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4. Omistajuus ja demokratia, 

hyvä hallinto

3. Rahoituslaki

Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta

(617/2021), voimaan 1.1.2023

2. Järjestämislait

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

järjestämisestä (612/2021) ja laki

pelastustoimen järjestämisestä

(613/2021), voimaan 1.1.2023 

1. Hyvinvointialuelaki

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), 

voimaan 1.7.2021

Esityksen teemat



Luo edellytykset:

itsehallinnolle

asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksille

suunnitelmallisuudelle ja taloudelliselle kestävyydelle

asukkaiden hyvinvoinnin tukemiselle

Sääntely pohjautuu pitkälti kuntalain normeihin

1. Laki hyvinvointialueesta
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Hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla alueellaan itsehallinto

• Hyvinvointialue järjestää lailla sille säädetyt tehtävät

• Voi ottaa hoitaakseen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä, jotka 

eivät vaaranna lakisääteisten tehtävien hoitamista

• Voi harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee lakisääteisten 

tehtävien hoitamista

Hyvinvointialueen tehtävät – 6 §
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Hyvinvointialue voi hoitaa sellaisia kuntien tehtäviä, joita ei ole erikseen 

laissa säädetty kunnan tehtäväksi (nk. vapaa-ehtoiset tehtävät) 

• tulee sopia kaikkien alueen kuntien kanssa 

• tulee liittyä tehtäväalaan 

• tulee saada täysi rahoitus kunnilta

Tehtäväsiirrot hyvinvointialueen 

ja kuntien välillä – 8 §



6

S
a

ri
 L

a
h

ti

Ydinsääntö palvelutuotannon toteutuksen takana

Vastuu 

• Yhdenvertaisesta saatavuudesta

• Tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä

• Tuottamistavan valinnasta

• Tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta

• Viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

Järjestämisvastuu – 7 §
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• Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut

• Itse

• Yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa

• Hankkimalla ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta

• Tulee varmistaa, että palveluntuottajalla on riittävät ammatilliset, toiminnalliset ja 

taloudelliset edellytykset huolehtia palvelujen tuottamisesta

• Palvelusetelin käytöstä säädetään erikseen

• Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä lailla 

erikseen säädetään

Palvelujen tuottaminen – 9 §,10 §
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• VM seuraa yleisesti toimintaa ja taloutta sekä huolehtii itsehallinnon huomioimisesta 

sääntelyä kehitettäessä

• AVI valvoo ja kantelujen perusteella tutkii lainmukaisuuden toteutumista

• Julkisen talouden suunnitelma – arvioi rahoituksen riittävyyttä suhteessa tehtäviin ja 

velvoitteisiin. Ohjaa ministeriöitä. 

• Hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunta ( 4 v.)

• VN asettaa, toimii VM yhteydessä. Edustus hyvinvointialueet, VM, STM, SM

• Seuraa ja arvioi hyvinvointialuetalouden kehitystä

• Käsittelee talouden ja itsehallinnon kannalta tärkeitä toimenpiteitä

Suhde valtioon ja kuntiin – 11 §, 12 § ja 13 §



tarkoitus:

Edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia, 

terveyttä ja turvallisuutta

Varmistaa yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja 

kustannusvaikuttavat palvelut

2. Lait sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

pelastustoimen järjestämisestä
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• Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

järjestämisestä alueellaan

• Hyvinvointialueella oltava sosiaali- ja terveydenhuollon,

• Riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius

• Asukkaiden palvelutarpeen mukainen palvelujen saatavuus 

kaikissa tilanteissa

• Toiminnan edellyttämät resurssit – henkilöstö, tilat, välineet

• Riittävä oma palvelutuotanto

• Vastuu palvelujen yhteensovittamisesta

Hyvinvointialueen järjestämisvastuu
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• Vaativia, harvinaisia tai erityisen kalliita tehtäviä voidaan koota yhden tai 

useamman hyvinvointialueen järjestettäväksi jos välttämätöntä

• Saatavuuden, laadun, yhdenmukaisuuden, asiakkaiden 

oikeuksien varmistamiseksi

• Tehtävän saanut hyvinvointialue kantaa järjestämisvastuun – saatavuus, 

määrittely, tuotantotavat, julkinen valta

• Oma hyvinvointialue vastaa tehtävän rahoituksesta

Tehtävien kokoaminen – sote 9 §, pela 5 §
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• Pelastustoimen palvelutason vastattava kansallisia, alueellisia ja 

paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia ja muita uhkia. 

