
Kuntaliiton tuki kunnille ja 
hyvinvointialueille
sote-muutoksessa

Erityisasiantuntija Karri Vainio
Johtava lakimies, Johanna Sorvettula



Sote-uudistus on kunnallishallinnon historian suurin 
muutos 

Muutos koskee 
kaikkia kuntia
Sote- ja pelastustehtäviä 
siirtyy yli 200 kunnalta ja 
kuntayhtymältä

175 000 siirtyvää 
työntekijää
Kuntasektorilla 
työskentelee muutoksen 
jälkeen n. 43% julkisen 
hallinnon työntekijöistä

23 mrd€ 
kuntataloudesta 

hyvinvointialueille
Kuntatalous puolittuu ja 
kuntien tuloveroprosentti 

laskemassa yli 13%



Kuntaliiton muutostuen yleiset periaatteet

Kuntaliitto tarjoaa 
toimeenpanovaiheeseen liittyvää tukea 
ensisijassa jäsen- ja 
sopimuskumppaniorganisaatioille

Kuntaliiton muutostuki kohdistuu 
jäsenten ja sopimuskumppanien 
esittämiin tarpeisiin.

Hyvinvointialueille voidaan tarjota tukea 
mm. tehtävien hallitun siirron 
toteuttamiseen tai kuntien ja 
hyvinvointialueiden yhteistyön 
suunnitteluun.
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Hyvinvointialueille siirt. kustannusten
kohdentaminen talousraportoinnissa

Sopimusten siirto hyvinvointialueelle

ICT-muutokset

Tukipalveluihin liittyvät kysymykset

Siirtyvää omaisuutta koskevat
kysymykset

Kunnille jääviä kiinteistöjä koskevat
kysymykset

Hyvinvointialueiden ja kuntien
yhdyspinnat ja yhteistyö

Vaikutukset kunnan talouteen

Mihin seuraavista toivotte Kuntaliitolta sote-uudistuksen 
toimeenpanovaiheessa, % vastanneista, N=209.

% kunnista % kuntayhtymistä



Kuntaliiton muutostuen pääteemat ja esimerkkejä muista 
muutostukikohteista

Pelastuslaitosten 
kumppanuus-

verkosto

Uudistusta 
koskevien 

kysymysten 
käsittely 

verkostoissa

Kielikysymysten ja 
kaksikielisten 

hyvinvointialueiden 
yhteistyön 
tukeminen 

Tukipalveluihin 
liittyvät muutokset 

ja yhteistyö 
tukipalveluissa

Julkis- ja 
yhteisomisteisia 
yhtiöitä koskevat 

muutokset

ICT, digitalisaatio ja 
muutokset kuntien 

tietohallintoon

Kuntayhtymien 
purkaminen

Elinkeino-
poliittisten 

näkökulmien 
huomiointi

Työterveyden-
huoltoon liittyvät 

muutokset

Ympäristötervey-
denhuoltoon

liittyvät muutokset

Demokratia-
näkökulmien 

esilläpito

Kansalais-
viestinnän 
tukeminen

Sektorilain-
säädännön 

soveltaminen

Kiinteistöt, omaisuusjärjestelyt

Hankintalakikysymykset

Talousvaikutukset

TEHTÄVÄSIIRROT

KUNTIEN JA ALUEIDEN 
YHTEISTYÖ



Sote-muutostuen palvelupyyntö

www.kuntaliitto.fi/sote-muutostukipyynto



Kuntaliiton avoin 
ajankohtaisseminaari

#sotetulevaisuuspäivä

Seuraavan kerran tiistaina 
9.11.2021 klo 9–12
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• Juridinen tuki kunnille ja kuntayhtymille hyvinvointialueen perustamisvaiheessa

• Hyvinvointialueen perustamisvaiheessa toimenpiteitä, joissa tuki voi olla tarpeen
• Toimitilat ja vuokrasopimukset
• Omaisuuden siirtyminen
• Hankintasopimukset (päättyminen, jakaminen, pätemättömyys)
• Tukipalvelujen järjestäminen ml. yhtiöt
• Väliaikaisen toimielimen toiminta 
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• Tekeillä 
• Aluevaaleihin liittyvä ohjeistus, ensin vaalikelpoisuus vaaleihin
• Hyvinvointialueen hallintosääntömalli

• HYVa:n hallintosääntömallin valmistelu on aloitettu sote-muutostukena 
Kuntaliiton lakiyksikössä.

• Hallintosääntö tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen 
valmisteluorganisaatioiden vastuuvalmistelijoiden kanssa.

• Hallintosäännön valmistelussa hyödynnetään kuntaliiton kunnille ja 
maakuntavalmistelussa vuonna 2018 tehtyjä hallintosääntömalleja.

• Hallintosääntömalli valmistuu joulukuussa 2021.
• Sopimusten siirtäminen; sopimusten tehtäväluokitus ja metatiedot

• Vastaukset tukipyyntöihin

• Juridiset usein kysytyt kysymykset  -koonti ja tilannekuvan 
ylläpitäminen



KUMA Lakiklinikka

• Ke 15.9. klo10.30 Sote-toimitilajärjestelyt; johtava lakimies Arto Sulonen
• To 16.9. klo10.10 Sote-sopimusjärjestelyt; johtava lakimies Johanna Sorvettula

Lisäksi To 16.9.
• Klo 9.30 Kuntalain muutokset; lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki
• Klo 10.30 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä, johtava lakimies Sami 

Uotinen



www.kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi/soteuudistus

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/

