
   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 

9. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tuloverolain (1535/1992) 100 §:n edellä oleva väliotsikko, 101 § ja sen edellä oleva 

väliotsikko, 104 ja 126 § sekä 143 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 101 § laeissa 
1126/1996, 1141/2007, 946/2008 ja 1557/2019, 104 § osaksi laissa 896/2001 ja 126 § osaksi 
laissa 858/2005, 

muutetaan 3 §, 10 §:n 3 ja 5 kohta, 21 §:n 1 ja 4 momentti, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 1 
momentin 5 kohta, 49 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 53 §:n 6 kohta, 77 §:n 1 
momentti, 82 §:n 2 momentti, 96 §:n 3 momentti, 97, 100, 105, 105 a, 106 ja 108 §, 112 a §:n 1 
momentti, 118 §:n 1 momentti, 124 §:n 3 ja 5 momentti, 124 b §:n 4 8 kohta, 125 §:n 2 mo-
mentti, 130 §:n 1 momentti ja 132 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laeissa 1223/1994 ja 528/2019, 21 §:n 1 momentti laeissa 
654/2015 ja 1293/2016, 31 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1088/2005, 49 §:n 1 momentin joh-
dantokappale laissa 1502/1993, 53 §:n 6 kohta laissa 1465/1994, 77 §:n 1 momentti laissa 
766/2018, 82 §:n 2 momentti laissa 13/2018, 96 §:n 3 momentti ja 132 §:n 1 momentti laissa 
772/2004, 97 § laissa 299/2015, 100 § osaksi laeissa 1141/2007, 1510/2016 ja 1557/2019, 106 
§ ja 125 §:n 2 momentti laissa 1557/2019, 105 § laissa 1141/2007, 105 a § laeissa 1126/1996, 
716/2004 ja 1141/2007, 108 § laissa 1218/2006, 112 a §:n 1 momentti laissa 178/2019, 124 §:n 
3 momentti laissa 1239/2018, 124 §:n 5 momentti laissa 785/2012, 124 b §:n 4 8 kohta laissa 
1574/2019 sekä 130 §:n 1 momentti laissa 896/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

3 § 

Yhteisö 

Yhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa: 
1) valtiota ja sen laitosta; 
2) kuntaa ja kuntayhtymää; 
3) seurakuntaa ja muuta uskonnollista yh-

dyskuntaa; 
4) osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpank-

kia, sijoitusrahastoa, erikoissijoitusrahastoa, 

3 § 

Yhteisö 

Yhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa: 
1) valtiota ja sen laitosta; 
2) hyvinvointialuetta ja hyvinvointiyhtymää; 
3) kuntaa ja kuntayhtymää; 
4) seurakuntaa ja muuta uskonnollista yh-

dyskuntaa; 
5) osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpank-

kia, sijoitusrahastoa, erikoissijoitusrahastoa, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

yliopistoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä, lai-
najyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä, säätiötä ja laitosta; 

6) ulkomaista kuolinpesää; 
7) edellä 1 6 kohdassa tarkoitettuihin yhtei-

söihin verrattavaa muuta oikeushenkilöä tai 
erityiseen tarkoitukseen varattua varallisuus-
kokonaisuutta. 
 

yliopistoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä, lai-
najyvästöä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä, säätiötä ja laitosta; 

6) ulkomaista kuolinpesää; 
7) 1 6 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin 

verrattavaa muuta oikeushenkilöä tai erityi-
seen tarkoitukseen varattua varallisuuskoko-
naisuutta. 
 

