetussa laissa,

• edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon otta-

mista ja 

• hoitaa muut sille myöhemmin säädettävät tehtävät.
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Kehitysvammaisten erityishuollossa kunnalla on edelleen palvelujen järjestämisvastuu. Kunta päät-

tää, mitkä kehitysvammaisten palvelut siirretään uuden kuntayhtymän vastuulle ja mitkä palvelut se 

järjestää itse tai ostaa muilta palvelujen tuottajilta.

Puitelaki tuo erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon hallinnollisesti samaan organisaati-

oon, mutta ei määrää siitä, miten palvelut käytännössä tuotetaan. Puitelaki ei siis määrää siitä, tuot-

taako uusi kuntayhtymä itse kaikki erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelut vai onko 

palveluja hajautettu myös yksityisten yritysten hoidettavaksi. Palvelujärjestelmän kokonaisuus voi 

olla vaikea hahmottaa, koska lakisääteinen vastuu palvelujen järjestämisestä on edelleen kunnilla ja 

hallinnollinen vastuu yhdellä kuntayhtymällä, mutta käytännössä palvelut voidaan hankkia useilta 

palvelutuottajilta.   

Esimerkki onnistuneesta erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon hallinnollisesta yhdistämi-

sestä on vuoden 2006 alusta käynnistynyt Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-

tayhtymä, johon kuuluu 17 kuntaa ja lähes 3000 työntekijää. Kuntayhtymään kuluu lisäksi kolme 

liikelaitosta: laboratorio-, kiinteistö- ja röntgenliikelaitokset. Pohjois-Karjalan erikoissairaanhoitoa 

ja kehitysvammahuoltoa yhdistettäessä suurimmat muutokset koskivat kahden kuntayhtymän tuki-

palvelujen yhdistämistä, mikä merkitsi monille tukipalvelujen työntekijöille muutoksia aikaisempiin 

työtehtäviin.

4.4. Kuntayhtymän purkaminen
Kuntaliitoksiin, erityissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon sekä ammatillisen perus-

koulutuksen palvelujen uudelleenjärjestelyyn voi liittyä myös kuntayhtymän purkaminen ja palve-

lujen siirtäminen yhden tai useamman peruskunnan hoidettavaksi. Kuntayhtymän purkamiseen voi 

liittyä myös palvelun ulkoistaminen joko kokonaan tai osittain.

Aikaisemmin kuntajakolaissa oli säännös siitä, miten kuntaliitoksen yhteydessä tapahtuva kun-

tayhtymän purkaminen vaikutti henkilöstön asemaan. Uudistetussa kuntajakolaissa kuntayhtymän 

purkamista koskeva säännös kumottiin.

Kuntayhtymien purkamisen vaikutuksia henkilöstön asemaan arvioidaan siten samojen sään-

nösten mukaan kuin muitakin puitelain toteuttamiseen ja kuntaliitoksiin liittyviä järjestelyjä.

Mikäli kuntayhtymän purkaminen johtuu kuntaliitoksen toteuttamisesta, määräytyy kuntayhty-

män palveluksessa olevan henkilöstön asema kuntajakolain 13 §:n mukaisesti. Purkautuvan kuntayh-

tymän palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti uuden työnan-

tajan palvelukseen samanaikaisesti, kun kuntayhtymän toiminnot siirretään peruskunnalle, toiselle 

kuntayhtymälle tai muulle toimijalle. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteet jatkuvat kat-

keamattomina, mutta virkasuhde voidaan muuttaa työsuhteeksi, jollei viranhaltijan tehtävään sisälly 

julkisen vallan käyttöä. (Kuntajakolaki 13 § 2 mom.)

Jos kuntayhtymän purkaminen liittyy muuhun kunta- ja palvelurakenneuudistukseen kuin kun-

taliitokseen, määräytyy purkautuvan kuntayhtymän henkilöstön asema puitelain 13 §:n mukaan.



JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto14

4.5. Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat
Puitelaki 9 §:

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan tulee 

yhdessä valtiovallan kanssa selvittää, miten kunta pystyy turvaa-

maan lainsäädännön edellyttämät palvelut asukkailleen.

Valtio myöntää vuosittain harkinnanvaraista rahoitusavustusta taloudellisissa vaikeuksissa oleville 

kunnille. Viime vuosina rahoitusavustusta on vuosittain jaettu vajaalle sadalle kunnalle; vuonna 2006 

avustusta sai 70 kuntaa. Lain mukaan harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää sellaiselle kun-

nalle, joka poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn talou-

dellisen tuen tarpeessa. Talousvaikeudet näyttävät kohdentuvan pieniin kuntiin ja johtuvat mm. kun-

tien tulorahoituksen heikosta kasvusta verrattuna menojen kasvuun. Kunnat eivät pysty riittävästi 

vaikuttamaan toimintamenojensa kehitykseen.

Jos kunnan talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan tunnuslukuja hei-

kommat ja ne ovat kahtena peräkkäisenä vuonna alittaneet valtioneuvoston määrittelemät raja-ar-

vot, tulee kunnan yhdessä valtiovallan edustajien kanssa selvittää, miten kunta voi turvata asukkail-

leen lakisääteiset palvelut. Selvitys tehdään kolmen henkilön arviointiryhmässä, johon kuuluu asian-

omaisen kunnan ja sisäasiainministeriön edustaja sekä ulkopuolinen puheenjohtaja. 

Arviointiryhmä tekee toimenpide-ehdotukset kunnan palvelujen turvaamiseksi. Päätösvalta eh-

dotusten toimeenpanosta on kunnanvaltuustolla. Sisäministeriö voi arviointiryhmän ehdotusten ja 

valtuuston päätöksen perusteella käynnistää kuntajaon muuttamista, kuntaliitosta, koskevan selvi-

tyksen.

Henkilöstömenot muodostavat suurimman osan kunnan menoista. Tästä syystä vaikeassa talou-

dellisessa asemassa olevia kuntia koskevissa arviointityöryhmien ehdotuksissa mitä todennäköisim-

min puututaan myös henkilöstömenoihin. 

• Kunnan henkilöstön edustajien tulee olla aktiivisia, jotta henkilöstön näkemykset tulevat 

huomioon otetuiksi, kun arviointityöryhmä valmistelee toimenpide-ehdotuksia kunnan 

palvelujen turvaamisesta. Henkilöstön edustajat voivat perustella yhteistyövaatimusta 

puitelain 13 § 1 momentilla, jonka mukaan puitelain tarkoittamat selvitykset tulee val-

mistella yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.  

• Jos erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevassa kunnassa toimeenpannaan pal-

velujen muutoksia yksinomaan puitelain 9 §:n mukaisen arviointiryhmän esitysten perus-

teella eivätkä nämä muutokset liity kuntaliitoksiin, yhteistoiminta-alueiden muodostami-

siin eikä puitelain 6 §:n mukaisiin järjestelyihin, ei kyseessä oleviin järjestelyihin sovelleta 

viiden vuoden palvelussuhdeturvaa. Sen sijaan mahdolliset työnantajavaihdokset katso-

taan liikkeenluovutuksiksi.
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Sisäministeriön ilmoituksen (23.1.2007) mukaan noin viisitoista kuntaa tulee kuulumaan valtion 

ja kuntien yhteisen selvittelymenettelyn piiriin. Nämä kunnat ovat Enontekiö, Karjaa, Keminmaa, 

Kestilä, Lehtimäki, Leivonmäki, Muonio, Pelkonsenniemi, Puolanka, Puumala, Rantsila, Rääkkylä, 

Utajärvi ja Utsjoki.
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5. Yhteistoiminta kunta- ja  
 palvelurakenneuudistuksessa

Uusien kuntien perustaminen, yhteistoiminta-alueiden muodostaminen ja kuntayhtymien uudel-

leenjärjestelyt ovat kunnan hallintoa ja poliittista päätöksentekoa koskevia uudistuksia, joihin liittyy 

yleensä myös palvelujen uudelleenjärjestelyjä. Samanaikaisesti kunnassa saattaa olla vireillä useita 

eri hankkeita, joiden tavoitteena on uudistaa kunnan palveluita.

Kuntien tehtävien ja palvelujen uudelleenjärjestämisen vaihtoehdot 
(työantajavaihdokset)

KUNTA

KUNNAT
YHTEISTYÖSSÄ

Kunnat perustavat uuden kun-

tayhtymän

Kunta liittyy olemassa olevaan 

kuntayhtymään tai eroaa siitä

Olemassa oleva kuntayhtymä pu-

retaan

Tehtävä tai palvelu annetaan toi-

sen kunnan hoidettavaksi

Perustetaan kunnan tai kuntien 

omistama osakeyhtiö

Palvelu ostetaan yksityiseltä yri-

tykseltä tai yhteisöltä

Kunta lakkauttaa kokonaan jon-

kun pavleulun järjestämisen

Palvelu tai tehtävä siirretään val-

tion hoidettavaksi

Alihankkijan/ostopalveluyrityksen 

vaihtuminen
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Henkilöstön kannalta puitelain toteuttaminen merkitsee samanlaisia muutoksia, joita viime vuosi-

na kunnissa ja kuntayhtymissä on toteutettu. Työnantajavaihdoksia tulee, mutta on vaikea arvioida, 

kuinka nopeasti ja laajasti kunnat toteuttavat erilaisia työnantajavaihdoksia tarkoittavia uudelleen-

järjestelyjä. Puitelaista riippumatta kunnat voivat edelleen tehdä päätöksiä palvelujen yhtiöittämi-

sistä ja muusta yksityistämisestä.

Kuntien ja kuntayhtymien hallinnon ja palvelujen muutosten henkilöstövaikutukset määräy-

tyvät osittain uuden kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lainsäädännön, osittain muiden 

lakien ja määräysten mukaisesti. Jos työnantaja vaihtuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toi-

meenpanon vuoksi, määräytyy henkilöstön asema osittain puitelain ja kuntajakolain muutoksen, 

osittain yleisen työlainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimusten perusteella. 

Seuraavassa luettelo keskeisistä säädöksistä, joiden mukaan henkilöstön asema työnantajavaih-

dostilanteissa määräytyy:

 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 13 § (ns. puitelaki)

 Laki kuntajakolain muuttamisesta 13 § 

 Kunta-alan yhteistoimintalaki (yt-laki)

 Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä 

 Yleissopimuksen perusteella tehdyt paikalliset yt-sopimukset

 Työsopimuslaki, 1 luku 10 § (liikkeenluovutus)

 Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 § (liikkeenluovutus)

 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) ja pääsopijajärjestöjen muistio henkilöstön ase-

masta kuntaliitosten yhteydessä (KT:n yleiskirje 4/2007)

 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (ns. 

tilaajavastuulaki) 

5.1. Henkilöstön osallistuminen kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen valmisteluun
Puitelain 10 § Toimeenpanosuunnitelman valmistelu:

Kunnan henkilöstön edustajilla on oikeus osallistua kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen toteuttamista koskevan kunnan toi-

meenpanosuunnitelman valmisteluun. 

Kunnan tulee yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa valmistella selvitys ja toimeenpanosuunnitel-

ma perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelujen, erityissairaanhoidon ja kehitysvammahuol-
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lon palvelujen sekä ammatillisen peruskoulutuksen uudelleenjärjestelyistä. Selvitys ja toimeenpa-

nosuunnitelma kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamisesta on jätettävä valtioneuvostolle 

31.8.2007 mennessä.

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluun liittyy uudenlaista yhteistoimintaa koskeva velvoite: 

työnantajan on jo valmisteluvaiheessa oltava yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Tässä 

suhteessa puitelaki tarkoittaa pidemmälle menevää yhteistoimintaa kuin kunnallinen yhteistoimin-

taa koskeva yleissopimus on edellyttänyt. 

• JHL:n paikallisten toimijoiden kannattaa aktiivisesti pyrkiä mukaan kunnan / kuntien toi-

meenpanosuunnitelman valmisteluun. Näin voidaan tehdä ennakoivaa edunvalvontaa, 

koska valmistelussa saadaan hyödyllistä tietoa oman kunnan tulevasta kehityksestä ja 

muutossuunnitelmista.

• Kun henkilöstön edustajat ovat aktiivisesti mukana muutosten valmistelussa, on myös nii-

den tulevia henkilöstövaikutuksia helpompi arvioida. 

Puitelaissa ei oteta kantaa siihen, miten henkilöstön edustajat voivat käytännössä osallistua puitelain 

tarkoittaman toimeenpanosuunnitelman valmisteluun. 

• Mikäli toimeenpanosuunnitelmaa valmistellaan kunnan asettamissa työryhmissä tai vas-

taavissa toimielimissä, yksinkertaisinta olisi ottaa henkilöstön edustajia mukaan työ-

ryhmiin. Kunta voi järjestää yhteistoiminnan myös siten, että valmistelun eri vaiheissa 

toimintasuunnitelman sisällöstä keskustellaan erikseen henkilöstön edustajien kanssa. 

Toimeenpanosuunnitelmaa voidaan myös käsitellä yhteistoimintaelimessä. 

Yhteistoiminta-alueen kunnat voivat valmistella toimeenpanosuunnitelman yhdessä. Tällöin myös 

henkilöstön ja työnantajien välisen yhteistoiminnan tulisi tapahtua ylikunnallisella tasolla siten, että 

kaikkien yhteistoiminta-alueen kuntien edustajat ja näiden kuntien henkilöstöjen edustajat käsitte-

lisivät toimeenpanosuunnitelmaa yhdessä. Ylikunnallinen yhteistoiminta ei kuitenkaan ole pakollista, 

vaan yhteistoiminta voidaan toteuttaa myös erikseen kussakin yksittäisessä kunnassa. 

Kunnan tulee huolehtia siitä, että henkilöstön edustajilla on mahdollisuus osallistua keskuste-

luun toimeenpanosuunnitelman sisällöstä. 

Puitelaki antaa yleiset ohjeet asioista, joita kunnan toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä. 

Suunnitelmassa arvioidaan kunnan 

• väestörakenteen kehitys ja palvelujen tarve pitkällä aikavälillä (vuosille 2015 ja 2025),

• kunnan talouden tilaa ja kehitystä, 

• selvitys palveluverkon kattavuudesta,

• suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja

• suunnitelma kunnan henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä.
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Puitelakiesityksen perusteluissa hallitus esittää, että toimeenpanosuunnitelmassa kunnan tulee sel-

vittää toimenpiteet, joilla se aikoo vahvistaa kuntarakennetta, koota palveluita, lisätä kuntien yh-

teistoimintaa ja parantaa tuottavuutta. Toimintasuunnitelmaan tulisi myös sisältyä selvitys palve-

luverkon kattavuudesta, suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja henkilöstö-

voimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä. Kuntien on laadittava ainakin päätoimialoja, kuten 

sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä opetus-, kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritointa koskevat 

suunnitelmat. Kuntien kannalta kyse on varsin mittavasta työstä. Kunnan tulisi pystyä tuottamaan 

ja kokoamaan yhteen kokonaisvaltainen selvitys kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämisestä pi-

demmällä aikavälillä.

1. Strategiset tavoitteet ja analyysit

 1. Visio 2015  ja strategiset linjaukset

 2. Väestö ja palvelutarveanalyysi 2015 ja  

 2025

 3. Elinkeino- ja yhdyskuntarakenneanalyysi  

 2015 ja 2025

2. Elinvoiman kehittäminen

 1. Elinkeinojen ja työllisyyden tavoitteet

 2. Maankäytön ja asumisentavoitteet

 3. Liikenneväylien ja henkilöliikenteen 

 tavoitteet

3. Talouden turvaaminen

 1. Menojen ja tulojen kehitystavoitteet

 2. Omaisuuden ja kiinteistöjen järjestely- 

 tavoitteet

 3. Talouden tasapainottamisen toimenpide-

 ehdotus

4. Henkilöstön kehittäminen

 1. Henkilöstön ja työyhteisön kehittämis-

 tavoitteet

 2. Henkilöstön osaamisen ylläpito ja 

 uudelleenkoulutustavoitteet

 3. Henkilöstön eläköitymisen hyödyntä-

 minen ja saatavuuden varmistaminen

5. Hallintorakenteen muutokset

 1. Kuntien yhdistämistavoitteet

 2. Yhteistoiminta-alueen perustamis-

 tavoitteet

6. Palveluverkon kattavuus

 1. Palvelujen saatavuus- ja saavutettavuus- 

 tavoitteet

 2. Tuottavuuden ja tuotantotapojen paran- 

 tamistavoitteet

 3. Palveluprosessien tehostamisen ja 

 teknologianhyödyntämisen tavoitteet

7. Toteuttamisen organisointi

 1. Toteuttamisen vaiheet, vastuut ja 

 aikataulu

 2. Toteuttamisen organisointi kunnassa ja  

 yhteistyökuntien kanssa

 3. Toteutuksen seuranta ja raportointi sekä  

 arviointi

Kunnan (kuntien yhteisen) toimeenpanosuunnitelman luonnos

Lähde: Efeko
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Puitelain mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman tarkemmasta sisällöstä on annettu 

valtioneuvoston asetus (Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tieto-

jen toimittamisesta valtioneuvostolle 15.2.2007).

