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Sote-muutostuki: lakiasiat

• 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 

• Tekeillä 
• Aluevaaleihin liittyvä yleiskirje
• Hyvinvointialueen hallintosääntömalli
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• Laki 419/2021 kuntalain 
muuttamisesta.

• HE 242/2020 vp.
• Kuntaliiton yleiskirje 

10/2021, 1.6.2021.



Muutetut kuntalain pykälät
(lisäksi teknisluonteisia muutoksia muihin pykäliin)

Valtuuston tehtävät (14 §)

Aloiteoikeus (23 §)

Johtajasopimus (43 §)

Vaalikelpoisuus 
tarkastuslautakuntaan (75 §)

Hallintosääntö (90 §)

Sähköinen kokous (99 §)
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Alijäämän kattaminen 
(110 §)

Arviointimenettely 
kunnassa ja kunta-
yhtymässä (118 ja 119 §)

Kunnallisen liike-
laitoksen talous (120 §)

Lainan tai takauksen 
antaminen (129 §)

Kuntayhtymän 
perussopimus (56 §)

Yhden toimielimen 
kuntayhtymä (61 §)

Kuntayhtymien 
yhdistyminen (62 a §)

Kuntayhtymän 
jakautuminen (62 b §)



Kunnan toiminnan johtaminen

• Valtuusto päättää rahoitustoiminnan perusteista
• Minkä tyyppistä rahoitusta kunta käyttää, millaisia rahoitus- ja 

johdannaisinstrumentteja vuoden hyödyntää, hyväksyttävä riskitaso.

• Johtajasopimuksen hyväksyy kunnanhallitus. 
• Myös silloin kun sopimuksessa on sovittu erorahasta.

• Hallintosääntöön määräykset sopimusten hallinnasta ja tiedonhallinnan 
järjestämisestä.
• Muutokset 31.12.2021 mennessä.
• Huomioitu Kuntaliiton hallintosääntömallissa.
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Vaalikelpoisuus tarkastuslautakuntaan

• Kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön toimitusjohtaja ei ole 
vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.
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Aloiteoikeus 

• Aloiteoikeus kuuluu kaikille kuntalain 
3 §:ssä tarkoitetuille kunnan jäsenille. 
Lisätty kunnassa kiinteää omaisuutta 
omistavat ja hallitsevat.

• Laissa ei enää säädetä erikseen tietyn 
kannatusmäärän keränneiden 
aloitteiden käsittelyn määräajasta.
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Talousarvio ja -sunnitelma

• Alijäämän kattaminen- täsmennyksiä

• Alijäämä katettava neljässä vuodessa tilinpäätöksen vahvistamista 
seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä ajassa tulee kattaa myös 
talousarvion laadintavuonna ja sen jälkeen kertynyt alijäämä. Mikäli alijäämä 
saadaan katetuksi, ylijäämäinen tilinpäätös katkaisee kattamiskauden.

• Kuntaliitostilanteessa uuden kunnan alijäämä tulee kattaa neljän vuoden 
kuluessa kuntajaon muutoksen voimaantulosta.
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Arviointimenettely 

• Valtiovarainministeriö voi päättää kuntarakennelain mukaisen erityisen 
selvityksen tarpeellisuudesta ilman uutta arviointimenettelyä, jos 
arviointiryhmän ehdotuksen perusteella valtuuston hyväksymät toimenpiteet 
eivät ole toteutuneet.
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Kuntien yhteistoiminta

• Perussopimuksessa tulee sopia jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän 
peruspääomaan. 
• Perussopimus muutettava 31.12.2023 mennessä.

• Perussopimuksessa ei enää tarvitse olla määräyksiä nimen kirjoittamisesta.

• Yhden toimielimen kuntayhtymässä jäsenkunnat päättävät tilinpäätöksen 
hyväksymisestä. 

• Kuntayhtymien yhdistyminen ja jakaminen
• Kokonaan uusia säännöksiä.
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Sähköinen kokous 

99 § vastaa sisällöltään 31.5.2021 saakka voimassa ollutta väliaikaista 99 a §:ää.

Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista videoneuvottelua tai muuta 
soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, että:

1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa 
kokoukseen osallistuvat;

2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta 102 §:ssä tarkoitetulla tavalla; 
ja

3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden 
käsittelyyn.
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Lainan antaminen 

• Kunta voi osakeyhtiölain tai osuuskuntalain tarkoittaman 
pääomalainan ilman vakuutta.
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Lakimuutokset tulivat voimaan 26.5.2021, 
paitsi

▪ 75 ja 99 § voimaan 1.6.2021

▪ 118 § 6 ja 7 mom. sovelletaan lain voimaantulon 
jälkeen alkaviin menettelyihin

▪ Hallintosääntö päivitettävä 31.12.2021 mennessä

▪ Kuntayhtymän perussopimus päivitettävä 
31.12.2023 mennessä
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