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Laki
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanos-

ta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021)
13 §:n 2 momentin 2 kohta, 64 §:n 1 ja 2 momentti, 65 §:n 4 momentti ja 68 §:n 1 mo-
mentti sekä

lisätään lakiin uusi 69 a § seuraavasti:

13 §

Tietojensaanti

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kuntien ja kuntayhtymien on salassapitosäännösten estämättä luovutettava hyvinvoin-

tialueelle 1 momentissa tarkoitetut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämi-
sen valmistelun edellyttämät välttämättömät:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) tiedot hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien ja palveluiden asiakkaista, ei kuiten-

kaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoja muutoin kuin mitä on välttä-
mätöntä luovuttaa asiakkaan hoidon ja palvelun jatkuvuuden sekä hoitoon ja palveluun
liittyvien yksilökohtaisiin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

64 §

Asiakirjojen siirtyminen hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle

Kunnan järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneet asiakas- ja potilasasia-
kirjat ja niihin liittyvät hallinnolliset asiakirjat, kunnan hallinnassa olevat yksityisiltä pal-
veluntuottajilta siirtyneet asiakas- ja potilasasiakirjat, kunnan sivistystoimen järjestämäs-
sä opiskeluhuollossa syntyneet kuraattorien asiakirjat sekä kunnan pelastustoimen asiakir-
jat siirtyvät sen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palve-
luiden järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kunta
kuuluu. Siirto koskee vain hyvinvointialueelle siirtyviä sosiaali- ja terveydenhuollon teh-
täviin liittyviä asiakirjoja, joita ei ole arkistoitu. Pelastustoimen asiakirjat siirtyvät hyvin-
vointialueelle vuoden 2004 alusta lukien.

Kuntayhtymän hallinnassa olevat 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat siirtyvät vastaa-
vasti sen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluiden
järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueeseen kuntayhtymä
kuuluu. Jos kuntayhtymän palveluyksiköt sijaitsevat useamman hyvinvointialueen alueel-
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la, kunkin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden
järjestämisestä vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle siirtyvät sen alueella sijaitse-
vien kuntayhtymän palveluyksiköiden toiminnassa syntyneet asiakirjat sekä sen alueella
toimineilta yksityisiltä palveluntuottajilta kuntayhtymän hallintaan siirtyneet asiakirjat,
jos ne hyvinvointialueet, joille asianomaisen kuntayhtymän toiminta jakautuu, eivät toisin
sovi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

65 §

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueille eräissä tapauksissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä terveydensuojelulaissa (763/1994), tupakkalaissa (549/2016), eläinlääkintähuol-

tolaissa (765/2009), eläinlääkintähuoltolain 2 §:n 2 momentissa luetellussa laissa ja sillä
täytäntöön pantavassa Euroopan unionin säädöksessä sekä ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueesta annetussa laissa säädetään kunnan tai kunnaneläinlääkärin toimi-
vallasta, velvoitteista ja oikeudesta periä maksuja sekä kunnille valtion varoista maksetta-
vista korvauksista ja kunnaneläinlääkärin suoritteista valtiolle perittävistä maksuista, so-
velletaan sopimuksen tehneeseen hyvinvointialueeseen ja hyvinvointialueeseen virkasuh-
teessa olevaan eläinlääkäriin.

68 §

Valtionavustusten takaisinperinnästä luopuminen

Kunnan, kuntayhtymän tai sopimuspalokunnan omistaman sosiaali- ja terveydenhuol-
lon tai pelastustoimen rakennuksen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai peruspa-
rantamista taikka kunnan, kuntayhtymän tai sopimuspalokunnan irtaimen omaisuuden
hankintaa varten myönnetyn valtionavustuksen takaisinperintää koskevia säännöksiä ei
sovelleta, jos rakennuksen omistus tai hallinta luovutetaan, käyttötarkoitus muutetaan tai
rakennus tai sen osa poistetaan käytöstä taikka irtaimen omaisuuden omistus tai hallinta
luovutetaan, käyttötarkoitus muutetaan tai omaisuus poistetaan käytöstä 1 päivänä tammi-
kuuta 2023 tai sen jälkeen uudistuksen toimeenpanosta johtuen. Rakennuksen tai irtaimen
omaisuuden omistajan on tarvittaessa voitava osoittaa omistuksen tai hallinnan luovutuk-
sen, käyttötarkoituksen muuttamisen tai käytöstä poistamisen johtuneen uudistuksen toi-
meenpanosta ja tapahtuneen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämises-
tä vastuussa olevan hyvinvointialueen päätöksellä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

69 a §

Tukipalvelujen myyntiä ja ostoa koskeva siirtymäaika

Hyvinvointialue voi ostaa kunnalta ja kunta myydä hyvinvointialueelle tukipalveluja
vuoden 2023 loppuun sen estämättä, mitä säädetään kuntalain 126 §:ssä tehtävän hoitami-
sesta kilpailutilanteessa markkinoilla, jos kunta on 31 päivänä joulukuuta 2022 tuottanut
tukipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palveluihin liittyen ja han-
kinta alittaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 26 §:ssä tar-
koitetut EU-kynnysarvot.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös kuntayhtymän myydessä sekä hyvin-
vointialueen ostaessa kuntayhtymältä tukipalveluja. Hyvinvointialue voi myös myydä tu-
kipalveluja kunnalle tai kuntayhtymälle 1 momentin mukaisesti, jos erikoissairaanhoito-
lain 7 §:ssä, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoi-
2



349/2022  
tetut tai kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi perustamat kuntayhtymät
ovat tuottaneet tukipalveluja kunnalle.

Jos hyvinvointialue ja kunta tai kuntayhtymä ovat tehneet 1 ja 2 momentissa tarkoitetun
tukipalveluja koskevan sopimuksen, sopimuksen päätyttyä kunnan ja kuntayhtymän hen-
kilöstöön sovelletaan, mitä tämän lain 18 §:n 2 momentissa säädetään.

Kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen myydessä palveluja sovelletaan, mitä
kuntalain 128 §:ssä ja hyvinvointialueesta annetun lain 133 §:ssä säädetään hinnoittelusta
sekä mitä kilpailulain 30 d §:ssä (948/2011) säädetään kirjanpidon eriyttämisestä.

————
Tämä laki tulee voimaan 25 päivänä toukokuuta 2022.
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Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