Asetuksen mukaan toimeenpanosuunnitelman tulee sisältää arvio kunnan palveluiden tuotta-

mistapojen muutoksista ja toimenpiteistä, joilla palveluiden järjestämistä ja tuottamista on tarkoitus 

tehostaa. Toimeenpanosuunnitelman tulee sisältää palvelujen liikelaitostamista, ulkoistamista ja yh-

tiöittämistä koskevat suunnitelmat sekä tiedot yhteistoiminnan toteutumisesta työnantajan ja hen-

kilöstön välillä toimeenpanosuunnitelman valmistelun yhteydessä (asetuksen 5 §).

Puitelain 7 §

Määräys pääkaupunkiseudun kuntien sekä eräiden muiden kau-

punkiseutujen kuntien velvollisuudesta tehdä suunnitteluyhteis-

työtä laajemminkin kuin vain palvelujen osalta. 

Pääkaupunkiseudun kuntien, Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan, tulee laatia 31.8.2007 

mennessä suunnitelma siitä, miten ne parantavat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovitta-

mista ja palvelujen käyttöä pääkaupunkiseudulla.

Lisäksi 7 §:ssä säädetään 16 maakunnallisen keskuskaupungin velvollisuudesta laatia vastaava 

suunnitelma omalla alueellaan niiden kuntien kanssa, jotka liittyvät kiinteästi kuhunkin keskuskau-

punkiin.  Lainkohdassa on lueteltu ne maakuntien keskuskaupungit, joita suunnitteluvelvollisuus 

koskee sekä ne kunnat, joiden kanssa yhteinen suunnitelma on tehtävä. Suunnitelma voidaan jättää 

tekemättä, jos keskuskaupunki ja muut naapurikunnat yksimielisesti toteavat suunnitelman laatimi-

sen tarpeettomaksi.
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5.2. Yhteistoimintaa koskevat puitelain ja kunta-alan 
yhteistoimintalain säännökset
Puitelaki 13 § 1 momentti on työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koskeva perus-

säännös. 

Kunnan ja kuntayhtymän palvelujen uudelleenjärjestelyyn liittyvät työnantajan ja henkilöstön 

yhteistoimintaa koskevat säännökset sisältyvät puitelakiin, kuntajakolain muutosta koskevaan lakiin, 

kunta-alan yhteistoimintalakiin, yhteistoimintaa koskevaan yleissopimukseen ja paikallisiin yhteis-

toimintasopimuksiin. 

Puitelaki (13 § 1 mom.) sisältää kaksi erillistä työnantajavelvoitetta: 

1. Yhteistoimintaa koskeva uusi velvoite: Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamista 

koskevien selvitysten ja toimeenpanosuunnitelmien valmistelun tulee tapahtua yhteis-

toiminnassa kunnan henkilöstön edustajien kanssa (ks. kohta 5.1.).  

2. Kaikki puitelain tarkoittamat kunnan hallinnon tai palvelujen uudelleenjärjestelyt tulee 

toteuttaa yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Tällaisia ovat 

• kuntaliitokset ja niihin liittyvät palvelujen muutokset,

• kuntien yhteistoiminta-alueen muodostamiseen liittyvät palvelujen uudelleenjärjestelyt, 

• erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon kuntayhtymien perustamiset ja purkami-

set, 

• ammatillisen koulutuksen uudelleenjärjestelyt.

Jos kunnan palvelujen yhtiöittäminen, ulkoistaminen, kilpailuttaminen tai muut vastaavat toimenpi-

teet liittyvät välittömästi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoon, kunnan tulee nou-

dattaa puitelain yhteistoimintavelvoitetta. 

Puitelaki ei määrittele, miten kunnan palvelujen uudelleenjärjestelyjä koskeva työnantajan ja 

henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään. Yhteistoiminnan minimitason muodostavat kunta-

alan yhteistoimintalaki, kunta-alan yhteistoimintaa koskeva yleissopimus ja paikalliset yhteistoimin-

tasopimukset.

Kunta-alan yhteistoimintalaki:

Eduskunta hyväksyi lain 9.2.2007. Laki tulee voimaan 1.9.2007 

Kunta-alan yhteistoimintalaki on myös eräänlainen puitelaki, joka sisältää kuntatyönantajan ja hen-

kilöstön välisen yhteistoiminnan lakisääteiset perusvelvoitteet. Tarkemmat määräykset yhteistoimin-

nasta sisältyvät valtakunnalliseen yhteistoimintaa koskevaan yleissopimukseen ja paikallisiin yhteis-

toimintasopimuksiin, joita noudatetaan yhteistoimintalain voimaantulon jälkeenkin, jollei työnanta-

ja irtisano näitä sopimuksia. 

Yhteistoimintalain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan muodot ovat 

samat kuin voimassa olevassa yleissopimuksessa. Jokaisessa kunnassa tulee olla yhteistoimintaelin, 
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ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat jatkossakin henkilöstön edustajia yhteistoimintamenettelyssä. 

Yhteistoimintalaissa on yleissopimusta hieman laajemmin ja tarkemmin määritelty yhteistoiminnal-

lisesti käsiteltäviä asioita, kuten erityinen liikkeenluovutustilanteita koskeva yhteistoimintasäännös, 

jota noudatetaan yleensä muutostilanteissa, joissa henkilöstön työnantaja vaihtuu. 

5.3. Yhteistoimintamenettely palveluja ulkoistettaessa
Palvelujen ulkoistamiseen liittyvä yhteistoimintamenettely on vähintään kaksivaiheinen. 

Kuten edellä on todettu, työnantajan tulee käsitellä kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskeva 

kuntakohtainen toimeenpanosuunnitelma yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Puitelain täytän-

töönpanoon liittyvät palvelujen uudelleenjärjestelyt, kuten palvelun ulkoistamissuunnitelmat, voivat 

tulla esiin yhteistoiminannan tässä vaiheessa. (Puitelain 13 § 1 mom)

Henkilöstön edustajat voivat esittää työnantajalle, että liikkeenluovutusperiaate ja viiden vuo-

den irtisanomissuoja huomioidaan palvelun kilpailuttamista koskevassa tarjousmenettelyssä. Kunnan 

tulisi jo tarjouspyynnössä ilmoittaa, että liikkeenluovutusperiaate ja viiden vuoden irtisanomissuoja 

ovat hankintasopimuksen ehtoja.

Mikäli palvelun ulkoistaminen ei ole ollut esillä puitelain tarkoittaman toimeenpanosuunnitel-

man valmistelun yhteydessä, tulee asia käsitellä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin palvelun 

ulkoistamisesta tehdään periaatepäätös kunnanhallituksessa tai -valtuustossa (Kunta-alan yhteis-

toimintalaki 4 § 2 kohta). 

Palvelun ulkoistamista koskevaa periaatepäätöstä tehtäessä ei aina tiedetä, mikä työnantaja jat-

kossa tuottaa palvelun. Tästä syystä henkilöstön asemaa koskeva yhteistoimintamenettely tulee käydä 

erikseen hankintamenettelyn jälkeen, kun palvelun uusi tuottaja on valittu. Yhteistoimintamenettelyn 

kohteena on siirtyvien työntekijöiden nimeäminen ja henkilöstön asema uuden työnantajan palve-

luksessa. (Kunta-alan yhteistoimintalain 4 § 1 kohta)

5.4. Kuntaliitoksia koskeva yhteistoiminta
Kuntajakolain 13 § 1 mom: Kuntaliitoksia koskeva yhteistoiminta

Myös kuntaliitoksen yhteydessä työnantajan ja henkilöstön väli-

nen yhteistoiminta tulee käynnistää jo siinä vaiheessa, kun kun-

taliitosta ja siihen liittyvää hallinnon ja palvelujen järjestämisso-

pimusta valmistellaan. 

Kuntajakolain edellyttämä yhteistoimintavelvoite ei toteudu, jos kuntaliitosta koskeva asia saatetaan 

yhteistoimintaelimen käsittelyyn vasta siinä vaiheessa, kun asia on menossa kunnanhallituksen tai 

-valtuuston päätettäviksi.  

Kuntaliitosten valmistelun yhteydessä voidaan työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimin-
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ta toteuttaa kussakin kuntaliitoksen kohteena olevassa kunnassa erikseen. Yhteistoiminta voidaan 

järjestää myös siten, että mukana olevien kuntien työnantajaedustajat ja eri kuntien henkilöstön 

edustajat käsittelevät kuntaliitosta ja sen henkilöstövaikutuksia yhteisneuvottelussa tai vastaavassa 

yhteisessä valmistelutyöryhmässä. 

Kuntaliitoksiin liittyvä yhteistoiminta olisi JHL:n mielestä järkevintä ja tehokkainta toteuttaa 

siten, että henkilöstön edustajat otettaisiin mukaan niihin samoihin valmistelutyöryhmiin tai muihin 

elimiin, joissa kuntaliitosten valmistelu muutenkin tapahtuu. Viime kädessä kunta/kunnat kuitenkin 

päättävät siitä, miten yt-velvoite käytännössä toteutetaan.

Yhteistoiminnan toteutuminen 
Yhteistoiminta jakautuu työpaikoilla tapahtuvaan välittömään yhteistoimintaan ja edustukselliseen 

yhteistoimintaan. Yhteistoiminnan osapuolten, työnantajan ja henkilöstön, välistä luottamusta edis-

tetään parhaiten jatkuvalla yhteistoiminnalla, joka tapahtuu esimiesten ja alaisten välisessä vuoro-

vaikutuksessa päivittäisessä yhteistyössä.

Yhteistoimintaa toteutetaan myös edustuksellisissa yhteistoimintaelimissä, jolloin koko henki-

löstö ei osallistu asian käsittelyyn, vaan henkilöstö on yhteistoiminnan piiriin kuuluvan asian käsitte-

lyssä edustettuna edustajiensa välityksellä.

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvät muutokset vaikuttavat sekä henkilöstön ase-

maan että työhyvinvointiin. Tästä syystä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tulee toimia 

yhteistyössä hankkeiden alkuvaiheista lähtien. Henkilöstön edustajien on omalta osaltaan huolehdit-

tava tiedottamisesta ja henkilöstön näkemysten valmistelusta olemalla aktiivisesti yhteydessä edus-

tamiinsa työntekijöihin. 

 Tehokkaan yhteistoiminnan edellytyksenä on, että henkilöstön edustajien näkemykset ja 

kannanotot on valmisteltu aidossa yhteistyössä niiden työntekijöiden kanssa, joita luot-

tamusmies ja työsuojeluvaltuutettu edustavat. 

Muutostilanteessa käsiteltäviä asioita edustuksellisessa yhteistoiminnassa:

• Suunnitteilla oleva hanke, päätöksenteko ja henkilöstö

• Vakinaisen henkilöstön asema

• Määrä-aikaisen henkilöstön asema

• Työsuhdeturva muutostilanteessa

• Palkka, vuosilomat, lomaraha ja mahdolliset työajan tasoittumisvapaat

• Sovellettavat virka- ja työehtosopimukset

• Työajat

• Työympäristömuutokset

• Eläkejärjestelmä

• Henkilöstöetuudet

• Yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaation toiminta
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Työsuojelun yhteistoimintaa koskevan lain (5 luku 26 §) mukaan työnantajan ja työntekijöi-

den välisessä yhteistoiminnassa on käsiteltävä asiat, jotka liittyvät työntekijöiden turvallisuuteen, 

terveyteen ja työkykyyn, ja jotka vaikuttavat työjärjestelyyn ja mitoitukseen sekä niiden olennaisiin 

muutoksiin.

Kilpailuttamista koskevien kysymysten huomioon ottaminen
Julkisten palvelujen kilpailuttamisvelvollisuus on lakisääteistä ja laajaa. Kunnat ja kuntayhtymät ei-

vät voi vapaasti itse päättää hankkimistaan ostopalveluista. Julkisia hankintoja koskeva laki velvoit-

taa kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttamaan sellaiset palvelut, joita ne eivät itse tuota. Hankintalaki 

tulee ottaa huomioon aina, kun kunta suunnittelee palvelujen järjestämiseen sellaisia muutoksia, jot-

ka tarkoittavat palvelun hankkimista kunnan oman organisaation ulkopuoliselta palveluntuottajalta. 

Kunta voi olla velvollinen kilpailuttamaan palveluhankinnan myös silloin, kun tarkoitus on hankkia 

palvelu toiselta julkisyhteisöltä, kunnalta tai kuntayhtymältä.  

Kilpailuttamisvelvollisuuteen on muutamia poikkeuksia: 

1. Kun kunta ostaa palvelun ns. sidosyksiköltään eli kokonaan tai yhdessä muiden kuntien 

kanssa omistamaltaan osakeyhtiöltä, ei kilpailuttamista tarvita. Edellytyksenä on, että ky-

seinen osakeyhtiö tuottaa palveluja pääsääntöisesti vain omistajakunnille.

2. Kunta voi ostaa palvelun ilman kilpailutusta myös kuntayhtymältä, jonka jäsen kunta on 

edellyttäen, että kuntayhtymä on perustettu kyseisen palvelun hoitamista varten.

3. Kunta voi ostaa palvelun toiselta kunnalta ilman kilpailutusta silloin, kun kunnat ovat jär-

jestäneet palvelua varten yhteisen hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja niillä on yh-

teinen rahoitusvastuu kyseisen palvelun järjestämisestä, kuten ns. isäntäkuntamallissa. 

Sen sijaan kunta ei yleensä voi hankkia palvelua ilman kilpailutusta 

• toiselta kunnalta tai toisen kunnan liikelaitokselta,

• muiden kuntien omistamalta osakeyhtiöltä,

• kuntayhtymältä, jonka jäsen kunta ei ole, 

• valtiolta tai muulta julkisyhteisöltä,

• yksityiseltä yritykseltä, 

• yhdistykseltä (paitsi, jos kunnalla on määräämisvalta yhdistyksessä ja yhdistys tuottaa 

palveluja vain kunnalle).

Puitelain toteuttamista tarkoittavan toimintasuunnitelman valmistelun yhteydessä on muistettava 

arvioida myös hankintalain vaikutukset palvelujen uudelleenjärjestelyyn. 

Tarjousasiakirjoissa on huomioitava, että puitelain 13 §:n mukainen liikkeenluovutusperiaate ja 

viiden vuoden irtisanomissuoja voi koskea uutta työnantajaa, jolle palvelun tuottaminen siirtyy.
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6. Henkilöstön asema työnantajan   
 vaihtuessa

6.1. Liikkeenluovutusta koskevat lainsäännökset
Liikkeenluovutusta koskevilla lainsäännöksillä säädellään henkilöstön asemaa työnantajavaihdosti-

lanteissa. Liikkeenluovutuksella tarkoitetaan työnantajan toiminnan luovuttamista toiselle työnan-

tajalle siten, että luovutettava toiminto pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena. Lain 

tarkoittama ”liike” voi olla mikä tahansa työnantaja, myös julkinen yhteisö, kunta tai kuntayhtymä.  

Liikkeenluovutusta koskevat määräykset: 

Työsopimuslain 1 luku 10 § 

Kunnallisia viranhaltijoita koskeva laki 5 luku 25 §

Luovutettavan palvelu- tai tehtäväkokonaisuuden on oltava sellainen pysyvästi järjestetty kokonai-

suus, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa eikä 

sen toiminta rajoitu yksittäisen tehtävän suorittamiseen. 

• Käytännössä tällainen toiminnallinen kokonaisuus voi olla esimerkiksi kunnan järjestämä 

kotipalvelu tai yksittäinen vanhainkoti. 

• Vastaavasti vanhainkodin yhden talonmiehen tai kotipalvelussa työskentelevän kodin-

hoitajan työtehtävät eivät ole sellainen kokonaisuus, joka voisi olla liikkeenluovutuksen 

kohde.    

Liikkeenluovutuksen tunnistaminen edellyttää kokonaisarvostelua. Jotta kyse on liikkeenluovu-

tuksesta, tulee kolmen pääedellytyksen toteutua: 

• työnantaja vaihtuu, 

• osapuolten välillä on vallinnut oikeudellinen yhteys ja 

• toiminnallinen kokonaisuus luovutetaan.