10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
              
3) palkkatulo, joka on saatu Suomen valti-

olta, kunnalta tai muulta julkisoikeudelliselta 
yhteisöltä; 

              
5) eläketulo, joka on saatu Suomen valtiolta, 

kunnalta tai muulta julkisoikeudelliselta yh-
teisöltä, tai joka välittömästi tai välillisesti pe-
rustuu edellisessä kohdassa tarkoitettuun työ-
hön, tehtävään tai palvelukseen, taikka Suo-
mesta otettuun liikenne- tai eläkevakuutuk-
seen; 

              
 

10 § 

Suomesta saatu tulo 

Suomesta saatua tuloa on muun ohessa: 
              
3) palkkatulo, joka on saatu Suomen valti-

olta, hyvinvointialueelta, kunnalta tai muulta 
julkisoikeudelliselta yhteisöltä; 

              
5) eläketulo, joka on saatu Suomen valtiolta, 

hyvinvointialueelta, kunnalta tai muulta jul-
kisoikeudelliselta yhteisöltä, tai joka välittö-
mästi tai välillisesti perustuu edellisessä koh-
dassa tarkoitettuun työhön, tehtävään tai pal-
velukseen, taikka Suomesta otettuun liikenne- 
tai eläkevakuutukseen; 

              
 

21 § 

Osittain verovapaat yhteisöt 

Tulon perusteella suorittavat veroa kunnalle 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset; 
2 kohta on kumottu L:lla 21.12.2016/1293. 
3) kunta, kuntayhtymä, maakunta sekä näi-

den palveluksessa olevia varten perustettu elä-
kelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu vas-
taava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, joka saa 
avustusta yhteiskunnan varoista. 
 

21 § 

Osittain verovapaat yhteisöt 

Tulon perusteella suorittavat veroa kunnalle 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset; 
 

2) kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue, hy-
vinvointiyhtymä, Ahvenanmaan maakunta 
sekä näiden palveluksessa olevia varten pe-
rustettu eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai 
muu vastaava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, 
joka saa avustusta yhteiskunnan varoista. 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

              
Maakunta, kunta ja kuntayhtymä, evankelis-

luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko-
kunta sekä niiden seurakunta ja muu uskon-
nollinen yhdyskunta ovat verovelvollisia 1 ja 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla ainoastaan 
elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiin-
teistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. 
Kunta ei ole verovelvollinen omalla alueel-
laan harjoittamansa elinkeinotoiminnan tuot-
tamasta tulosta eikä omalla alueellaan sijaitse-
van kiinteistön tuottamasta tulosta. 
 

              
 

              
Hyvinvointialue, hyvinvointiyhtymä, Ahve-

nanmaan maakunta, kunta ja kuntayhtymä, 
evankelisluterilainen kirkko ja ortodoksinen 
kirkko sekä niiden seurakunta ja muu uskon-
nollinen yhdyskunta ovat verovelvollisia 1 ja 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla ainoastaan 
elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleiseen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiin-
teistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta. 
Kunta ei ole verovelvollinen omalla alueel-
laan harjoittamansa elinkeinotoiminnan tuot-
tamasta tulosta eikä omalla alueellaan sijaitse-
van kiinteistön tuottamasta tulosta. 

              
 

30 § 

Verotettavan tulon laskeminen 

              
Puhdas ansiotulo lasketaan vähentämällä 

ansiotulosta luonnolliset vähennykset. Valti-
onverotuksen verovuoden ansiotulo lasketaan 
vähentämällä puhtaasta ansiotulosta valtion-
verotuksessa tulosta tehtävät vähennykset ja 
kunnallisverotuksen verovuoden tulo vähen-
tämällä puhtaasta ansiotulosta kunnallisvero-
tuksessa tehtävät vähennykset. Valtionvero-
tuksen verotettava ansiotulo ja kunnallisvero-
tuksen verotettava tulo lasketaan vähentä-
mällä valtionverotuksen verovuoden ansiotu-
losta ja kunnallisverotuksen verovuoden tu-
losta aikaisemmilta vuosilta vahvistetut ansio-
tulolajin tappiot. 

              
 

30 § 

Verotettavan tulon laskeminen 

              
Puhdas ansiotulo lasketaan vähentämällä 

ansiotulosta luonnolliset vähennykset. Vero-
vuoden ansiotulo sekä valtionverotuksessa 
että kunnallisverotuksessa lasketaan vähentä-
mällä puhtaasta ansiotulosta valtionverotuk-
sessa ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähen-
nykset. Verotettava ansiotulo sekä valtionve-
rotuksessa että kunnallisverotuksessa laske-
taan vähentämällä verovuoden ansiotulosta ai-
kaisemmilta vuosilta vahvistetut ansiotulola-
jin tappiot. 
 