• Huomioitava poikkeusolot ja varautuminen

• Aluevaltuusto päättää palvelutasosta = palvelutasopäätös

• Sisältää suunnitelman kehittämisestä

• Ennen hyväksymistä Avi:sta lausunto

Pelastustoimen palvelutaso – pela 3 § ja 6 §
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Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 

• Palvelusisältö suunniteltava ja toteutettava asiakkaiden tarpeiden 

edellyttämänä sisällöltään, laajuudeltaan, laadultaan

• Yhdenvertaisesti, yhteensovitettuina kokonaisuuksina ja saavutettavina

• Keskitettyinä kun palvelun saatavuus, laadun turvaaminen tai 

kustannusvaikuttava toteuttaminen edellyttää erityisosaamista tai kalliita 

investointeja



Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

palvelutuotanto
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetty yhdenmukainen 

velvollisuus kunnille sekä hyvinvointialueelle

• Molemmilla vastuulla edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä

• Molemmilla ensisijainen vastuu siltä osin kun tehtävä kytkeytyy 

lakisääteisiin tehtäviin

• Molemmille asetettu velvollisuus yhteistyöhön ja asiantuntijatukeen 

toisilleen sekä tehtäväksi edistää hyte-järjestötoimintaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –

sote 6 § ja 7 §
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Hyvinvointialueella vastuu palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuudeksi. 

Merkityksellistä erityisesti paljon palveluja käyttävien kohdalla

Hyvinvointialueen palvelustrategia laaditaan osana hyvinvointialuestrategiaa

• Pitkän aikavälin tavoitteet

• Valtakunnalliset tavoitteet

• Tavoitteet sote- palvelujen tuotantotavasta

Palvelutuotanto – sote 10 §, 11 § ja 12 §
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• Hankinta tarkoituksenmukaisuus perusteella 

• Hyvinvointialue järjestämisvastuussa kaikissa tilanteissa

• Hyvinvointialueen varmistettava palvelutoiminnan jatkuvuus muutos-, 

häiriö- ja poikkeustilanteissa

• Palveluntuottajalla oltava riittävä osaaminen ja resurssit sekä toiminnan 

vastuuhenkilö. 

• Lakisääteiset sisältö- ja laatuvaatimukset sekä rikosoikeudellinen 

virkavastuu (lahjus, salassapito, velvollisuus...) 

• Palveluntuottajan toimintaan sovelletaan hallinnon yleislakeja.

Yksityinen palveluntuottaja – sote 3 luku



Valtakunnallinen 

ohjaus, suunnittelu, 

kehittäminen
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Velvollisuus seurata ja arvioida hyvinvointia, terveyttä, palveluja ja kustannuksia

Valtioneuvosto asettaa valtakunnalliset strategiset tavoitteet sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiselle joka neljäs vuosi. Perustuu 

ministeriöiden vuosittaiseen selvitykseen.

Ministeriöiltä yleinen ohjaus, suunnittelu, kehittäminen, valvonta

Arvio hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumisesta, tilannekuva ja 

strategisen tason ohjausneuvottelut vuosittain / STM+VM ja SM+VM

Ohjaus, suunnittelu, kehittäminen
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• Hyvinvointialue laatii selvitykset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

pelastustoimen palvelujen toteutumisesta ja taloudesta. 

• STM + THL

• SM+AVI

• Alueelliset asiantuntija-arviot. Hyödyntävät hyvinvointialueiden selvityksiä. 

• Aluehallintovirasto (pela) 

• terveyden ja hyvinvoinnin laitos (sote)

• Ministeriöt laativat vuosittain valtakunnallisen selvityksen, jossa arvioidaan 

tarpeita, toteutusta ja rahoitusta. Hyödyntävät alueen selvitystä ja asiantuntija-

arviota.