Ratkaisevaa on se, että työnantaja todellisuudessa muuttuu. 

Liikkeenluovutus edellyttää vanhan ja uuden työnantajan välillä tietynlaista oikeudellista yh-

teyttä. Toiminnan siirtymisen tulee perustua uuden ja vanhan työnantajan väliseen sopimussuhtee-

seen tai muuhun oikeudelliseen yhteyteen. Sopimussuhteella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kunta 

tekee ostopalvelusopimuksen palvelun tuottamisesta yksityisen yrityksen kanssa. Kuntien välinen so-

pimus kuntayhtymän perustamisesta voi myös olla osoitus liikkeenluovutuksen olemassaolosta. 
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Toiminnallista kokonaisuutta koskevien edellytysten täyttymistä arvioidaan kokonaisharkinnal-

la. Arvioitavana on ensinnäkin se, muodostaako kyseinen yksikkö ylipäänsä luovutettavissa olevan 

kokonaisuuden ja toiseksi, säilyttääkö kyseinen kokonaisuus luovutuksessa identiteettinsä.

Kokonaisharkinnassa on otettava huomioon ainakin se, minkälaisesta yrityksestä tai liikkeestä 

on kyse. Onko rakennuksia, irtaimistoa tai muuta aineellista omaisuutta luovutettu? Minkä arvoinen 

aineeton omaisuus on luovutushetkellä? Onko pääosa henkilöstöstä otettu uuden työnantajan pal-

velukseen? Onko asiakaskunta siirtynyt? Onko ennen luovutusta ja sen jälkeen harjoitettu toiminta 

on samankaltaista ja kuinka pitkän ajan toiminta on ollut mahdollisesti keskeytyneenä?   

Jos kunnan tai kuntayhtymän palvelussa on kyse julkisen vallan käyttämisestä, ei tämän palve-

lun siirtäminen toiselle työnantajalle ole liikkeenluovutus. 

6.2. Liikkeenluovutus kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksessa
Puitelain 13 §:

Lain tarkoittamat uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilös-

tön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutuksiksi.

Kuntajakolain 13 §:

Kuntaliitokset, jotka johtavat kuntien henkilöstön työnantajan 

vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutuksiksi. 

Puitelain toimeenpanosta johtuva työnantajanvaihdos on suoraan lain nojalla liikkeenluovutus. 

Samoin kuntaliitoksen aiheuttama työnantajan vaihtuminen on kuntajakolain nojalla liikkeenluovu-

tus. Tällöin

• ei ole tarvetta tutkia, täyttyvätkö lain mukaiset liikkeenluovutuksen edellytykset, vaan 

• työnantajan vaihdos katsotaan aina liikkeenluovutukseksi. 

Sillä, minkälaisesta työnantajavaihdoksesta on kyse, ei ole merkitystä silloin, kun kyseessä on pui-

telain tarkoittama uudelleenjärjestely. Palvelujen ulkoistaminen yksityiselle yritykselle on siten sa-

malla tavalla suoraan lain nojalla liikkeenluovutus kuin esimerkiksi palvelujen siirtäminen kunnalta 

kuntayhtymälle kuntaorganisaation sisällä. Samoin tehtävien siirtäminen puitelain nojalla kunnilta 

valtiolle on liikkeenluovutus. Esimerkiksi kuluttajaneuvonnan, elatusturva- ja holhoustoimen edun-

valvontapalvelujen siirtäminen kunnilta valtiolle ovat liikkeenluovutustilanteita. 

Työnantajavaihdokseen johtavan uudelleenjärjestelyn on perustuttava puitelakiin, jotta siihen 

sovelletaan lain tarkoittamia liikkeenluovutusmääräyksiä. Puitelain edellyttämästä kunnan toimeen-

panosuunnitelmasta tulee ilmetä, millaisesta uudelleenjärjestelystä on kyse. Toimeenpanosuunnitelma 

ei välttämättä anna tyhjentävää vastausta kysymykseen, mitkä ovat puitelain mukaisia uudelleen-
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järjestelyjä. Yksittäistapauksessa on siten tutkittava, onko kyseinen uudelleenjärjestely kytkettävissä 

puitelakiin vai ei.

Esimerkki: Pääkaupunginseudun kaupungit Helsinki, Espoo ja Vantaa tuskin tekevät kuntaliitoksia 

tai muodostavat perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita. Nähtäväksi jää, aiheuttaako puitela-

ki muutoksia näiden kaupunkien erityissairaanhoidon tai kehitysvammaisten erityishuollon palvelui-

hin. Näin ollen on epävarmaa, missä määrin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeissa toteutettavia 

organisaatio- yms. muutoksia voidaan katsoa puitelain mukaisiksi liikkeenluovutuksiksi tai voidaanko 

uudistuksiin soveltaa lainkaan viiden vuoden irtisanomissuojaa koskevaa lainkohtaa. Tätä on mah-

dollista arvioida sen jälkeen, kun on tiedossa, minkälaisia palvelujen järjestelyjä pääkaupunkiseudun 

kaupungit ovat sisällyttäneet puitelain 7 §:n edellyttämään suunnitelmaan. Vastaava tilanne voi olla 

muissakin suuremmissa kaupungeissa. 

Myöskään puitelaista riippumattomat, esimerkiksi kansallisen terveyshankkeen toteuttamiseen liitty-

vät järjestelyt eivät kuulu puitelain henkilöstömääräysten piiriin.

6.3. Liikkeenluovutuksessa tapahtuvan työnantajavaihdoksen 
seuraukset
Liikkeenluovutuksessa työ- ja virkasuhteet sekä niistä johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuu-

det siirtyvät uudelle työnantajalle suoraan lain nojalla. Työ- ja virkasuhteet eivät tällöin katkea ja 

työsuhteiden ehdot säilyvät entisinä. Virkasuhde muuttuu kuitenkin lain nojalla työsuhteeksi, jos 

uusi työnantaja on yksityinen yhteisö.  

Uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan niitä työsopimuksen ehtoja, joita vanhan työn-

antajan oli ennen luovutusta noudatettava. Keskeisiä työsopimuksen ehtoja työntekijän kannalta 

ovat muun muassa 

• työtehtävät, 

• palkkaus ja 

• työaika.  

Uusi työnantaja on velvollinen tarjoamaan työntekijälle samoja tai samankaltaisia tehtäviä, joita 

työntekijä teki vanhan työnantajan palveluksessa. Työntekijällä on oikeus saada samansuuruista palk-

kaa, jota hän sai ennen liikkeenluovutusta vanhan työnantajan palveluksessa. Liikkeenluovutuksessa 

työntekijän työsopimuksen mukainen työaika pysyy samana kuin vanhan työnantajan palveluksessa. 

Uusi työnantaja ei voi siten esimerkiksi osa-aikaistaa täyttä työaikaa tekevän työntekijän työaikaa. 

Käytännössä työaikaan voi kuitenkin joutua hyväksymään muutoksia, mikäli siirtyvien työntekijöi-

den säännöllinen työaika poikkeaa uuden työpaikan työntekijöiden työajoista eikä tämä muutos ole 

olennainen. Uusi työnantaja voi muuttaa yksipuolisesti ainoastaan sellaisia työehtoja, joita samassa 
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tilanteessa vanhakin työnantaja olisi voinut yksipuolisesti muuttaa. 

Liikkeenluovutuksessa työntekijän työnantaja vaihtuu automaattisesti. Työntekijällä ei ole oi-

keutta jäädä entisen työnantajan palvelukseen, mutta työntekijällä on oikeus päättää, siirtyykö hän 

uuden työnantajan palvelukseen. Liikkeenluovutustilanteessa työntekijällä on oikeus irtisanoa työ-

sopimuksensa päättymään luovutuspäivästä normaalia lyhyemmällä irtisanomisajalla. Vanhalla työn-

antajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta liikkeenluovutuksen tapahtuessa. 

Uudella työnantajalla on luovutuksen tapahduttua oikeus irtisanoa siirtynyt työntekijä työsopi-

muslain mukaisilla normaaleilla taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla.

Esimerkki: Kaikki työntekijät siirtyvät liikkeenluovutuksen perusteella yhtiöstä A yhtiöön B. Yhtiö B 

ei tarvitse päällekkäisyyden syntymisen vuoksi kolmen yhtiö A:sta siirtyneen työntekijän työpanosta 

eikä sillä ole tarjota heille myöskään muuta työtä. Siten yhtiö B:llä on mitä ilmeisimmin lain mukai-

nen tuotannollinen irtisanomisperuste.

Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvastuullisesti ennen luovutushetkeä erääntyneistä 

työsuhdesaatavista. Luovutuksensaaja vastaa yksin luovutuksen jälkeen erääntyneistä saatavista.

Liikkeenluovutus koskee myös määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa työskenteleviä. Heidän 

määräaikaiset palvelussuhteensa jatkuvat uuden työnantajan palveluksessa siihen saakka, mihin ne 

on vanhan työnantajan kanssa alun perin sovittu jatkumaan ikään kuin liikkeenluovutusta ei olisi 

tapahtunut.

Lain perusteella uusi työnantaja on velvollinen tarjoamaan siirtyneelle työntekijälle / viran-

haltijalle samoja tai samankaltaisia tehtäviä, joita hän teki vanhan työnantajan palveluksessa. Uusi 

työnantaja ei voi panna kyseisiä virkoja / tehtäviä hakuun siten, että palvelussuhteen jatkuminen tai 

työtehtävät uuden työnantajan palveluksessa olisivat riippuvaisia haun tuloksesta. Siirtyvien hen-

kilöiden vapaamuotoinen ilmoitus halusta tehdä samoja tai samankaltaisia tehtäviä on sen sijaan 

hyväksyttävä menettely.

Liikkeenluovutukseen liittyvän työsuhteen katkeamattomuusperiaatteen vuoksi uusien työso-

pimusten tekeminen ei ole tarpeellista työntekijöiden siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen, 

koska työsopimuksen sisältö pysyy samana kuin se oli vanhan työnantajan palveluksessa. Jos uuden 

työnantajan kanssa välttämättä halutaan tehdä uudet työsopimukset, on varmistettava, ettei työso-

pimuksen ehtoja heikennetä. Luottamusmiehen on syytä tarkistaa työsopimus ennen kuin työntekijä 

allekirjoittaa sen.  

6.4. Viiden vuoden irtisanomissuojasäännös 
Puitelain 13 § 3 momenttiin sisältyy määräys taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita kos-

kevasta viiden vuoden irtisanomissuojasta, joka koskee 
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• kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevia työsopimussuhteisia työntekijöitä ja viran-

haltijoita, joiden työnantaja vaihtuu 

• kuntaliitoksen tai kuntien yhteistoiminta-alueen perustamisen ja niihin liittyvien palvelu-

jen uudelleenjärjestelyjen seurauksena (puitelain 5 §) tai

• erikoissairaanhoidon ja / tai kehitysvammaisten erityishuollon kuntayhtymien uudelleen-

järjestelyjen seurauksena (puitelain 6 §) tai

• ammatillisen peruskoulutuksen uudelleen järjestelyn vuoksi (puitelaki 5 §).

Pääsääntöisesti viiden vuoden irtisanomissuoja ei koske palvelujen ulkoistamistilanteita eikä kaikkia 

puitelain tarkoittamia palvelujen uudelleenjärjestelyjä. Irtisanomissuoja on tarkoitettu niihin tilan-

teisiin, joissa ulkoistaminen tai työnantajavaihdos tapahtuu välittömästi puitelain (5 ja 6 §:n) tar-

koittamien kuntaliitosten, yhteistoiminta-alueiden tai laajaa väestöpohjaa koskevien palvelujen jär-

jestelyn yhteydessä. 

Esimerkki: Kunnat päättävät perustaa perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja siirtävät 

kunkin kunnan terveyskeskuspalvelut muodostamalleen kuntayhtymälle. Samassa yhteydessä kunnat 

kuitenkin sopivat siitä, että uuden kuntayhtymän tarvitsemat ruokapalvelut hankintaan ulkopuoli-

selta yritykseltä. Kuntien omien terveyskeskusten palveluksessa ollut ruokapalveluhenkilöstö siirtyy 

liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti kyseisen ulkopuolisen yrityksen palvelukseen (puitelain 13 § 

1 momentin perusteella). Tässä tapauksessa on katsottava, että puitelain 13 § 3 momentin tarkoit-

tama viiden vuoden irtisanomissuoja koskee myös yhteistoiminta-alueen perustamisen yhteydessä 

ulkopuolisen yrityksen palvelukseen siirtynyttä entistä kunnallista henkilöstöä. 

Viiden vuoden irtisanomissuoja koskee vain taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita. Jos 

uudella työnantajalla on työntekijän henkilöön tai hänen käyttäytymiseensä liittyvä perusteltu syy 

työntekijän työsuhteen irtisanomiseen, ei puitelain viiden vuoden irtisanomissuoja koske näitä ti-

lanteita.

 Viiden vuoden irtisanomissuoja on kytketty puitelain 5 ja 6 §:n mukaisiin palvelujen uu-

delleenjärjestelyihin. JHL on katsonut, että irtisanomissuoja ulottuu myös palvelujen yh-

tiöittämisen ja ulkoistamisen seurauksena tapahtuvaan työnantajavaihdokseen, jos näissä 

on kyse puitelain 5 tai 6 §:n tarkoittamasta järjestelystä. Käytännössä yhtiöittämis- ja 

ulkoistamistilanteissa voi syntyä erimielisyyttä ja tulkintaongelmia siitä, onko kyse välit-

tömästi kuntaliitokseen, yhteistoiminta-alueen muodostamiseen, erikoissairaanhoidon tai 

kehitysvammaisten erityishuollon kuntayhtymän uudelleenjärjestelyyn liittyvästä muu-

toksesta. 

Viiden vuoden irtisanomissuojaan liittyy vielä eräs lisäedellytys. Mikäli kysymyksessä olevan palvelu-

jen uudelleenjärjestelyn seurauksena työntekijän tai viranhaltijan työ vähenee olennaisesti tai lop-
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puu kokonaan, on työntekijällä ja viranhaltijalla viiden vuoden irtisanomissuoja vain sillä edelly-

tyksellä, että hän suostuu ottamaan vastaan muuta työnantajan tarjoamaa työtä. Työntekijälle on 

tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaava toista työtä. Jos tällaista 

työtä ei ole, on työntekijälle tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan ja kokemustaan 

vastaava työtä.  Mikäli työntekijän oma työ on loppunut ja hän kieltäytyy vastaanottamasta työnan-

tajan tarjoamaa edellä mainittua muuta työtä, työntekijällä ei ole puitelain mukaista viiden vuoden 

erityistä irtisanomissuojaa. 

Myös kuntaliitoksiin liittyy vastaava viiden vuoden erityinen irtisanomissuoja. Asiasta on mää-

rätty kuntajakolain 13 § 3 momentissa. Viiden vuoden irtisanomissuoja koske lainkohdan mukaan 

vuosien 2008 – 2013 alusta voimantulevien kuntaliitoksia, joissa henkilöstöä siirtyy uuden kunnan 

palvelukseen. Irtisanomissuoja koskee kaikkien niiden kuntien henkilöstöä, jotka ovat mukana työn-

antajavaihdosta tarkoittavassa kuntajaon muutoksessa. Viiden vuoden aika lasketaan kuntajako-

muutoksen voimaantulosta.

Viiden vuoden irtisanomissuoja ei koske puitelain 8 §:n tarkoittamia järjestelyjä, joita ovat kun-

tien tehtävien siirtäminen valtion hoidettavaksi (kuluttajaneuvonta, elatusturvalain mukaiset teh-

tävät ja holhoustoimen edunvalvontapalvelut). Kun tehtävä siirretään puitelain perusteella valtion 

hoidettavaksi, sovelletaan henkilöstön siirtoon liikkeenluovutusperiaatetta puitelain 13 § 2 momen-

tin mukaisesti, mutta ei viiden vuoden irtisanomissuojaa.

Viiden vuoden erityinen irtisanomissuoja ei myöskään ulotu niihin palvelujen uudelleenjärjeste-

lyihin, joita toteutetaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskevan erityisen 

selvittelymenettelyn seurauksena (paitsi, jos kyse on samalla myös aiemmin mainituista puitelain 5 

ja 6 §:n tarkoittamista järjestelyistä).