 
 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
31 § 

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset 
säännökset 

Tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat 
muun ohessa: 

              
5) valtiollisen luottamustehtävän hoitami-

sesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset ja kunnallisista luottamustoi-
mista maksetuista kokouspalkkioista peritty 
luottamushenkilömaksu; 
 

              
 

 
31 § 

Luonnollisia vähennyksiä koskevat erityiset 
säännökset 

Tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat 
muun ohessa: 

              
5) valtiollisen luottamustehtävän hoitami-

sesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset sekä kunnallisista tai hyvinvoin-
tialueen tai hyvinvointiyhtymän luottamustoi-
mista maksetuista kokouspalkkioista peritty 
luottamushenkilömaksu; 

              
 

49 § 

Osittain verovapaat luovutusvoitot 

Muun verovelvollisen kuin yhteisön tai 
avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön 
luovutusvoiton veronalaista määrää lasketta-
essa luovutushinnasta vähennetään vähintään 
80 prosenttia, jos 

              
4) kiinteä omaisuus luovutetaan valtiolle, 

maakunnalle, kunnalle tai kuntayhtymälle. 
 
 
              

 

49 § 

Osittain verovapaat luovutusvoitot 

Muun verovelvollisen kuin yhteisön tai 
avoimen yhtiön taikka kommandiittiyhtiön 
luovutusvoiton veronalaista määrää lasketta-
essa luovutushinnasta vähennetään vähintään 
80 prosenttia, jos: 

              
4) kiinteä omaisuus luovutetaan valtiolle, 

hyvinvointialueelle, hyvinvointiyhtymälle, Ah-
venanmaan maakunnalle, kunnalle tai kun-
tayhtymälle. 

              
 

53 § 

Eräät verovapaat pääomatulot 

Veronalaista tuloa ei ole: 
              
6) valtiolta, kunnalta tai muulta julkisyhtei-

söltä käypää alempana korkona saatu korko-
tuki; 

              
 

53 § 

Eräät verovapaat pääomatulot 

Veronalaista tuloa ei ole: 
              
6) valtiolta, hyvinvointialueelta, kunnalta tai 

muulta julkisyhteisöltä käypää alempana kor-
kona saatu korkotuki; 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

77 § 

Ulkomaantyötulo 

Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ul-
komaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos 
verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu 
tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään 
kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Ul-
komaantyötulona ei pidetä palkkaa, jota työs-
kentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä 
voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei 
saa ensisijaisesti verottaa, 66 §:ssä tarkoite-
tusta työsuhteeseen perustuvasta edusta saatua 
tuloa eikä palkkaa, joka on saatu Suomen val-
tiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta jul-
kisyhteisöltä, Business Finland Oy:ltä taikka 
suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa teh-
dystä työstä. 

              
 

77 § 

Ulkomaantyötulo 

Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ul-
komaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos 
verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu 
tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään 
kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Ul-
komaantyötulona ei pidetä palkkaa, jota työs-
kentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä 
voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei 
saa ensisijaisesti verottaa, 66 §:ssä tarkoite-
tusta työsuhteeseen perustuvasta edusta saatua 
tuloa eikä palkkaa, joka on saatu Suomen val-
tiolta, hyvinvointialueelta, kunnalta tai muulta 
suomalaiselta julkisyhteisöltä, Business Fin-
land Oy:ltä taikka suomalaisessa vesi- tai 
ilma-aluksessa tehdystä työstä. 

              
 

82 § 

Stipendi, apuraha ja tunnustuspalkinto 

              
Muulta kuin valtiolta, kunnalta tai muulta 

julkisyhteisöltä taikka Pohjoismaiden neuvos-
tolta saadut stipendit, opintorahat ja muut apu-
rahat sekä palkinnot ovat kuitenkin ve-
ronalaista tuloa siltä osin, kuin niiden sekä jul-
kisyhteisöiltä ja Pohjoismaiden neuvostolta 
saatujen stipendien, muiden apurahojen, opin-
torahojen ja palkintojen yhteenlaskettu määrä 
tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtu-
neiden menojen vähentämisen jälkeen vero-
vuonna ylittää valtion taiteilija-apurahan vuo-
tuisen määrän. Stipendit, opintorahat ja muut 
apurahat sekä palkinnot ovat sen verovuoden 
tuloa, jona ne maksetaan. 