Alueen tarpeiden ja toiminnan arviointi vuosittain
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STM:n aloite VM:lle hyvinvointialueen arviointimenettelyn käynnistämiseksi

Voidaan tehdä, jos kyky järjestää palveluita on ilmeisesti vaarantunut muutoin kuin 

tilapäisesti

• vähintään kahtena kolmesta vuodesta

• Esim. ongelmia palvelujen yhdenvertaisuuden, riittävyyden, laadun, 

kustannuskehityksen, henkilöstöön liittyvien puutteiden johdosta 

STM voi tehdä aloitteen lisärahoituksen myöntämiseksi, jos perusoikeuksiin liittyvät palvelut 

vaarantuu

Arviointimenettely – sote 27 §, 28 §
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Investointisuunnitelma on laadittava vuosittain seuraavaa tilikautta seuraavien neljän 

tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja rahoituksesta. Koostuu osasuunnitelmista 

> VM, STM, SM

Investointisuunnitelman SOTE sekä PELA osasuunnitelmat perustuvat ministeriöiden 

linjaamiin valtakunnallisiin tavoitteisiin ja alueen palvelutarpeeseen ja uhka-arvioihin

STM ja SM voivat jättää oman toiminta-alansa osasuunnitelmat hyväksymättä laissa 

määriteltyjen kriteerien perusteella. Tällöin tulee hyvinvointialueen jättää uusi tai korjattu 

osasuunnitelma.

Investointisuunnitelma
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Viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta

• Alueet määritellään valtioneuvoston asetuksella

• Yo-sairaaloita ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS kuuluvat eri yhteistyöalueeseen

• Alueellinen yhteensovittaminen, kehittäminen ja yhteistyö

Yhteistyöalueelle on laadittava yhteistyösopimus valtuustokausittain

• Tarkoituksena varmistaa yhteistyöalueella työnjakoa, yhteistyötä ja yhteensovittamista

• Kuultava STM ennen hyväksyntää. Kunkin hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyy 

yhteistyösopimuksen

• Toteutumista arvioidaan vuosittaisissa alueen ja ministeriön välisissä neuvotteluissa

Hyvinvointialueiden välinen yhteistyö 

(järjestäminen) – sote 5 luku



Omavalvonta ja 

viranomaisvalvonta

varautuminen
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• Hyvinvointialueen ja yksityisen palveluntuottajan varmistettava omavalvonnalla tehtävien 

lainmukainen hoitaminen ja sopimusten noudattaminen

• Saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu sekä yhdenvertaisuus

• Laadittava omavalvontaohjelma, julkaistava julkisessa tietoverkossa

• Hyvinvointialueen velvollisuus ohjata ja valvoa järjestämisvastuulleen kuuluvaa palvelutuotantoa

• Selvitykset ja toimenpiteet

• Yleinen ohjaus, suunnittelu, kehittäminen ja valvonta kuuluvat ministeriöille

• AVI valvoo palvelujen lainmukaisuutta ja antaa valvontaan liittyvää ohjausta

• Valvira ohjaa AVI:en toimintaa, valvoo palvelujen lainmukaisuutta, yhdenmukaisuutta ja antaa 

valvontaan liittyvää ohjausta (laajakantoiset asiat, useaa toimialuetta tai koko maata koskevat asiat)

Omavalvonta ja viranomaisvalvonta
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• Hyvinvointialueen ilmoitettava valvontaviranomaiselle palveluntuottajan toiminnassa ilmenneet 

asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat ja puutteet

• Valvontaviranomainen voi tehdä ohjaus- ja arviointikäyntejä hyvinvointialueelle

• Sovitaan ennakolta

• Valvontaviranomainen voi tarkastaa toiminnan ja toimitilat, voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta

• Valvontaviranomaisen keinot puuttua virheelliseen toimintaan

• Hallinnollinen ohjaus, kehotus, huomautus

• Määräys, uhkasakko

• Toiminnan keskeyttäminen

• Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus maksutta ja salassapitosäännösten estämättä