Puitelain ja kuntajakolain viiden vuoden irtisanomissäännöksessä ei ole nimenomaista mainin-

taa lomautuksesta. JHL katsoo, ettei laissa säädettyä erityistä irtisanomissuojaa voida kiertää käyt-

tämällä toistaiseksi tapahtuvaa lomautusta. Tätä tulkintaa puoltaa se, että toistaiseksi tapahtuva lo-

mauttaminen edellyttää taloudellisen tai tuotannollisen irtisanomisperusteen olemassaoloa.

6.5. Työnantajavaihdokset ja työehtosopimusjärjestelmä 
Palvelujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä henkilöstöön sovellettava työehtosopimus voi vaihtua. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvä keskeinen edunvalvontatehtävä on hyvissä ajoin en-

nen työnantajavaihdoksen toteutumista selvittää, onko uudella työnantajalla velvollisuus noudat-

taa jotakin valtakunnallista työehtosopimusta palvelukseensa siirtyvien työntekijöiden työehtoihin. 

Lisäksi on selvitettävä, onko olemassa uutta työnantajaa sitovia paikallisia työehto- ja muita sopi-

muksia tai onko uusi työnantaja sidottu johonkin yrityskohtaiseen työehtosopimukseen.

Työnantajavaihdoksen yhteydessä työnantajan velvollisuus noudattaa työehtosopimusta mää-

räytyy yleisten työehtosopimuslaissa määrättyjen periaatteiden mukaan. Seuraavassa lyhyt kuvaus 

näistä periaatteista.
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6.5.1. Yleiset periaatteet työehtosopimuksen noudattamisesta
Yleinen sopimusoikeudellinen periaate on, että sopimus sitoo ainoastaan niitä, jotka ovat sopimuk-

sen solmineet. Työehtosopimukset poikkeavat muista sopimuksista siinä, että työehtosopimuksia 

ovat velvollisia noudattamaan sellaisetkin henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka eivät ole sopimuk-

sen allekirjoittajia. Työehtosopimusten erityisluonne perustuu työehtosopimuslakiin, jonka mukaan 

työehtosopimusta ovat velvollisia noudattamaan paitsi sopimuksen allekirjoittaneet työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöt, myös näiden järjestöjen alayhdistykset ja järjestöjen jäseninä olevat yksittäiset 

työnantajat ja työntekijät.  

Työnantajan velvollisuus noudattaa työehtosopimusta voi perustua viiteen eri tilanteeseen:

1. Pääsääntö on, että yksittäinen työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimus-

ta, jos se on kyseiselle toimialalle työehtosopimuksen solmivan työnantajaliiton jäsen. 

Työnantajan järjestäytymisestä seuraa velvollisuus noudattaa työehtosopimusta (ns. nor-

maalisitova työehtosopimus). 

2. Järjestäytymätön työnantaja voi solmia valtakunnallisen työntekijäjärjestön kanssa ns. 

yrityskohtaisen työehtosopimuksen, jota työnantaja on sidottu noudattamaan omien 

työntekijöidensä työehdoissa.

  

3. Työnantaja, joka ei ole minkään työnantajaliiton jäsen, on velvollinen noudattamaan työ-

ehtosopimusta, jos kyseisellä toimialalla on ns. yleissitova työehtosopimus.

4. Järjestäytymätön työnantaja voi solmia ammattiosaston kanssa yrityskohtaisen työehto-

sopimuksen sellaisista työehdoista, jotka ovat työntekijöiden kannalta parempia kuin ns. 

yleissitovan työehtosopimuksen määräykset. Tässäkin tilanteessa työnantaja on velvolli-

nen noudattamaan myös yleissitovaa työehtosopimusta.

5. Työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, jos tietyn työehtosopimuk-

sen noudattamisesta on sovittu työntekijän työsopimuksessa.

Suomessa työnantajat ovat pääsääntöisesti järjestäytyneet työnantajaliittoon ja noudattavat työeh-

tosopimusta. Työnantaja on, liikkeenluovutukseen liittyvää siirtymäkautta lukuun ottamatta, velvol-

linen noudattamaan palvelukseensa siirtyvien työntekijöiden työehtoihin oman työnantajaliittonsa 

solmimaa alan työehtosopimusta, vaikka työntekijät olisivat jonkun muun työntekijäliiton jäseniä 

kuin mainitun työehtosopimuksen allekirjoittaneen työntekijäliiton jäseniä. 

• Kun kunnan / kuntayhtymän palvelua ollaan siirtämässä yksityisen yrityksen tai kuntien 

omistaman osakeyhtiön hoidettavaksi, on luottamusmiesten tärkeää selvittää, onko uusi 

työnantaja järjestäytynyt tai aikooko se liittyä työnantajaliittoon.
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• Ellei uusi työnantaja, yksityinen yritys tai kuntien omistama osakeyhtiö, ole minkään 

työnantajaliiton jäsen eikä aiokaan liittyä työnantajajärjestöön, luottamusmiesten tulee 

selvittää, onko toimialalla olemassa yleissitovaa työehtosopimusta.

• Yleissitovien työehtosopimusten soveltamisalan selvittäminen ei ole aina helppoa. Vuonna 

2001 otettiin käyttöön ns. yleissitovien työehtosopimusten vahvistusmenettely. Sen mu-

kaan erityinen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lautakunta vahvistaa ne 

työehtosopimukset, jotka ovat yleissitovia ja jotka velvoittavat myös järjestäytymättömiä 

työnantajia. (Ks. nettiosoite oppaan lopussa)

• Palvelun kilpailuttamista valmisteltaessa henkilöstön edustajat voivat esittää tarjous-

pyyntöön sisällytettäväksi kohtaa, jossa tarjouskilpailuun osallistuvien yritysten tulee il-

moittaa, mitä työehtosopimusta ne noudattavat.

• JHL:n edustajiston hyväksymässä liiton tavoiteohjelmassa vuosille 2007 – 2011 todetaan, 

ettei JHL käy kilpailua sopimus- tai järjestäytymisoikeuksista solmimalla yleissitovien työ-

ehtosopimusten asemaa uhkaavia tai sen tason alittavia sopimuksia. 

Yleissitovaa työehtosopimusta tulee noudattaa vähimmäistyöehtojen määrittäjänä siinäkin tapauk-

sessa, että yrityksessä on solmittu joiltain osin työehtosopimusta paremmista palvelussuhteen eh-

doista työnantajan ja henkilöstöä edustavan paikallisen yhdistyksen välisessä työehtosopimuksessa.

6.5.2. Siirtymävaiheen työehtosopimus
Työehtosopimuslaissa on erityissäännös niitä tilanteita varten, joissa työntekijöiden työnantaja vaih-

tuu työehtosopimuksen sopimuskauden aikana. 

Työehtosopimuslain 5 §:

”Jos yrityksen haltija on ollut työehtosopimuksen osallinen tai 

muuten sidottu, siirtyvät hänen seuraajalleen kaikki ne oikeu-

det ja velvollisuudet, jotka edeltäjällä työehtosopimuksen mu-

kaan oli.”

Vaikka lainkohdassa puhutaan vain työnantajayrityksistä, koskee säännös myös kuntatyönantajia ja 

tilanteita, joissa kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ollut henkilöstö siirtyy uuden työnantajan 

palvelukseen. Kunta-alan työehtosopimus sitoo uutta työnantajaa sopimuskauden loppuun, vaikka 

uusi työnantaja olisi yksityinen yritys tai yhteisö ja sidottu johonkin muuhun työehtosopimukseen 

muiden kuin siirtyvien työntekijöiden osalta. 
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Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 §:

”Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushet-

kellä voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten 

työehtosopimuslain 5 §:ssä säädetään.”

Kunnallista virkaehtosopimusta noudatetaan sopimuskauden loppuun niiden viranhaltijoiden pal-

velussuhteen ehtoihin, jotka ovat liikkeenluovutusperiaatteen mukaan siirtyneet uuden työnantajan 

palvelukseen. Näin tapahtuu siinäkin tapauksessa, että uusi työnantaja on yksityinen yritys ja virka-

suhde on muuttunut työsopimussuhteeksi.

Edellä mainitut työehtosopimuslain 5 § ja kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain 5 luvun 25 § 

koskevat työnantajavaihdokseen liittyvää siirtymävaihetta. Sopimuskauden päättymisen jälkeen uusi 

työnantaja noudattaa palvelukseensa siirtyneisiin työntekijöihin ja viranhaltijoihin sitä työehtosopi-

musta, jota työnantaja on normaalisti velvollinen noudattamaan. 

Sitä, miten siirtyvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työehdot määräytyvät sopimuskauden 

päättymisen jälkeen uuden työnantajan palveluksessa selvitetään seuraavissa kappaleissa 6.5.3 – 

6.5.5. 

Virkaehtosopimuksia koskeva vastaava säännös löytyy kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain 

25 §:n 4 momentista, jonka mukaan uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan työnantajavaih-

doksen ajankohtana voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä. Jos viranhaltijoiden työn-

antaja vaihtuu kesken sopimuskauden, uusi kuntatyönantaja on velvollinen noudattamaan entisen 

kuntatyönantajan paikallista virkaehtosopimusta sopimuskauden loppuun. Jos kyse on toistaiseksi 

voimassa olevasta paikallisesta virkaehtosopimuksesta, uusi työnantaja on velvollinen noudattamaan 

sitä kunnes sopimus on irtisanottu ja irtisanomisaika kulunut umpeen.

6.5.3. Palvelu siirretään toisen kunnan tai kuntayhtymän hoidettavaksi
Kunta-ala poikkeaa yleisestä työehtosopimusjärjestelmästä sikäli, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät 

ovat lain nojalla velvollisia noudattamaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemiä työ- ja virka-

ehtosopimuksia.

Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten noudattamisessa ei synny ongelmia niissä tilanteissa, 

joissa kunnan tai kuntayhtymän palvelu siirretään toisen kunnan tai toisen kuntayhtymän hoidet-

tavaksi. Uusi työnantaja noudattaa samoja kunta-alan valtakunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia 

kuin vanhakin työnantaja. Paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten olemassaolo ja vaikutus tulee 

kuitenkin selvittää.

Paikallisia työehtosopimuksia koskee myös työehtosopimuslain 5 § ja kunnallisen viranhalti-

jalain vastaava säännös. Uusi kunta tai kuntayhtymä on velvollinen noudattamaan palvelukseensa 

siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin toisen kunnan paikallista työehtosopimusta mainitun 

sopimuksen voimassaoloajan. Jos paikallinen sopimus on tehty olemaan voimassa määräajan, uusi 

kuntatyönantaja noudattaa sitä määräajan loppuun. Mikäli paikallinen työehtosopimus on solmittu 
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olemaan voimassa toistaiseksi, noudatetaan sitä siirtyvään henkilöstöön kunnes työnantaja on irtisa-

nonut sopimuksen ja irtisanomisaika on kulunut loppuun.

  

6.5.4. Palvelu siirretään kunnan tai kuntien omistaman osakeyhtiön 
hoidettavaksi
Kuntien omistamat osakeyhtiöt eivät ole velvollisia noudattamaan kunta-alan työ- ja virkaehtoso-

pimuksia. Jos kunnan palvelu annetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä kunnan tai 

kuntien yhdessä omistaman osakeyhtiön hoidettavaksi, yhtiön velvollisuus noudattaa työehtosopi-

musta määräytyy seuraavien vaihtoehtojen mukaan:  

Kuntien omistama osakeyhtiö

a) voi liittyä Palvelulaitosten Työnantajayhdistyksen (PTY) jäseneksi, jolloin osakeyhtiö tulee 

sidotuksi PTY:n kulloinkin solmimaan työehtosopimukseen;

b) voi liittyä myös muuhun työnantajaliittoon, jolloin tämän työnantajaliiton solmimaa työ-

ehtosopimusta sovelletaan myös kyseisessä osakeyhtiössä;

c) voi olla liittymättä mihinkään työnantajaliittoon. Jos osakeyhtiön harjoittamalla toimi-

alalla on olemassa jokin yleissitova työehtosopimus, on kuntien omistama yhtiö velvolli-

nen soveltamaan sitä;

 Esimerkki: Jos kunnat ovat perustaneet ruokahuoltopalveluja tuottavan osakeyhtiön, 

 yhtiö on velvollinen soveltamaan henkilöstönsä työehtoihin Suomen hotelli- ja ravinto- 

 laliiton SHR ry:n ja Palvelualojen ammattiliiton PAM:n välillä solmittua työehtosopimus- 

 ta, vaikka työntekijät olisivat JHL:n jäseniä. 

d) voi tehdä JHL:n kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

6.5.5. Palvelu siirretään yksityisen yrityksen tai yhdistyksen 
hoidettavaksi
Kun kunnan tai kuntayhtymän palveluja siirretään yksityisen yrityksen järjestettäväksi, yritys sovel-

taa kunnan palveluksesta siirtyvien työntekijöiden työehtoihin samaa työehtosopimusta kuin mui-

hinkin työntekijöihinsä. Mikäli työntekijöiden siirto uuden työnantajan palvelukseen tapahtuu kes-

ken sopimuskauden, sovelletaan siirtyviin työntekijöihin kuitenkin kunta-alan työ- ja virkaehtosopi-

musta kuitenkin sopimuskauden loppuun saakka.

Työehtosopimuksen kannalta ei ole ratkaisevaa, ovatko siirtyvät työntekijät JHL:n tai jonkin 

muun kunta-alan pääsopijajärjestön jäseniä. Työnantajan järjestäytyminen työnantajaliittoon tai se 

onko alalla yleissitovaa työehtosopimusta, ratkaisee, mitä työehtosopimusta yritys on velvollinen 

noudattamaan siirtymäkauden jälkeen.
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• Työntekijäjärjestöjen tulee tukea ja edistää koko työehtosopimusjärjestelmän olemassa-

oloa, toimivuutta ja sen kehittämistä silloinkin, kun toimenpiteet jossakin yksittäisessä 

tilanteessa voivat olla ristiriidassa oman liiton välittömien etujen kanssa. Kunkin ammat-

tiliiton tulisi omassa toiminnassaan tukea työehtosopimusjärjestelmän eheyttä. 

• Mikäli uusi työnantaja ei toimi JHL:n järjestäytymisalalla ja työnantaja on sidottu valta-

kunnalliseen yksityisen sektorin työehtosopimukseen joko työnantajaliiton jäsenyyden tai 

yleissitovuuden kautta, on yleensä perusteltua, että kaikki työnantajan palveluksessa ole-

vat työntekijät kuuluvat siihen ammattiliittoon, joka työntekijäpuolella solmii alan valta-

kunnallisen työehtosopimuksen. 
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7. Palkka- ja työaikajärjestelmien   
 yhteensovittaminen kuntaliitosten   
 yhteydessä 

Kunta-alan palkkajärjestelmät perustuvat samaan kolmiosaiseen palkkarakenteeseen, tehtäväkoh-

tainen-, henkilökohtainen- ja tulospalkka. Tehtäväkohtaiset ja henkilökohtaiset palkat saattavat kui-

tenkin vaihdella eri kunnissa. Palkkajärjestelmien yhteensovittaminen on edunvalvonnan kannalta 

keskeinen tehtävä. Yhteensovittaminen edellyttää paikallisia neuvotteluja, koordinointia ja huolel-

lista arviointia ja valmistelua. 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kuntien teknisen henkilöstön vir-

ka- ja työehtosopimuksen (TS) palkkajärjestelmät perustuvat työn vaativuuden arviointiin. Tämä tar-

koittaa sitä, että tehtäväkohtaisten palkkojen tulee olla työn sisällön vaativuuden mukaisessa jär-

jestyksessä. Palkkajärjestelmien yhteensovituksessa joudutaan sovittamaan yhteen myös paikalliset 

arviointijärjestelmät, jotka ovat tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen perusta.

Palkkajärjestelmiä yhdistettäessä on mahdollisuus parantaa järjestelmien toimivuutta ja hakea 

yhteneväisiä periaatelinjauksia eri sopimusalojen palkkajärjestelmiin. Yhtenäiset linjaukset ja palk-

kapoliittiset periaatteet palkkajärjestelmissä vahvistavat uuden kuntayksikön henkilöstötyön laatua. 

Palkkajärjestelmien kehittämistyössä on korostettu työn tuloksellisuuden ja henkilöstön motivoinnin 

merkitystä.

7.1. Palkkajärjestelmien yhdistäminen
Palkkajärjestelmien yhdistäminen voidaan toteuttaa eri tavoin riippuen siitä, liittyykö lakkaava kunta 

laajentuvaan kuntaan vai perustetaanko uusi kunta tai kuntayhtymä.

Kun lakkaavat kunnat liitetään laajentuvaan kuntaan:

• Laajentuvan kunnan palkkajärjestelmä saattaa säilyä.

