
Kuntayhtymän lakkaaminen



Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

• Kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän
tehtävänä on järjestää kaikkien jäsenkuntien puolesta kulloinkin voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti tarkoitettu erikoissairaanhoito ja ensihoito,
sairaanhoitopiirille lainsäädännössä määrätyt muut tehtävät (ns.
pakkokuntayhtymä) sekä,

• 2 §:n 2 momentin mukaan 1. järjestää jäsenkuntien puolesta kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön mukainen sosiaali- ja perusterveydenhuolto siltä osin kuin
kunnat ovat siirtäneet kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun
kuntayhtymälle (ns. vapaaehtoinen kuntayhtymä).

• 2 §:n 3 momentin mukaan 2. järjestää jäsenkuntien puolesta kulloinkin voimassa
olevan lainsäädännön mukaiset ympäristöterveydenhuollon ja
eläinlääkintähuollon palvelut (ympäristöterveydenhuollon toimiala) siltä osin kuin
kunnat ovat siirtäneet Kuntalain 8 §:n mukaisen järjestämisvastuun
kuntayhtymälle (ns. vapaaehtoinen kuntayhtymä).



Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

• Näistä tehtävistä on kuntayhtymän perustamisesta saakka vastannut
yksi oikeushenkilö, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

• On vain yksi kuntayhtymä, jolla on lain perusteella järjestämisvastuu
erikoissairaanhoidosta, ensihoidosta sekä sairaanhoitopiirille
lainsäädännössä määrätyistä muista tehtävistä.

• Näiden tehtävien lisäksi kuntayhtymän omistajakunnat ovat
kuntayhtymän perussopimuksessa sopineet, että kuntayhtymä
järjestää jäsenkuntien puolesta myös lainsäädännön mukaiset
sosiaali- ja perusterveydenhuollon tehtävät siltä osin kuin kunnat ovat
siirtäneet järjestämisvastuun kuntayhtymälle.



Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

• Perussopimuksen perusteella yhtymäkokous on yhtymän toiminnan
aikana päättänyt tilinpäätöksen hyväksymisestä.

• Kuntayhtymässä on laadittu  vuosittain yksi lakisääteinen tilinpäätös,
mikä on sisältänyt tarvittavat tiedot kaikista kuntayhtymän
järjestämisvastuulle kuuluvista toiminnoista.



Vuoden 2022 tilinpäätös

• Voimaanpanolain 41 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän
tilinpäätöksen vuodelta 2022 allekirjoittavat hyvinvointialueen hallitus
ja hyvinvointialuejohtaja.

• Voimaanpanolain 41 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen
valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös ja päätettävä tilivelvollisille
myönnettävästä vastuuvapaudesta 30 päivään kesäkuuta 2023
mennessä.



Kuntayhtymän lakkaaminen

• Voimaanpanolain 4 §:n 1 momentin mukaan sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä
hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

• Saman pykälän 2 momentin mukaan pelastustoimen järjestämisestä
annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta
2023.



Kuntayhtymän lakkaaminen

• Voimaanpanolain 20 §:n 1 momentin mukaan erikoissairaanhoitolain
7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset
erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä
sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

• Kyseisen pykälän säännöskohtaisten perustelujen mukaan
sairaanhoitopiirit ja erityishuoltopiirit siirrettäisiin hyvinvointialueille
suoraan lain nojalla ja kaikki niille kuuluneet sitoumukset, varat ja
velat siirtyisivät yleisseuraantona hyvinvointialueelle. Säännöstä
sovellettaisiin myös sellaisiin kuntayhtymiin, jotka lisäksi hoitavat
perussopimuksensa nojalla muita jäsenkuntiensa terveydenhuollon
tai sosiaalihuollon tehtäviä.



Kuntayhtymän lakkaaminen

• Voimaanpanolain 20 §:n 3 momentin mukaan jos kuntayhtymä on
perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin
hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä
toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun
mennessä.

• Kuntayhtymän perussopimuksen perusteella tällaisia muita kuin
hyvinvointialueelle siirtyviä tehtäviä Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymässä ovat olleet ympäristöterveydenhuollon ja
eläinlääkintähuollon palvelut. Jäsenkunnat ovat järjestäneet nämä
toiminnat uudelleen.



Kuntayhtymän lakkaaminen

• Voimaanpanolain 41 §:n esitöiden mukaan hyvinvointialueille
siirrettävien kuntayhtymien kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa
lukuun ottamatta lakkaavat kuntayhtymän siirtyessä
hyvinvointialueelle.

• Siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin
osallistua vielä asianomaisen kuntayhtymän viimeisen
toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen.
Siirrettävän kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa myös sopimuksensa
mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon,
kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii
tilintarkastuskertomuksen.



Yhteenveto

• Voimaanpanolain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä
hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.

• Kuntayhtymälle kuuluneet sitoumukset, varat ja velat siirtyvät
yleisseuraantona hyvinvointialueelle.

• Kuntayhtymän varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen
hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat
kuuluvat.

• Kuntayhtymän kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta
lakkaavat.

• Edellä mainitusta johtuen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä lakkaa
olemasta vuoden 2022 lopussa suoraan lain nojalla. Asia ei edellytä
erityisiä purkamismenettelyjä.