              
 

82 § 

Stipendi, apuraha ja tunnustuspalkinto 

              
Muulta kuin valtiolta, kunnalta, hyvinvointi-

alueelta tai muulta julkisyhteisöltä taikka 
Pohjoismaiden neuvostolta saadut stipendit, 
opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot 
ovat kuitenkin veronalaista tuloa siltä osin, 
kuin niiden sekä julkisyhteisöiltä ja Pohjois-
maiden neuvostolta saatujen stipendien, mui-
den apurahojen, opintorahojen ja palkintojen 
yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja 
säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentä-
misen jälkeen verovuonna ylittää valtion tai-
teilija-apurahan vuotuisen määrän. Stipendit, 
opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot 
ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

96 § 

Pakolliset vakuutusmaksut 

              
Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vähen-

netään sen puolison ansiotuloista, joka on vaa-
tinut vähennystä. Vaatimus on esitettävä en-
nen vähennysvuodelta toimitettavan verotuk-
sen päättymistä. Jollei vähennystä voida tehdä 
siten kuin puolisot ovat sitä vaatineet, se teh-
dään ensisijaisesti sen puolison tuloista, jonka 
valtionverotuksen puhtaan ansiotulon määrä 
on suurempi. 

              
 

96 § 

Pakolliset vakuutusmaksut 

              
Pakollisen eläkevakuutuksen maksut vähen-

netään sen puolison ansiotuloista, joka on vaa-
tinut vähennystä. Vaatimus on esitettävä en-
nen vähennysvuodelta toimitettavan verotuk-
sen päättymistä. Jollei vähennystä voida tehdä 
siten kuin puolisot ovat sitä vaatineet, se teh-
dään ensisijaisesti sen puolison tuloista, jonka 
puhtaan ansiotulon määrä on suurempi. 
 

              
 

97 § 

Merityötulovähennys 

Puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallis-
verotuksessa myönnetään jäljempänä sääde-
tyin edellytyksin merityötulovähennys 74 
§:ssä tarkoitetun merityötulon saajalle. 

Merityötulovähennyksen määrä sekä valti-
onverotuksessa että kunnallisverotuksessa on 
20 prosenttia merityötulon kokonaismäärästä, 
kuitenkin enintään 7 000 euroa. Verovelvolli-
sen merityötulon kokonaismäärän ylittäessä 
50 000 euroa merityötulovähennyksen määrä 
pienenee 5 prosentilla merityötulon kokonais-
määrän 50 000 euroa ylittävältä osalta. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, korotetaan merityötulovähennystä kun-
nallisverotuksessa 170 eurolla jokaiselta täy-
deltä kalenterikuukaudelta, jonka aikana alus 
ei käy Suomen satamassa tai muutoin Suomen 
rajojen sisäpuolella ja jonka ajan verovelvol-
linen työskentelee aluksessa. Korotukseen oi-
keuttavan ajanjakson päättyessä korotus 
myönnetään kuitenkin myös vajaalta kalente-
rikuukaudelta. 
 

97 § 

Merityötulovähennys 

Puhtaasta ansiotulosta myönnetään jäljem-
pänä säädetyin edellytyksin merityötulovä-
hennys 74 §:ssä tarkoitetun merityötulon saa-
jalle. 

Merityötulovähennyksen määrä on 20 pro-
senttia merityötulon kokonaismäärästä, kui-
tenkin enintään 7 000 euroa. Verovelvollisen 
merityötulon kokonaismäärän ylittäessä 50 
000 euroa merityötulovähennyksen määrä 
pienenee 5 prosentilla merityötulon kokonais-
määrän 50 000 euroa ylittävältä osalta. 
 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, merityötulovähennystä korotetaan 170 
eurolla jokaiselta täydeltä kalenterikuukau-
delta, jonka aikana alus ei käy Suomen sata-
massa tai muutoin Suomen rajojen sisäpuo-
lella ja jonka ajan verovelvollinen työskente-
lee aluksessa. Korotukseen oikeuttavan ajan-
jakson päättyessä korotus myönnetään kuiten-
kin myös vajaalta kalenterikuukaudelta. 