• Liittyvien kuntien järjestelmät yhdistetään ja yhteen sovitetaan

• Laajentuvalle kunnalle voidaan kehittää uusi palkkajärjestelmä

Kun perustetaan uusi kunta/kuntayhtymä:

1. Voidaan kehittää kokonaan uusi palkkajärjestelmä

2. Uuden perustettavan kunnan palkkajärjestelmä voi olla sellainen järjestelmä, joka on ollut 

aiemmin jossain kunnassa käytössä
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3. Uuden perustettavan kunnan palkkajärjestelmä voi olla sellainen järjestelmä, joka on ollut 

käytössä useimmissa yhdistyvissä kunnissa jo aikaisemmin

Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntamallissa mukana olevien kuntien palkkajärjestelmistä ja palkka-

politiikasta päättää kukin kunta itsenäisesti. Palkkajärjestelmiä ei yhteensoviteta, mutta alueelle on 

tarkoituksenmukaista mahdollisuuksien mukaan luoda yhteneväisiä palkkapoliittisia linjauksia.

Palkkajärjestelmien perusteet, palkkatasot ja soveltamisen käytännöt saattavat vaihdella eri 

kunnissa. Yhteensovitustyössä on hyvä huomioida seuraavia asioita:

1) Tavoitteena on, että eri sopimusaloilla palkkapoliittiset linjaukset ja käytännön soveltami-

sen periaatteet ovat yhteneväisiä ottaen huomioon sopimusalakohtaiset määräykset.

2) Tavoitteena on tasapuolinen palkka yhtä vaativissa tehtävissä. Palkat ovat työn sisällön 

vaativuuden mukaisessa järjestyksessä, siten että vaativasta työstä maksetaan enemmän 

kuin vähemmän vaativasta työstä. Nimike ei kerro työn sisällön vaativuutta, vaan samalla 

nimikkeellä saatetaan tehdä eri vaativuustason tehtäviä.

3) Palkkajärjestelmien yhdistäminen aloitetaan arviointijärjestelmien yhdistämisellä. 

Arviointijärjestelmien yhteensovittamisessa on hyvä tavoitella järjestelmän kehittämistä 

analyyttisempään suuntaan. 

4) Palkkajärjestelmien yhteensovittaminen aloitetaan tehtäväkohtaisista palkoista. 

Seuraavaksi yhdistäminen tehdään henkilökohtaisessa palkassa, jossa myös palkan perus-

tana olevat arviointijärjestelmät tulee yhteen sovittaa.

5) Tehtävämuutoksissa tapahtuvat tehtävien vaativuuden olennaiset muutokset otetaan 

huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa siten, että tehtäväkohtainen palkka vastaa muut-

tuneita tehtäviä.

6) Paikallisesti joudutaan ottamaan kantaa myös kalleusluokituksen vaikutukseen palkkauk-

sessa, mikäli yhteensovitusta tekevissä kunnissa on eri kalleusluokitukseen kuuluvia kun-

tia.

7) Tulospalkkajärjestelmiä tulee myös edelleen kehittää ja käyttöönottoa laajentaa palkka-

järjestelmien yhteensovittamisen yhteydessä.

8) Palkkajärjestelmien yhteensovitustyö tulee dokumentoida ja arkistoida, jotta asiakirjoihin 

voidaan palata.

9) Esimiesten kouluttaminen muuttuneiden palkkajärjestelmien käyttöön vahvistaa onnis-

tuneen muutoksen mahdollisuutta.

10) Asiasta tiedottaminen antaa työntekijöille mahdollisuuden ymmärtää, mistä palkka muo-

dostuu ja tukee muutoksen hyväksyntää.

KVTES:n ja TS:n palkkajärjestelmien paikallisista sovelluksista ei edellytetä paikallisen sopimuksen 

tekemistä. Palkkajärjestelmien käyttöönotto edellyttää yhteistoiminnallista valmistelua ja työnanta-

jan päätöksentekoa. Työnantaja päättää myös palkkajärjestelmän taustalla olevasta arviointitavasta.
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Paikallinen sopimus palkkajärjestelmästä on kuitenkin saatettu tehdä osapuolten sitouttamisek-

si. Paikallisia palkkajärjestelmiä koskevat sopimukset ovat voineet perustua 

KVTES:n I luvun 4 §:n 2 mom. määräykseen tai pääsopimuksen 13 §:ään. TS:ssä paikallista sopi-

mista koskeva sopimusmääräys on sopimuksen 5 §:ssä.

7.2. Työaikajärjestelmien yhteensovittaminen 
Työaikajärjestelmät perustuvat valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin, jotka mahdollistavat 

paikallisesti toisin sopimisen. Samoin kuin palkkajärjestelmissä, saattaa työaikajärjestelmissä olla ero-

ja kuntien ja kuntayhtymien välillä. Vaikka työaikajärjestelmä on sama, saattaa eroja tuoda käytän-

nön soveltaminen ja ohjeet joita työntekijöille on annettu työaikojen noudattamisesta. 

• Selvitetään, millaisia työaikoja yhdistettävissä tehtävissä eri kunnissa on sovellettu.

• Laaditaan yhteneväiset ohjeet työaikojen käytöstä. Hyvällä tiedottamisella vältetään tur-

hia kysymyksiä ja epäselvyyksiä. 

• Työtehtävän ja työpisteen pysyessä samana tulisi työajankin säilyä entisenä. 

Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämiskäytännöissä saattaa myös olla eroavaisuuksia, 

jotka on hyvä selvittää ja sopia ohjeistuksesta esimiehille ja työntekijöille.
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8. Työtehtävien muutos palvelujen 
uudelleenjärjestelyssä

Kuntien hallinnon ja palvelujen uudelleenjärjestelyt tarkoittavat yleensä myös pienempiä tai suu-

rempia muutoksia työntekijöiden työtehtäviin. Muutoksiin suhtaudutaan eri tavoin. Toisten työn-

tekjiöiden mielestä tehtävämuutokset tuovat myönteistä vaihtelua ja kehittymisen mahdollisuuksia. 

Osa työntekijöistä kokee, että muutokset tuovat mukanaan turvattomuutta ja epävarmuutta. JHL:n 

edunvalvonnan tavoitteena on, että henkilöstöllä on valmiudet välttämättömiin tehtävämuutoksiin, 

eikä kenenkään oikeuksia muutoksissa loukata. 

8.1. Työsopimussuhteessa olevien työtehtävien 
muuttaminen
Työsopimuslaki

ei sisällä määräyksiä siitä, miten työntekijän työtehtäviä voidaan 

työsuhteen voimassa ollessa muuttaa. 

KVTES (2005 – 2007) I luvun 10 §:

Sisältää määräyksen työsuhteisen työntekijän tehtävämuutok-

sesta.

Työsopimussuhde on työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen perustuva työntekosuhde. 

Lähtökohtana on, että työsopimuksessa sovittujen tehtävien muutos edellyttää molempien työsopi-

muksen osapuolten suostumusta muutokseen. Tähän perussääntöön on olemassa poikkeuksia.

Työsopimus rajoittaa työnantajalle kuuluvaa työnjohto- ja valvontaoikeutta. Usein kuitenkin 

työntekijän työtehtävät on kirjattu työsopimukseen hyvin väljästi tai tehtäviä ei ole lainkaan mää-

ritelty. Mitä väljempi tehtäväkuvaus työsopimuksessa on, sitä helpommin työnantaja voi muuttaa 

tehtäviä myös yksipuolisesti ilman työntekijän suostumusta. 

Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuteen kuuluu, että työntekijä on työnantajan määräyk-

sestä velvollinen suorittamaan sellaista työtä, joka välittömästi liittyy hänen varsinaiseen työhönsä, 

eikä olennaisesti muuta hänen työnsä laatua. KVTES:n mukaisesti työntekijän suostumusta työtehtä-

vien muutokseen ei siten vaadita, jos kyseessä on 

a) vähäinen muutos tehtävissä,

b) tilapäinen tehtävämuutos (kesto enintään 8 viikkoa) tai

c) tehtävien muutokseen on olemassa perusteltu, asiallinen ja painava syy.
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Viimeksi mainitulla tilanteella tarkoitetaan sitä, että työnantajan toimeenpanema hallinnon tai pal-

velujen uudelleenjärjestely johtaa tosiasiallisesti siihen, että jonkun tai joidenkin työntekijöiden työ 

loppuu joko kokonaan tai pääosin. Jos hallinnon tai palvelun vaatiman muutoksen aikaansaaminen 

edellyttää työntekijöiden tehtävien muutosta, on työntekijä velvollinen hyväksymään tehtävämuu-

toksen. Työnantajalla tulee kuitenkin olla irtisanomisperusteeseen rinnastettava asiallinen ja painava 

syy työtehtävien yksipuoliseen muuttamiseen. 

KVTES  I luvun 10 § 2 mom:

”Työntekijää ei voida siirtää ilman suostumustaan pysyvästi teh-

täviin, jotka olennaisesti poikkeavat hänen työsopimuksensa mu-

kaisista tehtävistä, ellei työnantajalla ole irtisanomisperustetta.”

8.2. Viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen
Viranhaltijaa koskevista tehtävämuutoksesta on määrätty 

kunnallisia viranhaltijoita koskevan lain 5 luvun 23 ja 24 §:ssä.

Virkasuhde ei ole sopimussuhde. Viranhaltijan ja kunnan välillä ei ole työsopimukseen verrattavaa 

sopimusta, vaan virkasuhde perustuu kunnan yksipuoliseen hallintotoimeen. Viranhaltijan perusteh-

tävät määrätään yleensä viran perustamispäätöksessä, johtosäännössä tai muussa erillisessä päätök-

sessä. 

Kunta voi muuttaa viranhaltijan työtehtäviä ilman hänen suostumustaan, jos kunnan toiminnan 

uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

voi tarkoittaa esimerkiksi työtehtävien muutosta, uusien tehtävien antamista entisten lisäksi, tehtä-

vien vähentämistä tai työpaikan muuttamista. Kunnan palvelujen uudelleenjärjestely voi oikeuttaa 

työnantajan muuttamaan viranhaltijan tehtäviä, kunhan muutos ei ole niin laaja ja olennainen, että 

viran voidaan katsoa muuttuvan kokonaan toiseksi.

Jos kunta haluaa muuttaa viranhaltijan työtehtäviä niin olennaisesti, että virantoimitusvelvol-

lisuus muuttuu kokonaan toiseksi kuin se on ollut, tulee muutos toteuttaa kunnallisia viranhaltijoita 

koskevan lain 5 luvun 24 §:n edellyttämällä tavalla eli viranhaltija siirretään toiseen virkaan.

Käytännössä voi joskus olla hankala arvioida, onko työnantajan vaatima tehtävämuutos sellai-

nen, että se voidaan toteuttaa virantoimitusvelvollisuutta muuttamalla vai onko kyseessä niin olen-

nainen muutos, että se edellyttää siirtoa virasta toiseen.   

Pysyvä siirto

Viranhaltija voidaan kunnan viranomaisen yksipuolisella päätöksellä siirtää pysyvästi kokonaan toi-

seen virkaan, jos

a) viranhaltija täyttää toisen viran kelpoisuusvaatimukset ja virkaa voidaan pitää hänelle  

sopivana ja
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b) siirtoon on olemassa kunnan toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelystä johtuva pe-

rusteltu syy ja

c) viranhaltijan varsinainen palkka ei alene muutoksen seurauksena.

Siirtäminen voi koskea sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa virkasuhteessa ole-

vaa.

KVTES:ssä on erityinen palkkausmääräys, joka koskee työntekijän ja viranhaltijan tehtävien olen-

naista muutosta. Tämän määräyksen mukaan viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, 

jos tehtävät ovat muuttuneet toiseen virkaan siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi 

(KVTES II luku 5 § 2 momentti). Tämä KVTES:n määräys huomioon ottaen viranhaltijan siirtäminen 

toiseen virkaan voi merkitä myös palkkauksen alenemista, mikäli viranhaltija on suostunut siirtoon ja 

tehtävät muuttuvat olennaisella tavalla vähemmän vaativiksi. 

Määräaikainen siirto

Enintään vuoden määräajaksi viranhaltija voidaan työnantajan yksipuolisella päätöksellä siirtää toi-

seen virkaan, 

a) jos siirtoon on olemassa perusteltu syy, 

b) viranhaltija täyttää toisen viran kelpoisuusvaatimukset, 

c) virkaa voidaan pitää hänelle sopivana ja 

d) viranhaltijan palkka ei alene. 

Perusteltu syy voi olla esimerkiksi se, että kunta tarvitsee viranhaltijaa hoitamaan toisen viran sijai-

suutta, avoinna olevaa tehtävää tai muuta tilapäisluontoista järjestelyä. Siirto voi siten johtua muis-

takin kuin palvelujen uudelleenjärjestelyyn liittyvistä seikoista. 

8.3. Työntekijän ja viranhaltijan kuuleminen
Ennen kuin työnantaja muuttaa olennaisella tavalla työntekijän tai viranhaltijan työtehtäviä, tulee 

muutoksesta kuulla asianomaista työntekijää / viranhaltijaa tai luottamusmiestä.

Työsuhteisen osalta kuuleminen perustuu yhteistoimintaa koskevaan yleissopimukseen ja yh-

teistoimintalakiin.

Viranhaltijan kuulemisvelvoite on määrätty myös kunnallisia viranhaltijoita koskevassa laissa. 

Ennen kuin kunta päättää viranhaltijan tehtävien muutoksesta, on viranhaltijalle varattava mahdol-

lisuus tulla kuulluksi (5 luvun 23 §). Myös toiseen virkaan siirtäminen edellyttää, että viranhaltijalle 

on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa (5 luvun 24 § 3 momentti).

Työntekijää koskevan kuulemisvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan työnantaja tuomita hy-

vityssakkoon, mutta työnantaja ei ole velvollinen kumoamaan tehtävien muutosta koskevaa pää-

töstään. Viranhaltija voi puolestaan valittaa virkatehtävien muutosta tai toiseen virkaan siirtämistä 

koskevasta kunnan päätöksestä tekemällä asiasta oikaisuvaatimuksen ja edelleen kunnallisvalituksen. 
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Mikäli kunnalla ei ole lain edellyttämää perustetta muutokseen tai viranhaltijalle ei ole varattu kuu-

lemistilaisuutta, voi kunnan viranomainen tai hallinto-oikeus kumota tehtävien muutosta tai siirtoa 

koskevan kunnan päätöksen.

8.4. Oikeus kieltäytyä tehtävämuutoksesta
Työnantajalla on työehtoja koskeva tulkintaetuoikeus. Työnantajan tulkintaa noudatetaan, kun-

nes erimielisyysneuvotteluissa tai tuomioistuimessa todetaan, ettei työnantajan tulkinta ole oikea. 

Työntekijän ei siis pidä kieltäytyä noudattamasta työnantajan määräystä uusista tehtävistä. Mikäli 

työntekijä on eri mieltä työnantajan määräyksen laillisuudesta, luottamusmiehen tulee pyytää asi-

asta erimielisyysneuvotteluja. Viime kädessä työnantajan määräyksen oikeellisuutta voidaan testata 

tuomioistuimessa, jos työntekijä pitää tehtävämuutosta laittomana ja siitä on aiheutunut hänelle 

palkkauksen aleneminen tai muuta taloudellista vahinkoa. Tuomioistuin ei voi määrätä palautta-

maan työntekijälle entisiä tehtäviä, mutta palkan alennuksen perusteella työnantaja voidaan tuomi-

ta maksamaan vahingonkorvausta. 

Kunnan viranhaltijan tehtävien muutosta ja virkasiirtoa koskeva päätös on täytäntöönpanokel-

poinen, vaikka viranhaltija hakisi päätökseen muutosta.

8.5. Palkkaus tehtävien muuttuessa
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhteisessä muistiossa (2.3.2007) todetaan, 

että tehtävämuutoksissa tapahtuvat tehtävien vaativuuden olennaiset muutokset on otettava huo-

mioon tehtäväkohtaisessa palkassa siten, että palkka vastaa muuttuneita tehtäviä. (KVTES II luku 5 § 

2 mom ja TS II luku 9 § 2 mom)

Viranhaltijan /työntekijän tehtäväkohtainen palkka voi pienentyä tehtävämuutoksessa vain sii-

nä tapauksessa, että tehtävien vaativuus muuttuu olennaisesti aikaisempaa vähemmän vaativaksi 

uudelleen järjestelyn seurauksena.

KVTES II luku 5 § 2 mom.

Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti 

muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai teh-

tävään siirtymisen tai tehtävien uudelleen määrittelyn vuoksi, 

tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttu-

neita tehtäviä.



Paras-opas 43

Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohtia ovat 

• toiseen virkaan siirtyminen,

• tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on korkeampi 

tai

• kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on 

alempi. 

KVTES:n mukaan henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun kysymyksessä on tehtävien 

olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkaperusteiden uudelleen arviointi tai henkilöstä itsestään 

johtuva työtulosten huomattava heikentyminen.

TS:n mukaan henkilökohtaista lisää voidaan alentaa tai sen maksaminen lopettaa, jos sen myön-

tämisperusteet muuttuvat.
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9. Eläketurva työnantajavaihdoksen   
 yhteydessä

Työnantajavaihdosten vaikutus työntekijän / viranhaltijan eläkeoikeuksiin voidaan jaotella pääsään-

töisesti sen mukaan, minkä eläkejärjestelmän piiriin uusi työnantaja kuuluu. Työnantajan vaihdos voi 

merkitä työntekijän siirtymistä 

• kunnallisen eläkejärjestelmän sisällä, 

• valtion eläkejärjestelmään tai 

• yksityisen sektorin eläkejärjestelmään.  

Kunnallisen eläkelain alaisen henkilöstön eläketurva säilyy työnantajanvaihdostilanteessa entisellä-

än, jos työntekijä / viranhaltija siirtyy toisen kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisön palvelukseen 

ilman, että palvelussuhteiden väliin jää yhtään päivää. Kunnallinen palvelussuhde katsotaan kuiten-

kin tästä pääsäännöstä huolimatta yhdenjaksoiseksi, jos työntekijällä on kunnallisen eläkelain alaisia 

työansioita vähintään 6000 euroa jokaisena kalenterivuonna ennen eläketapahtumavuotta.

Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi ja siten kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin voivat 

liittyä sellaiset kunnalliset osakeyhtiöt, joiden kaikki osakkeet ovat eläkelaitoksen jäsenyhteisöjen 

omistuksessa. Eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi voivat liittyä myös sellaiset osakeyhtiöt ja säätiöt, joissa 

kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöillä on määräysvalta ja joiden avulla tuotetaan kuntien lakiin 

perustuvien tehtävien hoidon edellyttäviä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja.  

Kunnallisen toiminnan valtiollistamistilanteissa työntekijä / viranhaltija säilyttää oikeutensa 

kunnalliseen eläketurvaan, jos hänen valtion palveluksensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtu-

maan saakka. 

Kun kunnallinen työnantaja vaihtuu yksityiseksi yritykseksi tai yhteisöksi, siirtyy työntekijän / 

viranhaltijan eläketurva järjestettäväksi yksityisen sektorin työntekijän eläkelain säännösten mukaan. 

Kunnallisen eläkejärjestelmän mukaisia mahdollisia lisäeläkkeitä ja alempia eläkeikiä ei tällöin sovel-

leta, kun henkilön jää eläkkeelle yksityisen yhteisön palveluksesta. 

Kunnallisen eläkesäännöksen mukainen parempi eläketurva on mahdollista turvata, mikäli van-

ha tai uusi työnantaja tai molemmat yhdessä ovat valmiita sopimaan ja kustantamaan vapaaehtoisen 

lisäeläkkeen, jolla turvataan kunnallisen eläkesäännöksen mukainen eläketurva.  
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10. Ammatillinen osaaminen muutostilanteissa

Toimintoja uudelleen organisoitaessa työnjako ja tehtävät perustuvat viime kädessä kunnan palve-

lustrategiaan ja palvelutuotannon tarpeisiin, joista ne on johdettu henkilöstöstrategiaan ja -suunni-

telmaan. Mikäli palvelu- ja henkilöstöstrategiaa ei ole, henkilöstöasioista päätetään erillisin päätök-

sin. Henkilöstöratkaisuilla on palvelutuotannon tuloksellisuuden ja laadun kannalta suuri merkitys ja 

uutta organisaatiota muodostettaessa ratkaisut vaikuttavat myös organisaatiokulttuurin rakentami-

seen. Jotta eri tehtäviin löydetään paras mahdollinen ammattitaito, on selvitettävä olemassa oleva 

osaaminen ja suunniteltava sen käyttö eri tehtävissä.

Muutostilanteissa työn sisällöt usein monipuolistuvat ja laajentuvat tai työtehtävät muuttuvat 

kokonaan. Jos kyseessä on uuden organisaation perustaminen tai muu työnantajavaihdos, osa hen-

kilöstöstä siirtyy ja osa jää vanhan työnantajan palvelukseen. Tämä ei kuitenkaan takaa jäävällekään 

henkilöstölle muuttumattomia työtehtäviä. Kun tiedetään, miten työt organisoidaan, minkälaista 

osaamista työyksikössä tarvitaan, mitä osaamista henkilöstöllä on olemassa ja miten sitä pitää kehit-

tää, voidaan työntekijöille laatia henkilökohtaiset kehittymis- ja koulutussuunnitelmat. 

Henkilöstökoulutusta varten on olemassa monia joustavia aikuiskoulutuksen muotoja ja ku-

hunkin tarpeeseen räätälöitäviä sisältöjä. Ne soveltuvat laajaankin ammatillisen osaamisen kehittä-

miseen työn ohessa. Ammattitaitoaan voi päivittää tai hankkia vaikkapa kokonaan uuden ammatin 

esimerkiksi aikuisten näyttötutkinnoilla ja oppisopimuskoulutuksella. Näyttötutkintona voidaan suo-

rittaa sekä perustutkintoja että ammatti- ja erityisammattitutkintoja.

Koulutuksen lisäksi osaamista voidaan kehittää myös työpaikalla esimerkiksi perehdyttämällä, 

mikä on tarpeen aina työtehtävien muuttuessa ja tukemalla työssä oppimista erilaisin työjärjeste-

lyin (tiimit, työnkierto, sijaistukset). Työssä oppimisen merkityksestä ja periaatteista työnantajan olisi 

hyvä keskustella henkilöstön kanssa.

Hyvin suunniteltu ammatillinen koulutus tai muu osaamisen kehittäminen tukee sekä palve-

lutuotannon tavoitteiden saavuttamista että henkilöstön hyvinvointia ja muutokseen sitoutumista. 

Kun suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön omat näkemykset osaamistarpeistaan suhteessa 

työtehtäviin, varmistetaan samalla henkilöiden motivaatio itsensä kehittämiseen.

1. Erityisesti isoissa muutostilanteissa ammatillisen osaamisen hyödyntäminen ja kehittämi-

nen kuvastavat sekä koko organisaation että sen jäsenten muutoskykyä ja asennetta. JHL:

n yhdistysten ja henkilöstön edustajien tehtävänä on tiedottaa koulutusmahdollisuuksista 

ja kannustaa ammattitaidon kehittämiseen.

2. Muutostilanteissa ajantasainen osaaminen on tärkeä osa työsuhdeturvaa, siksi ammatilli-

sesta osaamisesta huolehtiminen on osa edunvalvontaa. Luottamusmiehen ja yhdistyksen 

tulisi nostaa muutoksen kohteena olevan henkilöstön koulutustarve työnantajan kanssa 

käytävään keskusteluun ja toimenpidelistalle.
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11. Siirtosopimusten tekeminen

Työnantajavaihdostilanteissa on usein järkevää tehdä siirrosta ja sen ehdoista työntekijäjärjestöjen ja 

uuden työnantajan kanssa paikallinen sopimus.

Oikeudelliselta luonteeltaan siirtosopimus voi olla joko työehtosopimus tai muu paikallinen so-

pimus. Työehtosopimuksen muotoon tehdyn siirtosopimuksen rikkominen voidaan saattaa viime kä-

dessä työtuomioistuimen tutkittavaksi. Työehtosopimuksen solmineita osapuolia koskee myös työ-

rauhavelvollisuus. Muu paikallinen sopimus ei tuo mukanaan näitä vaikutuksia.  

Siirtosopimuksen tekemisellä on mahdollista turvata siirtyvälle henkilöstölle parempia ehtoja 

kuin esimerkiksi suoraan lain nojalla heille tulisi. Sillä voidaan selkeyttää siirron jälkeistä tilannetta 

sekä työntekijä- että työnantajapuolella. Lisäksi siirtosopimukseen liittyvien asioiden kartoittamisella 

osapuolet voivat välttyä yllättäviltä tilanteilta. Siirtosopimuksen tekeminen voi tuoda myös muka-

naan turvallisuuden tunnetta epävarmuuden ja muutoksen keskellä olevalle henkilöstölle.

Siirtosopimuksessa sovittavien asioiden piiri voi olla laaja ja hyvinkin erilainen. Kaksi asiaa nou-

see ylitse muiden: sovellettava työehtosopimus ja eläkejärjestelmä. Sopimisen mahdollisuus koskee 

erityisesti tilanteita, joissa kunnan tai kuntayhtymän toiminto yhtiöitetään ja toiminto siirtyy kun-

nallisen osakeyhtiön tai säätiön tehtäväksi. 
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12. Esimerkkejä

Esimerkki 1: 
Sastamala  – kuntayhteistyötä Vammalan seudulla

Vammalan seudulla kuntayhteistyön perinne on vahva. Veturina on ollut Vammalan kaupunki. 

Väestöpohja seutukunnassa on hieman yli 30 000.  Menneinä vuosina on perustettu mm. kuuden 

kunnan yhteinen kansalaisopistopalveluja tuottava Sastamalan Opisto.  2000-luvun alussa ryhdyttiin 

valmistelemaan myös valtakunnan tasolla kiinnostusta herättänyttä perusterveydenhoitoa ja van-

hustyötä koskevaa Sastamala-perusturvahanketta, jossa mukana oli kuusi kuntaa ja kaksi terveys-

keskuksen kuntayhtymää.  Hankkeen edetessä koskemaan myös kuntien yhteistä talous- ja tietohal-

lintopalvelua mukaan tuli ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. 

Valmistelutyön pohjalta vuoden 2005 alusta

1. perustettiin uusi kuntayhtymä, Sastamalan Perusturvakuntayhtymä SASPE hoitamaan 

perusterveydenhuoltoa ja vanhustenhuoltoa, kahden terveyskeskuksen kuntayhtymän 

toiminnan päättyessä samassa yhteydessä sekä 

2. kuntien tietohallintoa ja taloushallintoa siirrettiin kuntien perustaman yhtiön Sastamalan 

Tukipalvelu Oy, SATU:n hoidettavaksi.

Valmistelutyö molempien hankkeiden osalta kesti vuosia. Perusturvan kuntayhtymään rakennettiin 

yhteistyömalli, jota valmistumassa oleva puitelaki edellytti.  

Kantamme muutoksiin oli ennen päätösten tekoa pääpiirteissään seuraava:

1. Tieto- ja taloushallintoa kehitetään yhteistyön kautta, esim. ohjelmia yhtenäistämällä. 

Tukipalveluyhtiötä ei perusteta. Yhtiömuodon ei katsottu soveltuvan kunnalliseen palve-

lutoimintaan. 

2. Perusturvan kuntayhtymän osalta todettiin, että hanke etenee kuntien päätösten mukai-

sesti. Ongelmaksi koettiin, että kuntien toiminnot siirtyivät kuntayhtymille eri laajuudes-

sa.  

3. Korostimme henkilöstön mukanaoloa myös suunnittelun edetessä kohti toteutusta. 

Kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä tulee noudattaa sopimuksen mukaista yhteistoimin-

tamenettelyä. Hankkeen valmistelua ja toimeenpanoa koordinoimaan on nimettävä oh-

jausryhmä, jossa henkilöstön edustus on mukana.

4. Edunvalvonnalle varattua aikaa tulee lisätä, koska toimintaympäristö monimutkaistuu ja 

uusien organisaatioiden perustaminen vaatii ylimääräistä ajan käyttöä.
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Perusturvan kuntayhtymää perustettaessa sovellettiin henkilöstön työehtojen osalta ns. siir-

tolakia. Jokainen siirtyvä allekirjoitti erillisen suostumuslomakkeen. Käytännössä jatkettiin pää-

sääntöisesti vanhoissa tehtävissä.  Suurin muutos käytännön työssä kosketti kotisairaanhoidon ja 

kunnallisen kotipalvelun yhdistämistä. Kuntayhtymän henkilökuntamäärä on noin 450, näistä liit-

tomme jäseniä hieman yli sata. Tukipalveluyhtiön osalta sovellettiin liikkeen luovutuksen periaattei-

ta. Järjestely koski hieman yli 20 työntekijää. Tehtävät laitettiin kuitenkin sisäiseen hakuun niiden 

kesken, joiden työstä yli 50 prosenttia siirtyi yhtiöön. Näin turvattiin työntekijöiden työsuhdeturva 

myös jatkossa. Tehtävissä tapahtui tämän johdosta muutoksia jonkin verran, osalle työntekijöistä 

tehtävät muuttuivat vaativimmiksi. Molemmissa muutostilanteissa hyväksyttiin lisäksi koko siirty-

vää henkilöstöä koskeva siirtosopimus. Palkkarakenteiden yhdenmukaistaminen oli vaativa hanke. 

Hankevalmistelussa lähtökohtana oli henkilöstön työsuhdeturva, joka myös toteutui. Yhtiössä siir-

ryttiin PTY:n sopimuksen piiriin. 

Kuntayhtymän ja yhtiön valmistelutyötä koordinoi ohjausryhmä, jossa järjestöjen edustus oli 

turvattu. Lisäksi työn sisältöjä ja prosesseja valmisteltiin lukuisissa valmisteluryhmissä, joihin suuri 

osa siirtyvistä työntekijöistä osallistui. Yhteistoimintamenettelyssä ja tiedotuksessa oli kuntakohtai-

sia eroja. Internetin hyväksikäyttö tiedotuksessa hankkeiden eri vaiheissa toimi hyvin. 

Uudelleenjärjestelyjen piirissä oli seitsemän KTV:n yhdistystä ja niiden toiminta. Lähtökohdaksi 

valittiin se, että Vammalan kaupungin yhdistys rakennetaan asteittain seudulliseksi yhdistykseksi. 

Sovittiin, että SASPE:n palvelukseen tulevat järjestäytyvät seudulliseen yhdistykseen. Tähän liittyen 

solmittiin seudullinen luottamusmiessopimus. Tulevaisuudessa on tärkeätä, että sopimusmenettelyä 

voidaan yksinkertaistaa. Monen työnantajan kanssa toimittaessa suuri haaste on myös alueellisen 

luottamusmiehen toimintaoikeuksien laajentaminen, ajankäyttö ja palkkaus. 

Prosessin aikana seudun yhdistysten edustajat kokoontuivat säännöllisesti hiomaan yhteistä 

kantaa. Aluetoimisto koordinoi toimintaa ja valmisteli ennakolta asioita. Seudullinen pääluottamus-

mies toimi alueellisena yhdyshenkilönä. Pääluottamusmiehet toimivat yhteyshenkilöinä omiin yh-

distyksiinsä ja siirtyvän henkilöstön suuntaan. Tapaamisiin ja alueellisiin koulutustilaisuuksiin pyrit-

tiin saamaan mukaan siirtyvää henkilöstöä. Asiat olivat esillä säännöllisesti myös yhdistysten koko-

uksissa. Yhteistyö toimi koko ajan hyvin.  Lisämausteensa yhteistoiminnalle toi hankkeiden piirissä 

olevien yhdistysten kuuluminen eri maakuntiin ja näin myös eri aluetoimistojen alueelle. Yhteiselle 

kannanmuodostukselle tulee varata riittävästi aikaa. Pääosin yhteistyö työnantajan kanssa oli koko 

ajan avointa ja toimivaa. Yhteistoiminnassa oli kuitenkin suuria eroja mukana olevien kuntien ja 

kuntayhtymien välillä. 

Lisätietoja:  pääluottamusmies Tarja Pietilä, tarja.pietila@vammala.fi ja 

  aluetoimitsija Hannu Kanerva, hannu.kanerva@jhl.fi 

 



Paras-opas 49

Esimerkki 2: 
Varsinais-Suomi, Salon seutu: Henkilöstöedustus kuntaliitoshankkeessa   

Seutukunnassa on 11 kuntaa, joista yhtä lukuun ottamatta kaikissa on käynnissä kuntaliitosselvitys. 

Uudessa kaupungissa tulisi olemaan noin 54 000 asukasta ja henkilöstöä noin 3 000.