SOTE viranomaisvalvonta – 6 luku
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• Hyvinvointialueen on varauduttava ennakkoon häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 

valmiussuunnitelmilla

• Varmistettava palvelujen jatkuvuus myös silloin kun palveluja hankitaan yksityisiltä 

palveluntuottajilta

• Yo-sairaala ylläpitävän hyvinvointialueen tulee yhteistyöalueella ohjata 

valmiussuunnittelua valtakunnallisten yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Tulee ylläpitää 

sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusta

• STM muodostaa yhteistyössä valmiuskeskusten kanssa valtakunnallisen tilannekuvan

• Hyvinvointialue on oikeutettu pyynnöstä saamaan virka-apua normaaliolojen 

häiriötilanteessa – hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen

Valmius ja varautuminen – sote 7 luku



Kahvitauko

15 minuuttia



3. Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta

Sääntelee valtion rahoitusta 

hyvinvointialueiden 

järjestämisvastuulle kuuluvien 

tehtävien kustannusten 

kattamisesta
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• Tavoitteena riittävä ja oikeasuhtainen rahoitus

• Alueen rahoitus myönnetään 

• asukasmäärän, tarvetekijöiden, asukastiheyden, kielitekijöiden, 

saaristoisuuden, hyte-toimien ja pelastustoimen riskitekijöiden perusteella 

• osuudet muuttuvat vuosittain

• 100 % = SOTE osuus (97,694 %) + PELA osuus (2,306 %)

• Hyvinvointialue päättää rahoituksen kohdentamisesta - itsehallinto

• Hyvinvointialueella mahdollisuus valtiontakauksiin, valtion avustuksiin sekä 

lisärahoitukseen perusoikeuksiin liittyvien palvelujen turvaamistilanteessa

Valtion rahoituksen periaatteet – 2 luku
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• Rahoituksen perusteena alueiden sote+pela käyttökustannukset (nettomääräisinä)

• Rahoituksen vuosittainen taso alueiden edellisen vuoden laskennallisista 

kustannuksista. Korotetaan vuosittain huomioiden palvelutason, tehtävien ja 

kustannusten muutos

• Palvelutarpeen muutos huomioidaan 80 % saakka THL:n arvioimasta 

vuosittaisesta kasvuprosentista > Kannuste kustannusten hillintään, 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Kasvuprosentti säädetään väh. 

neljän vuoden välein

• Kustannustason muutos huomioidaan hintaindeksissä

• Tehtävämuutokset huomioidaan

• Jälkikäteen huomioidaan tp kustannukset > lisää tai vähentää

Valtion rahoituksen periaatteet – 2 luku 
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Rahoituksen tason määräytyminen koko maan 

tasolla ja rahoituksen tarkistaminen

Kunnilta siirtyvät kustannukset
Kunnilta siirtyvät kustannukset 

vuodelta 2022

Laskennallinen rahoitus vuonna
2023

Laskennallinen rahoitus vuonna
2024

Palvelutarpeen kasvu
(some + 0,2 %-yks.)

Palvelutarpeen kasvu
(some + 0,2 %-yks.)

Palvelutarpeen kasvu
(some + 0,2 %-yks.)

Hyvinvointialueiden hintaindeksi

Hyvinvointialueiden
hintaindeksi

Hyvinvointialueiden
hintaindeksi

(+/-) Tehtävämuutokset

(+/-) Tehtävämuutokset

(+/-) Tehtävämuutokset

(+/-) TA/TP 2022 korjaus

(+/-) Kustannustason tarkistus (2023 
rahoitus)

Vuosi 2022 Vuosi 2023 Vuosi 2024 Vuosi 2025
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• Rahoitus hakemuksetta edellisen vuoden loppuun mennessä, maksetaan 

kuukausittaisissa erissä

• Lisärahoitus - hakemukseen perustuen tai ministeriön aloitteesta. 

Lisärahoitusprosessissa valmisteluryhmä, joka arvioi edellytyksiä, määrää ja ehtoja.

• Rahoituksen saamatta jäänyt tai liikamaksu korjataan. 5v. määräaika.

Siirtymätasaus 2023–2029

• Laskennallisten kustannusten mukaisen rahoituksen ja alueen kuntien toteutuneiden 

kustannusten erotus vuonna 2023. 