Esiselvitys Salon seudun kuntarakenteesta käynnistettiin keväällä 2006, jota toteutti Efeko ja 

kunnan-/kaupunginjohtajista koostuva ohjausryhmä. Luottamushenkilöjohdon seminaari järjestet-

tiin toukokuussa 2006, jossa myös järjestöjen edustajat olivat mukana.

Valtuustojen päätökset hankkeen jatkosta tulivat alkusyksystä 2006. Yhtä kuntaa lukuun otta-

matta kaikki kunnat päättivät jatkaa kuntaliitosselvitystä ja hakea sisäasiainministeriöltä selvitys-

miestä.

Yhdistymisneuvottelujen aloittaminen ja liitosselvitys käynnistyi hanketta vetävän selvitysmie-

hen aloitettua työnsä marraskuussa 2006 ja sen on määrä valmistua keväällä 2007.

Liitosselvityshankkeen henkilöstöedustus on kolmiportainen:

1. Henkilöstöryhmä, jossa on jokaisesta kunnasta yksi kunkin pääsopijajärjestön edustaja, 

yhteensä 50 jäsentä.

2. Henkilöstötyöryhmä (valmisteluryhmä), johon valitaan kustakin kunnasta yksi järjestöjen 

yhteinen edustaja, jäseniä on 10.

3. Kuntajaon valmisteluryhmässä on kustakin kunnasta kaksi edustajaa (kunnanhallituk-

sen pj. ja kunnanjohtaja) sekä yksi kaikkien järjestöjen yhteinen henkilöstön edustajasta. 

Lisäksi ryhmään kuuluu Salon seudun kehittämiskeskuksen edustaja.

Tehtäväkohtaisia työryhmiä on perustettu ja niissa kaikissa on myös henkilöstön edustus.

Asiat eri työryhmiin tulevat selvitysmieheltä ja valmisteluryhmältä ja selvitysmies toimii työryh-

missä esittelijänä.

Myös kuntalaiset on valmistelussa otettu huomioon. Kuntajakoselvitykselle on avattu nettisivut, 

jossa kuntalaiset voivat antaa palautetta kuntajakoselvittäjälle. Lisäksi tammikuussa 2007 järjestet-

tiin jokaisessa kunnassa asukkaiden kuulemistilaisuus.

Kesäkuussa 2007 valtuustot tekevät päätökset kuntaliitoksesta ja tätä ennen mahdolliset neu-

voa-antavat kansanäänestykset. Mahdollinen kuntaliitos toteutuu vuoden 2009 alusta.

Lisätietoja:  Marjo Ekman, Salo pääluottamusmies, marjo.ekman@salo.fi ja 

  Annihelena Jäppinen, aluetoimitsija, annihelena.jappinen@jhl.fi
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Esimerkki 3: 
Kuntayhtymän purkaminen

Karinaisten ja Pöytyän kunnat ovat yhdistyneet vuoden 2005 alusta lukien uudeksi Pöytyän kunnak-

si. Pöytyän kunnassa, entisen Karinaisten alueella, sijaitseva Karinaisten - Tarvasjoen vanhainkoti-

kuntayhtymä on päätetty lakkauttaa 31.7.2007 lukien.

Karinaisten kunta teetti konsulttityönä vanhuspoliittisen ohjelman vuonna 2002, jossa esitettiin 

kolme vaihtoehtoa kunnan vanhustenhuoltoon: laitospainotteinen, kotihoitopainotteinen tai palve-

luasuntopainotteinen vanhustenhuolto. Karinaisten kunta valitsi valtuustossa 24.2.2003 kotihoito-

painotteisen vanhustenhuollon, joka merkitsi laitospaikkojen sopeuttamista eli vähentämistä muut-

tuneeseen toimintastrategiaan. Tavoitteeksi asetettiin kuntayhtymän purkaminen.

Koko henkilökunta päätetty irtisanoa ja irtisanomismenettelyyn on ryhdytty syyskuussa 2006. 

Viimeinen yhteistoimintamenettelyyn liittyvä kokous pidettiin 29.11.2006. 

Vanhukset siirretään Pöytyällä toiseen vanhainkotiin ja osa mahdollisesti terveyskeskuksen vuo-

deosastolle. Tarvasjoki ostaa vanhuksilleen hoivapaikat, mahdollisesti useammaltakin yksityiseltä pal-

veluntuottajalta. 

Kunnat katsovat, ettei kyse ole kuntajakolain mukaisesta kuntayhtymän purkamisesta, koska 

päätökset kuntayhtymän purkamisesta on tehty jo ennen kuntaliitospäätöksiä. Kunnat eivät myönnä 

kysymyksessä olevan myöskään liikkeenluovutuksen, koska vanhainkodin toiminta tai sen toiminnal-

linen osa ei siirry sellaisenaan millekään yksittäiselle taholle. 

JHL katsoo, että ei ole toteennäytetty, etteikö kuntayhtymän purkaminen liity kuntaliitokseen, 

sillä Karinaisten ja Pöytyän esitykset kuntaliitoksesta on tehty elokuussa 2003 ja kuntien väliset kes-

kustelut ja kuntaliitokseen liittyvät valmistelut lienevät käynnistyneet jo paljon ennen tätä. Tähän 

viittaa se, että valtioneuvoston päätös Pöytyän ja Karinaisten kuntajaon muuttamisesta eli kuntalii-

toksesta on tehty vuonna 2004. Sen sijaan ensimmäinen virallinen päätös vanhainkotikuntayhtymän 

purkamisesta on tehty vasta seuraavana vuonna 2005. JHL katsoo myös liikkeenluovutuksen ehtojen 

täyttyvän ainakin Pöytyän osalta, koska Pöytyän vanhukset siirtynevät suurimmalta osin olemassa 

olevaan ja tämän muutoksen myötä kasvavaan laitokseen. 

Lisätietoja:  aluepäällikkö Maaret Laakso, maaret.laakso@jhl.fi
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Esimerkki 4: 
Malli siirtosopimuksesta 

SOPIMUS ___________________ KAUPUNGIN JA _______________ HENKILÖSTÖN SIIRTYMISESTÄ 

__________________ PALVELUKSEEN

____________ kaupungin ja _____________ harjoittama ______________ toiminta siirtyy ______

______ nimisen yhtiön (myöhemmin yhtiö) hoidettavaksi __________ alkaen.

Kaupungin ja______________ työsopimussuhteisen henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen ta-

pahtuu liikkeenluovutus-periaatetta noudattaen.

Palvelussuhteet

Vakinainen henkilöstö siirtyy suostumuksensa mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä vastaaviin 

uusiin palvelussuhteisiin yhtiöön.

Määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilöstö siirtyy vastaavasti kunkin työsopimuksen päät-

tymiseen asti.

Virkasuhteessa olevien viranhaltijoiden palvelussuhde muuttuu työsuhteeksi.

Tämän sopimuksen liitteenä on luettelo siirtyvästä henkilöstöstä.

Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteet jatkuvat katkeamattomana yhtiön palveluksessa..

Yhtiö sitoutuu _______ asti olemaan irtisanomatta siirtyvää henkilöstöä tuotannollisiin tai ta-

loudellisiin syihin vedoten.

Mikäli yhtiön toiminta lakkaa henkilöstön siirtymistä seuraavien neljän vuoden aikana, siirty-

neellä henkilöstöllä on oikeus palata entisen työnantajansa palvelukseen. Ketkä eivät siirry? ( tietty 

aika eläkkeeseen - kirjaus voisi olla tässä)

 

Työehtosopimukset

Yhtiö järjestäytyy Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry:n jäseneksi.

Eläkejärjestelmä

Yhtiö liittyy kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi.    

Palkkaus

Siirtyvälle henkilöstölle maksetaan vähintään samansuuruista varsinaista palkkaa kuin ennen 

siirtoa. Siirtyvä henkilöstö säilyttää kokemuslisään ja vuosilomaan oikeuttavat palveluajat sellaisina 

kuin ne olivat siirtymishetkellä. 

Vuosilomat

Siirtyvän henkilöstön ansaitsemat ja pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, lomarahat ja 

mahdolliset muut vapaat siirtyvät pidettäväksi yhtiön palveluksessa.
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Työntekijöiden vuosilomaoikeus säilyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti samantasoisena 

kuin mitä se oli vanhan työnantajan palveluksessa. 

Sairauslomat yms.

Mikäli siirtyvälle henkilölle on myönnetty sairauslomaa tai muuta virka- tai työvapaata siten, 

että se ulottuu yli siirtymäajankohdan, on tämä päätös voimassa myös yhtiön palveluksessa. 

 

Työterveyshuolto

Henkilöstön työterveyshuolto järjestetään saman tasoisena kuin mitä se oli vanhan työnantajan 

järjestämänä.  

Työsuojelu

Yhtiö perustaa työsuojeluorganisaation.

Yhteistoiminta

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa noudatetaan lakia yhteistoiminnasta yri-

tyksissä ja lakia henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa.

Tätä sopimusta on laadittu ____ yhtäpitävää kappaletta, yksi kullekin sopimuksen osapuolelle.

ALLEKIRJOITUKSET:

__________________________________________________________________

vanha työnantaja  uusi työnantaja  JHL:n yhdistys
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Liitteet:

Liite 1: Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §

Lain tarkoitus

Lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Uudistuksen tarkoi-

tuksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää 

palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä 

sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen 

järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen 

perusta. Tarkoituksena on parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edel-

lytyksiä kuntien järjestämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle.

Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi 

lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. 

Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollistettava voimavarojen teho-

kas käyttö.

Tämän lain mukaisia järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon:

1) palvelujen saatavuus, laatu ja rahoitus maan kaikissa osissa;

2) perusoikeudet ja yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa;

3) kunnan asukkaiden itsehallinnon toimintaedellytykset;

4) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet;

5) suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet käyttää omaa kieltään ja saada palveluja tällä 

kielellä; sekä

6) saamelaisten kielelliset oikeudet samoin kuin saamelaisten oikeus alkuperäiskansana yllä-

pitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä ja kulttuuria kos-

keva itsehallinto heidän kotiseutualueellaan.

2 §

Soveltamisala

Lakia sovelletaan maan kaikissa kunnissa. Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) sovel-

tamisalaan kuuluvissa kunnissa sovelletaan kuitenkin vain tämän lain 8, 9 ja 11—13 §:ää.
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3 §

Suhde aluejakoihin

Kunnat voivat laatia tässä laissa tarkoitetut selvitykset ja suunnitelmat erikoissairaanhoitolain 

(1062/1989) 7 §:n mukaisesta sairaanhoitopiirijaosta ja valtioneuvoston kehitysvammaisten erityis-

huollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n nojalla päättämästä erityishuoltopiirijaosta poiketen.

Kunnat voivat laatia tässä laissa tarkoitetut selvitykset ja suunnitelmat valtioneuvoston maa-

kuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 momentin nojalla päättämästä maakuntajaosta poiketen.

2 luku

Uudistuksen toteuttamisen keinot

4 §

Keinot

Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. 

Kuntajaon muutokset toteutetaan ja niiden tekemistä tuetaan siten kuin kuntajakolaissa (1196/1997) 

säädetään.

Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palve-

luja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan myös tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen järjestä-

misessä ja tuottamisessa sekä vahvistamalla pääkaupunkiseudun ja muiden yhdyskuntarakenteelli-

sesti ongelmallisten kaupunkiseutujen toimintaedellytyksiä.

5 §

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuu-

desta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden 

järjestämisestä ja rahoituksesta.

Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi kunnat voivat perustaa toiminnallisesta kokonaisuu-

desta muodostuvan 3 ja 4 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat voivat sopia, että 

yhteistoiminta-alueen tehtävät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 2 momentin mukaisesti alu-

een yhden kunnan hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä 

tarkoitettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai että 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.

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 

mukainen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on oltava vähintään noin 

50 000.



Paras-opas 55

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostamiselle 3 ja 4 momentissa säädetyistä edellytyksistä 

voidaan poiketa, jos:

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien 

vuoksi ole 1 ja 2 momentissa säädetyllä tavalla mahdollista;

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaami-

seksi; tai

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi.

6 §

Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut

Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaanhoitolain 7 §:

ssä lueteltuihin kuntayhtymiin. Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään. Äänivallasta kuntayh-

tymässä on voimassa, mitä erikoissairaanhoitolain 17 §:ssä säädetään, jolleivät kunnat toisin sovi.

Kuntayhtymän tulee:

1) kunnan osoittamassa laajuudessa vastata palveluista, joista säädetään erikoissairaanhoito-

laissa ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa;

2) edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ot-

tamista; sekä

3) hoitaa muut sille lailla säädettävät tehtävät.

Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös muita tehtäviä.

Kaksikieliset ja yksikieliset ruotsinkieliset kunnat ovat lisäksi jäseninä kuntayhtymässä, jonka 

tehtävänä on turvata jäsenkuntiensa ruotsinkielisten palvelujen järjestäminen erikseen sovittavan 

työnjaon mukaisesti.

Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista toimenpiteistä ja hoidoista keskitetään valtakunnal-

lisesti joillekin erityisvastuualueille. Eduskunnalle antamista varten valmistellaan hallituksen esitys 

erikoissairaanhoitolain muuttamisesta siten, että valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä tut-

kimukset, toimenpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sairaanhoitoon, sekä siitä, mitkä näistä kes-

kitetään valtakunnallisesti.

7 §

Suunnitteluvelvollisuus eräillä kaupunkiseuduilla

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien (pääkaupunkiseutu) tulee laatia viimeistään 

31 päivänä elokuuta 2007 suunnitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovit-

tamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huomioon jo käyn-

nissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet.

Turun, Porvoon, Porin, Hämeenlinnan, Tampereen, Lahden, Kotkan, Lappeenrannan, Mikkelin, 

Kuopion, Joensuun, Jyväskylän, Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Oulun kaupunkien tulee laatia yhdes-

sä jäljempänä 3 momentissa mainittujen kuntien kanssa viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007 suun-
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nitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen käyttöä 

kuntarajat ylittäen parannetaan 3 momentissa tarkoitetuilla seuduilla, jolleivät asianomaiset kunnat 

yksimielisesti totea suunnitelman laatimista tarpeettomaksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu suunnitelma tulee laatia seuraavien kuntien kanssa:

1) Turun kaupunki yhdessä Auran, Kaarinan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja Vahdon 

kanssa;

2) Porvoon kaupunki yhdessä Askolan, Myrskylän ja Pernajan kanssa;

3) Porin kaupunki yhdessä Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisen 

ja Ulvilan kanssa;

4) Hämeenlinnan kaupunki yhdessä Hattulan, Hauhon, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Rengon 

ja Tuuloksen kanssa;

5) Tampereen kaupunki yhdessä Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, 

Vesilahden ja Ylöjärven kanssa;

6) Lahden kaupunki yhdessä Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nastolan ja 

Orimattilan kanssa;

7) Kotkan kaupunki yhdessä Haminan, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kanssa;

8) Lappeenrannan kaupunki yhdessä Joutsenon, Lemin ja Taipalsaaren kanssa;

9) Mikkelin kaupunki yhdessä Hirvensalmen ja Ristiinan kanssa;

10) Kuopion kaupunki yhdessä Karttulan, Maaningan ja Siilinjärven kanssa;

11) Joensuun kaupunki yhdessä Kontiolahden, Liperin ja Pyhäselän kanssa;

12) Jyväskylän kaupunki yhdessä Jyväskylän maalaiskunnan, Korpilahden, Laukaan, 

Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan kanssa;

13) Seinäjoen kaupunki yhdessä Ilmajoen, Lapuan, Nurmon ja Ylistaron kanssa;

14) Vaasan kaupunki yhdessä Isonkyrön, Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Maksamaan, 

Mustasaaren, Oravaisten, Vähäkyrön ja Vöyrin kanssa;

15) Kokkolan kaupunki yhdessä Kruunupyyn ja Kälviän kanssa; sekä

16) Oulun kaupunki yhdessä Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, 

Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän ja Ylikiimingin kanssa.

8 §

Kunnilta valtiolle siirrettävät tehtävät

Valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi siirretään tehtävät, jotka on säädetty kunnalle:

1) kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kunnassa annetussa laissa (72/1992);

2) elatusturvalaissa (671/1998), ei kuitenkaan toimenpiteitä elatusvelvollisuuden vahvista-

miseksi; sekä

3) holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (443/1999).

Valtion rahoitettavaksi siirretään kustannukset, jotka aiheutuvat kunnalle osana kansan-

terveyslain (66/1972), erikoissairaanhoitolain tai mielenterveyslain (1116/1990) mukaisia 

tehtäviä:
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1) niiden henkilöiden terveyden- ja sairaanhoidosta, joiden terveydenhuollon antamises-

ta tai kustantamisesta Suomen valtio on vastuussa Euroopan unionin lainsäädännön tai 

Suomen solmiman kansainvälisen sopimuksen nojalla;

2) lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvistä selvityksistä; sekä

3) oikeuspsykiatrisista selvityksistä.

Edellä mainittujen tehtävien järjestäminen ja rahoitus siirretään valtiolle viimeistään 1 päivästä 

tammikuuta 2009.

9 §

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat

Jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut ovat olen-

naisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ne ovat kahtena vuonna pe-

räkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, kunnan ja valtion tulee yhdessä 

selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryh-

tyä toimiin palveluiden edellytysten turvaamiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys tehdään arviointiryhmässä, jonka jäsenistä yhden ni-

meää sisäasiainministeriö ja yhden asianomainen kunta. Lisäksi sisäasiainministeriö nimeää asian-

omaista kuntaa kuultuaan arviointiryhmän puheenjohtajaksi mainituista tahoista riippumattoman 

henkilön. Arviointiryhmä tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palvelujen turvaamiseksi tarvittavista 

toimenpiteistä. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatet-

tava niitä koskeva päätös sisäasiainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Sisäasiainministeriö tekee arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja kunnanvaltuuston pää-

tösten perusteella ratkaisun kuntajakolaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kun-

tajaon muuttamiseksi.

Jos 1—3 momentissa mainitut toimenpiteet eivät ole riittäviä, voidaan eduskunnalle antaa vuo-

den 2009 alussa hallituksen esitys kuntajakolain muuttamisesta siten, että valtioneuvosto voi arvi-

ointiryhmän tai 3 momentin mukaisesti asetetun kuntajakoselvittäjän ehdotuksesta päättää kunta-

jaon muuttamisesta.

3 luku
Erinäiset säännökset

10 §

Kunnan selvitys ja uudistuksen toimeenpanosuunnitelma

Kunnan on viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007 annettava valtioneuvostolle selvitys kunnassa 5 

ja 6 §:n nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen toimeenpanosta (toi-

meenpanosuunnitelma). Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta päättää kunnanvaltuusto.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimeenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä:
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1) väestö- ja palvelutarveanalyysi kunnassa vuosille 2015 ja 2025;

2) kuntalain 65 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan taloussuunnitelma sekä, jos taseen 

alijäämää ei saada taloussuunnitelman suunnittelukautena katetuksi, kuntalain 65 §:n 3 

momentissa tarkoitettu toimenpideohjelma;

3) suunnitelma siitä, miten kunta käyttää 4 §:ssä mainittuja keinoja;

4) selvitys palveluverkon kattavuudesta; sekä

5) suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen 

riittävyydestä ja kehittämisestä.

Jos kunta päättää toteuttaa kuntajaon muutoksen vuoden 2009 alusta, kunnan tulee tehdä 

kuntajaon muutosta koskeva esitys ja 1 momentissa tarkoitettu selvitys palvelujen järjestämisestä 

valtioneuvostolle vuoden 2007 loppuun mennessä. Jos sisäasiainministeriö on päättänyt suorittaa 

kuntajakolain 8 §:ssä tarkoitetun erityisen selvityksen tai ryhtyä tämän lain 9 §:ssä tarkoitettuihin 

toimenpiteisiin, kuntajaon muutosta koskeva esitys tulee kuitenkin tehdä 30 päivään maaliskuuta 

2008 mennessä.

11 §

Valtion kuntapolitiikka sekä rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta käsittelevää peruspalveluohjelmaa kehitetään ja se vakinaiste-

taan osaksi lakiin perustuvaa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä. Peruspalveluohjelman mukai-

sia taloudellisia ohjauskeinoja kehitetään nykyistä tehokkaammiksi.

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä uudistetaan tavoitteena yksinkertainen ja läpinä-

kyvä järjestelmä. Uudistuksessa päätetään kuntien verotulopohjan vahvistamisesta siirtämällä ve-

rovähennyksiä valtion rasitukseksi sekä poistetaan kuntien rahoitusjärjestelmään liittyvät kuntien 

yhdistymisen ja yhteistyön esteet. Tavoitteena on hallinnonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistä-

minen.

Valtionosuusjärjestelmässä otetaan huomioon kuntien erilaiset olosuhteet ja palvelutarpeet. 

Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausjärjestelmän on oltava neutraali valtion ja kuntien 

taloudellisten suhteiden kannalta.

Tässä laissa tarkoitettu uudistus ei muuta valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa.

12 §

Tietojärjestelmien ja yhteispalvelun kehittäminen

Valtio ja kunnat laativat yhteisiä standardeja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi 

ja edistävät yhdessä uusien tietohallinnon järjestelmien ja toteuttamistapojen sekä sähköisten pal-

velujen käyttöönottoa.

Valtio ja kunnat kehittävät ja ottavat käyttöön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja hyödyntävän 

organisaatio- ja hallinnonalarajat ylittävän yhteispalvelumallin.
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13 §

Henkilöstön asema

Tässä laissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt sekä laissa tarkoitettujen selvityksen ja suunnitelmien 

valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa.

Tässä laissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumi-

seen, katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Tämän lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella työnantajalla 

ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä tai kunnallises-

ta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla 

irtisanomisperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vas-

taanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viran-

haltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto on voimassa viisi 

vuotta henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen. Kielto koskee edellä mainittujen 

uudelleenjärjestelyiden kohteena olevissa palveluissa uuden ja vanhan työnantajan palveluksessa 

työskentelevää henkilöstöä kokonaisuudessaan.

14 §

Asetuksenantovaltuus tietojen toimittamisesta

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien sekä 10 §:

ssä tarkoitetun selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman rakenteesta sekä siitä, miten suunnitelmat 

ja selvitykset annetaan valtioneuvostolle. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä pal-

veluita 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu selvitys palveluverkon kattavuudesta ja 10 §:n 2 

momentin 5 kohdassa tarkoitettu suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä vähin-

tään koskee.

4 luku
Voimaantulosäännökset

15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.



JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto60

Liite 2: Laki kuntajakolain muuttamisesta
1 §

Kuntajako

Kuntajakoa kehitetään 1 momentissa mainittujen tarkoitusten edellyttämällä sekä kuntien alueellis-

ta eheyttä ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta edistävällä tavalla. Kunnan tulee muodostua työssä-

käyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja hen-

kilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta.

4 §

Erityiset edellytykset uuden kunnan perustamisessa ja kunnan lakkauttamisessa

Uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä tarkoittava kuntajaon muutos voi-

daan tehdä asianomaisten kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä. Esitys voidaan tällöin hylätä, 

jos kuntajaon muutos olisi vastoin jotakin kuntajaon muutokselle 1 ja 3 §:ssä säädettyä edellytystä.

9 §

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Jos kuntajaon muutos merkitsee uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähenemistä, 

asianomaisten kuntien tulee sopia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä muutoksen kohteena ole-

valla alueella. Sopimukseen on liitettävä suunnitelma, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan 

yhteen taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Sopimusta on noudatettava 

kuntajaon muutoksen voimaantulosta lukien kolmen seuraavan vuoden ajan, jollei ole sovittu lyhy-

emmästä ajasta tai jolleivät olosuhteet ole muuttuneet siten, ettei sopimuksen noudattaminen ole 

mahdollista.

13 §

Henkilöstön asema

Kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen ja 9 §:ssä tarkoitetun hallinnon ja palvelujen järjestä-

missopimuksen sekä siihen liittyvän suunnitelman valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa kuntien 

henkilöstön edustajien kanssa.

Tässä laissa tarkoitetut kuntajaon muutokset, jotka johtavat henkilöstön työnantajan vaihtumi-

seen, katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Vuosien 2008—2013 alusta voimaantulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirtyy 

uuden kunnan palvelukseen, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain 

(55/2001) 7 luvun 3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoite-

tuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kui-

tenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 

7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta työtehtävää tai 

virkaa. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi 

vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta.
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15 §

Kunnanjohtaja

Lakkaavan kunnan kunnanjohtajan virka lakkaa kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. Viranhaltija 

siirretään hänelle soveltuvaan laajentuvan tai uuden kunnan virkaan tai työsopimussuhteeseen. 

Kunnanjohtajan asemasta ja oikeuksista on muutoin voimassa, mitä 13 §:ssä säädetään.

10 luku
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki

38 §

Yhdistymisavustus

Jos kuntajaon muutos merkitsee kuntien määrän vähenemistä, asianomaiselle muutoksen jälkeen 

toimivalle kunnalle maksetaan yhdistymisavustusta. Yhdistymisavustusta maksetaan kun-
tajaon muutoksiin, jotka toteutetaan vuosien 2008�2013 alusta.

Yhdistymisavustus maksetaan kolmen vuoden aikana kuntajaon muutoksen voimaantulovuo-

desta. Avustuksesta maksetaan 40 prosenttia muutoksen voimaantulovuotena ja 30 prosenttia kum-

panakin kahtena seuraavana vuotena. Yhdistymisavustus maksetaan 39 §:n 2 momentissa säädettyä 

korotusta lukuun ottamatta 1,4-kertaisena, jos kuntajaon muutos toteutetaan vuoden 2010 tai 2011 

alusta, ja 1,8-kertaisena, jos kuntajaon muutos tulee voimaan vuoden 2008 tai 2009 alusta.

Yhdistymisavustus muodostuu asukasmäärän mukaan määräytyvästä perusosasta ja kuntajaon 

muutoksessa mukana olevien kuntien lukumäärän mukaan määräytyvästä lisäosasta.

Jos yhdistymisavustuksen maksukauden aikana kuntajakoa muutetaan siten, että kunnat olisi-

vat oikeutettuja uuteen avustukseen, avustus lasketaan sen mukaan kuin myös viimeksi toteutettu 

kuntajaon muutos olisi toteutunut maksukauden alusta. Maksussa olevan avustuksen ja uudelleen 

lasketun avustuksen erotus maksetaan viimeksi toteutetun kuntajaon muutoksen voimaantulovuo-

tena ja sitä seuraavana kahtena vuotena siten kuin 2 momentissa säädetään.

Sisäasiainministeriö maksaa yhdistymisavustuksen vuosittain kunkin vuoden kesäkuun loppuun 

mennessä. Silloin kun avustusta saa useampi kuin yksi kunta, avustus jaetaan kuntien kesken kuhun-

kin kuntaan siirtyvien asukkaiden määrien mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan osuus lasketaan eu-

romäärästä, joka kunnalle olisi maksettu yhdistymisavustuksena, jos lakkaava kunta olisi liitetty ko-

konaan asianomaiseen kuntaan. Kunnan asukasmääränä käytetään väestötietolain (507/1993) 18 §:n 

mukaista kunnan asukasmäärää kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuoden alussa.

39 §

Yhdistymisavustuksen perusosa

Yhdistymisavustuksen perusosa määräytyy kuntajaon muutoksen jälkeen toimivan kunnan asukas-

määrän sekä muutoksessa mukana olevien muiden kuin suurimman kunnan yhteenlasketun asukas-

määrän perusteella seuraavasti:
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Vuosien 2008 ja 2009 alusta toteutettavissa kuntajaon muutoksissa yhdistymisavustuksen perusosaa 

korotetaan 100 eurolla asukasta kohden sellaisen kuntajaon muutoksessa mukana olevan kunnan 

osalta, jolle on vuosina 2002—2006 myönnetty vähintään kolmena vuotena kuntien valtionosuuslain 

(1147/1996) 13 §:ssä tarkoitettua rahoitusavustusta poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistalou-

dellisten vaikeuksien vuoksi. Korotus on enintään miljoona euroa.

40 §

Yhdistymisavustuksen lisäosa

Yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon muutoksessa, jossa kuntien määrä vähenee vä-

hintään kahdella. Lisäosa on 0,7 miljoonaa euroa, jos kuntien määrä vähenee kahdella. Se kasvaa 

mainitulla euromäärällä jokaista kuntien määrää tämän lisäksi vähentävää kuntaa kohden.

41 §

Valtionosuuksien vähenemisen korvaaminen

Jos 38 §:ssä tarkoitettu kuntajaon muutos vähentää asianomaisten kuntien valtionosuuksia, kunnil-

le myönnetään vähennyksen johdosta kuntajaon muutoksen voimaantulovuotena ja sitä seuraava-

na neljänä vuotena valtionosuuksien vähenemisen korvausta. Vuotuinen korvauksen määrä saadaan 

vertaamalla kuntajaon muutoksessa mukana oleville kunnille muutoksen voimaantuloa edeltävänä 

vuotena myönnettyjä yleistä valtionosuutta, verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta ja 

tehtäväkohtaisia käyttökustannusten valtionosuuksia niihin vastaaviin valtionosuuksiin, jotka muu-

toksen jälkeen toimiville kunnille olisi maksettu sellaisen kuntajaon muutoksen perusteella, joka olisi 

toteutettu samana vuotena. Jos valtionosuuden määräytymisperusteet muuttuvat kuntajaon muu-

toksen voimaantulovuodesta, korvaus lasketaan mainitusta vuodesta sovellettavien uusien määräy-

tymisperusteiden mukaisesti. Sisäasiainministeriö laskee korvauksen määrän kuntien valtionosuus-

laissa tarkoitettujen asianomaisten ministeriöiden antamien tietojen perusteella.

Silloin kun korvausta saa useampi kuin yksi kunta, korvaus jaetaan kuntien kesken kuhunkin 

kuntaan siirtyvien asukkaiden määrien mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan osuus lasketaan euro-

määrästä, joka kunnalle olisi maksettu korvauksena, jos lakkaava kunta olisi liitetty kokonaan asian-

omaiseen kuntaan. Kunnan asukasmääränä käytetään väestötietolain 18 §:n mukaista kunnan asu-

kasmäärää kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuoden alussa.

Kunnan asukasmäärä kuntajaon 

muutoksen jälkeen 

Muiden kuin suurimman 

kunnan yhteenlaskettu asukasmäärä 

Perusosa milj. 

euroa
20 000 tai enemmän yli 10 000 4,00 

5 000—10 000 3,60 
alle 5 000 3,20 

alle 20 000 yli 7 000 3,00 
3 500—7 000 2,50 
alle 3 500 2,00
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Sisäasiainministeriö maksaa korvaukset yhdistymisavustuksen yhteydessä.

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2007.

Tätä lakia sovelletaan vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen voimaan tuleviin kuntajaon muutok-

siin. Jos kuntajaon muutos tällöin koskee kuntaa, jolle maksetaan yhdistymisavustusta tämän lain 

voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan, maksussa olevan avustuksen maksaminen 

lakkaa kuntajaon muutoksen tullessa voimaan ja uusi avustus maksetaan tämän lain mukaisesti. 

Maksussa oleva yhdistymisavustus maksetaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-

den säännösten mukaan, ja tätä avustusta saavaa kuntaa ei oteta huomioon maksettaessa yhdisty-

misavustusta uuden kuntajaon muutoksen perusteella, jos avustus muodostuu näin edellä laskettua 

suuremmaksi.

Jos 38 §:ssä tarkoitettua yhdistymisavustusta maksetaan vuosina 2008—2011 yhteensä enem-

män kuin 200 miljoonaa euroa, vähennetään kuntien valtionosuuslain mukaista yleistä valtionosuut-

ta ylitystä vastaavalla osuudella. Yleisen valtionosuuden vähennys on kaikissa kunnissa asukasta koh-

den yhtä suuri.
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Lisätietoa netissä

Luettelo yleissitovista työehtosopimuksista

- www.mol.fi Etusivu>> Työsuhdeasiat>> Työsuhdeasiat>> Työehtosopimustoiminta

- www.finlex.fi/Viranomaiset/Työehtosopimukset

Ammatillinen koulutus

Opetushallitus: ammatilliset näyttötutkinnot; oppisopimuskoulutus

- www.oph.fi

Tietoa näyttötutkinnoista: 

- www.nayttotutkinnot.fi 

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta:

- http://www.edu.fi/info/oppisopimus

- www.oppisopimus.net  

Työkalu, jonka avulla voi arvioida omaa osaamistaan ammatissa (näyttötutkinnoissa) opetushal-

litus: 

- http://www.osaan.fi

Kuntatyönantajan yleiskirjeet

- www.kuntatyonantajat.fi>yleiskirjeet

Kuntaliiton nettisivusto

- www.kunnat.net

JHL:n Paras-hankkeen sivusto 

- www.jhl.fi

JHL:n edunvalvontakirjeet

- www.jhl.fi/ Aktiivilinja / Edunvalvonta / Edunvalvontakirjeet ja kohdeviestit
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