• Vuosina 2024-2029 eroa tasataan siirtymätasauksella niin, että muutos on enintään 

+200 ja -100 euroa asukasta kohden laskettuna kuuden vuoden aikana. 

Valtion rahoituksen hallinnointi – 5. luku 



4. Omistajuus ja demokratia
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• Hyvinvointialue on alueellaan itsehallinnollinen julkisoikeudellinen 

yhteisö

• Valtio rahoittaa hyvinvointialuetta mutta ei omista > ei ole osa valtion 

hallintoa

• Alueen väestö, kunnat, yhteisöt ja säätiöt sekä kiinteän omaisuuden 

omistajat ja haltijat ovat hyvinvointialueen jäseniä

• Jäsenet toteuttavat omistajuutta demokratian avulla sekä väestöä 

osallistavien mekanismien kautta

Hyvinvointialueen omistajuus
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• Huolehdittava monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 

vaikuttamisen menetelmistä

• mm. keskustelutilaisuudet, raadit, kyselyt, käyttäjäkokemukset

• Jäsenellä aloiteoikeus > valtuustolle tiedotettava vuosittain

• Neuvoa-antava kansanäänestys aluevaltuuston päätöksellä

• Vaikuttamistoimielimet 

• Osallistumisoikeutta tukee avoin viestintä suunnitelmista ja toiminnasta 

Asukkaiden osallistumisoikeus – HVAL 5 luku
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• Opeteltavana uusi  julkisoikeudellinen 

hallinnon taso

• Yksikkönä hyvinvointialue – fokuksena 

hyvinvointialue kokonaisuutena

• Irrottauduttava perinteisestä 

kuntalähtöisestä näkökulmasta

• Tulee edistää hyvinvointialueen ja sen 

asukkaiden etua ja toimia tehtävässä 

arvokkaasti sen edellyttämällä tavalla

• Toimii virkavastuulla

Hyvinvointialueen luottamushenkilö
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• Aluevaltuusto – vastaa toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä 

päätösvaltaa

• Pakollisia toimielimiä aluehallitus ja tarkastuslautakunta

• Aluevaltuusto voi asettaa lautakuntia, johtokuntia ja jaostoja

• Johtaminen perustuu valtuuston hyväksymään hyvinvointialuestrategiaan, jonka osana 

palvelustrategia

• Aluehallitus - johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta toteuttaen valtuuston 

asettamia strategisia järjestämisen linjauksia

• Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa

• Tarkastuslautakunta – Aluevaltuusto asettaa hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin 

järjestämistä varten

Toimielimet ja johtaminen
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• Strategisista kokonaisuuksista päättävä ylin toimielin 

• Päättää keskeisistä toiminnan ja talouden elementeistä mm.

• Hyvinvointialuestrategiasta, hallintosäännöstä, pelastustoimen 

palvelutasosta, talousarviosta ja -suunnitelmasta, omistajaohjauksesta, 

varallisuuden ja rahoituksen perusteista, sisäisestä valvonnasta ja 

riskienhallinnasta 

Aluevaltuuston tehtävä – 22 §
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• Hyvinvointialuetta johdetaan valtuuston hyväksymän 

hyvinvointialuestrategian mukaisesti - toiminnan ja talouden pitkän 

aikavälin tavoitteet

• Hyvinvointialuestrategia perustuu arvioon tilannekuvasta ja tulevista 
muutoksista, vaikutuksista

• Taloussuunnitelman tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa

Aluevaltuusto johtaa strategialla – 41 §, 42 §
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Huomioitava

• asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla

• palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset

• hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet

• omistajapolitiikka

• henkilöstöpolitiikka

• asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

• Tarkistetaan vähintään aluevaltuustokausittain

Hyvinvointialuestrategia – 41 §
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Aluehallitus johtaa toimintaa, hallintoa ja taloutta hyvinvointialuestrategian mukaisesti

• Vastaa hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta

• Vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

• Valvoo hyvinvointialueen etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa hyvinvointialuetta ja 

käyttää sen puhevaltaa

• Edustaa hyvinvointialuetta työnantajana ja vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta

• Vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta

• Vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 

kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta

• Huolehtii hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

• Huolehtii hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Aluehallituksen puheenjohtaja - johtaa poliittista yhteistyötä (44 §)

Aluehallitus – 43 §



Hyvä hallinto

Päätöksenteko- ja 

hallintomenettely
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1. Perustuslaki 21 § - oikeus hyvään hallintoon

2. Hallintolaki – hyvän hallinnon perusteet

3. Hyvinvointialuelaki

4. Kuntalaki

5. Julkisuuslaki

6. Muut julkisoikeudelliset säännökset

7. Eettiset periaatteet / hallinnointikoodit (corporate governance)

Hyvän hallinnon periaatteet
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• Yhdenvertaisuusperiaate 

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate

• Objektiviteettiperiaate

• Suhteellisuusperiaate

• Luottamuksensuojaperiaate

Hallinnon oikeusperiaatteet (hallintolaki 6 §)
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• Pohja perustuslaista (12.2 §) täsmentyy julkisuuslailla

• viranomaisen asiakirjat ja tallenteet julkisia.

• Perusperiaate on viranomaisen toiminnan julkisuus. Viranomaisen tulee toimia 

julkisuusmyönteisesti. 

• Jokaisella on oikeus saada tieto.

• Jollei välttämättömistä syistä erikseen lailla rajoitettu.

• Julkisuuden toteuttamisessa huomioitava tietosuoja ja salassapitovelvollisuus rajoitteet

• Tavoitteena toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa. Takaa mahdollisuuden 

valvoa toimintaa, muodostaa oma mielipide ja vaikuttaa.

Viranomaisten toiminnan julkisuus
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• Aluevaltuuston kokoukset julkisia

• Muun toimielimen kokoukset julkisia

> jos toimielin niin päättää,

> eikä toimielinten kokouksissa käsitellä salassa pidettävää 

asiaa/asioita

Kokouksen julkisuus (HVAL 106 §)
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• Suljetun kokouksen keskustelut luottamuksellisia

• Keskustelujen paljastaminen ei salassapitorikos, mutta hyvän 

hallintotavan vastaista

• Omia mielipiteitä voi esitellä, muiden puheenvuoroista kertominen voi 

vaikeuttaa luottamuksellisuutta

• Viranhaltija ja luottamushenkilö eri asemassa - viranhaltija toimielimen 

alaisena voi syyllistyä virkavelvollisuuden rikkomiseen

Luottamuksellisuus
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Hyvinvointialuelaki

• Aluevaltuusto päätösvaltainen väh. 2/3. 

• Muut toimielimet väh. ½.

Hyvinvointialueen hallintosääntö

• sisältää mittavan kokonaisuuden toimintaa, hallintoa, johtamista, taloutta ja menettelyä 

ohjaavia määräyksiä

• Aluevaltuusto voi hallintosäännöllä siirtää toimivaltaa muille toimielimille, 

luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

Päätöksenteko ja hallintomenettely
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• Hallintosäännössä määräys esittelystä

• Viranhaltijaesittelijä on tehtävässään itsenäinen ja riippumaton

• Esittelijällä on valmistelun perusteella velvollisuus tehdä päätösehdotus asian ratkaisijalle. 

Päätösehdotus on asian käsittelyn pohjaehdotus.

• Mitään sanktioita ei voi kohdistua esittelijään hänen toteuttaessaan virkavastuuta  ja harkintaansa 

valmistelussa ja päätösehdotuksessa

• Esittelijä vastuulla on, että valmistelussa esitetään oikeat ja riittävät tiedot päätöksen perusteeksi. 

Vastuu asioiden laadukkaasta valmistelusta toimielimelle

• Esittelijä vastaa päätöksestä vaikka päätös ei olisi esittelyn mukainen. Tarvittaessa esittelijä voi 

jättää eriävän mielipiteen päätöksestä.

Esittelijän rooli



Esteellisyys

Suhde asiaan tai asianosaisiin, 

joka vaarantaa puolueettomuuden 

yksittäisen asian käsittelyssä

Normit

Kuntalaki 97 §

Hallintolaki 27 – 30 §

Laki kunnan ja hyvinvointialueen 

viranhaltijasta 18 §

Hyvinvointialuelaki 102 §
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Esteellisyysperusteet 

hallintolaki 28 §

Asianosaisjäävi

• virkamies tai läheinen on asianosainen

• perheenjäsenet, muu erityisen läheinen henkilö

• puolison sukulaiset

Edustusjäävi

• virkamies tai läheinen avustaa tai edustaa 

asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on 

odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

Intressijäävi

• asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai 

vahinkoa virkamiehelle tai läheiselleen

Palvelussuhdejäävi

• palvelussuhde tai toimeksiantosuhde asianosaiseen 

tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa 

erityistä hyötyä tai vahinkoa

Yhteisöjäävi

• virkamies tai läheinen on hallituksen, 

hallintoneuvoston tmv. jäsen tai toimitusjohtaja tai 

vastaavassa asemassa yhteisössä, säätiössä, 

valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on 

asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on 

odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

• yhteisöjääviä koskevaa säännöstä ei sovelleta 

kunnallisessa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä, 

kuntakonserniin kuuluva yhteisössä tai säätiössä, 

elleivät edut ristiriidassa tai ellei tasapuolinen 

käsittely edellytä (toisen asteen esteellisyys)

Yleislausekejäävi

• luottamus puolueettomuuteen muusta erityisestä 

syystä vaarantuu
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Osallisuus- eli asianosaisjääviys 

• Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee (HL 11 §).

• Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn viranomaisessa. 

• Käsittely = kaikki sellaiset hallintomenettelyssä suoritettavat toimet, jotka voivat vaikuttaa 

päätökseen. Asian käsittelyvaiheet valmistelusta täytäntöönpanoon.

• Esteellisyys aiheuttaa käsittelykiellon ja myös läsnäolokiellon

• Esteellisyys yleensä menettelytapavirhe, joka johtaa päätöksen kumoamiseen

• Esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään - omaehtoinen vetäytyminen tai toimielimen 

ratkaisu

Esteellisyys 
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Osallisuusjääviys > esteellisyys

Valtuutettu on aluevaltuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee 

henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolain tarkoittamaa läheistään.

Yhteisöjääviys > ei esteellisyyttä

Hyvinvointialueen valtuutettu aluevaltuustossa ei ole esteellinen sillä perusteella, että hän 

toimii kunnan tai kuntayhtymän luottamustehtävissä tai palveluksessa. 

Esteellisyys ALUEVALTUUSTON jäsen



55

S
a

ri
 L

a
h

ti

Esimerkki

Kun hyvinvointialueen toimielin (ei valtuusto) käsittelee kunnan omaisuuteen tai kiinteistöihin 

liittyvää asiaa, tai kun hyvinvointialueen toimielin käsittelee kunnan vaatimuksia riita-asiassa.

Osallisuus eli asianosaisjääviys

Yhteisöjääviys - kaksoisrooli 

Hyvinvointialueen hallituksen/lautakunnan jäsen tai kunnan/kuntayhtymän hallituksen jäsen sekä 

kunnanjohtaja ja kuntayhtymän johtaja 

• Esteellisiä asiassa, jossa kunta tai kuntayhtymä on asianosainen. 

• Tai asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.

• Vastaavasti toisinpäin.

Esteellisyys 

HALLITUKSEN TAI LAUTAKUNNAN jäsen, johtajat
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Henkilö on esteellinen jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä 
toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa (hallintolaki 28.1 § kohta 4). 

= palvelussuhde siihen jolla on intressi

Palvelussuhde hyvinvointialueeseen 

• Luottamushenkilö, viranhaltija tai työntekijä - asia jossa hyvinvointialue on asianosainen > ei 
esteellisyyttä 

• Luottamushenkilö, joka on palvelussuhteensa perusteella esitellyt tai muuten vastaavalla 
tavalla käsitellyt asiaa > esteellisyys

• Asian käsittely kahdessa eri ominaisuudessa - viranhaltijana asiaa käsitellyt käsittelee sitä 
luottamushenkilönä > esteellisyys

Esteellisyys – palvelussuhdejäävi



Sari Lahti 21.2.2022

Kiitos