 

Puhtaasta ansiotulosta valtionverotuksessa 
tehtävät vähennykset 

(väliotsikko kumotaan) 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

100 § 

Valtionverotuksen eläketulovähennys 

Verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vä-
hennetään valtionverotuksessa eläketulovä-
hennys. 

Täyden eläketulovähennyksen määrä laske-
taan siten, että luvulla 3,726 kerrotun täyden 
kansaneläkkeen määrästä vähennetään prog-
ressiivisen tuloveroasteikon alimman verotet-
tavan tulon määrä ja jäännös pyöristetään seu-
raavaan täyteen kymmenen euron määrään. 

Eläketulovähennys ei kuitenkaan voi olla 
eläketulon määrää suurempi. Jos verovelvolli-
sen puhdas ansiotulo on suurempi kuin täyden 
eläketulovähennyksen määrä, eläketulovä-
hennystä pienennetään 38 prosentilla mää-
rästä, jolla puhdas ansiotulo ylittää täyden 
eläketulovähennyksen määrän. 
 
 

Valtionverotuksen täyden eläketulovähen-
nyksen määrää laskettaessa täytenä kansan-
eläkkeenä pidetään yksinäiselle henkilölle ve-
rovuonna maksetun täysimääräisen kansan-
eläkkeen määrää. 

100 § 

Eläketulovähennys 

Eläketuloa saavan verovelvollisen puh-
taasta ansiotulosta vähennetään eläketulovä-
hennys. 

Täyden eläketulovähennyksen määrä laske-
taan siten, että täyden kansaneläkkeen määrä 
kerrotaan luvulla 1,16 ja tulo pyöristetään 
seuraavaan täyteen kymmenen euron mää-
rään. 

 
Eläketulovähennys ei kuitenkaan saa olla 

eläketulon määrää suurempi. Jos verovelvolli-
sen puhdas ansiotulo ylittää täyden eläketulo-
vähennyksen määrän, eläketulovähennystä 
pienennetään 51 prosentilla ylimenevän osan 
määrästä. Siltä osin kuin verovelvollisen puh-
das ansiotulo ylittää 22 000 euroa, vähennyk-
sen määrä kuitenkin pienenee 13 prosentilla 
ylittävältä osalta. 

Täyden eläketulovähennyksen määrää las-
kettaessa täytenä kansaneläkkeenä pidetään 
verovuonna yksinäiselle henkilölle maksetun 
täysimääräisen kansaneläkkeen määrää. 
 

Puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuk-
sessa tehtävät vähennykset 

(väliotsikko kumotaan) 

101 § 

Kunnallisverotuksen eläketulovähennys 

Eläketuloa saavan verovelvollisen puh-
taasta ansiotulosta vähennetään kunnallisve-
rotuksessa eläketulovähennys. 

Täyden eläketulovähennyksen määrä laske-
taan siten, että luvulla 1,346 kerrotun täyden 
kansaneläkkeen määrästä vähennetään 1 480 
euroa ja jäännös pyöristetään seuraavaan 
täyteen kymmenen euron määrään. Eläketulo-
vähennys ei kuitenkaan voi olla eläketulon 
määrää suurempi. Jos verovelvollisen puhdas 
ansiotulo ylittää täyden eläketulovähennyksen 

(kumotaan) 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

määrän, eläketulovähennystä pienennetään 
51 prosentilla ylimenevän osan määrästä. 

Kunnallisverotuksen täyden eläketulovä-
hennyksen määrää laskettaessa täytenä kan-
saneläkkeenä pidetään verovuonna yksinäi-
selle henkilölle maksetun täysimääräisen kan-
saneläkkeen määrää. 
 

104 § 

Kunnallisverotuksen invalidivähennys 

Verovelvollisen luonnollisen henkilön puh-
taasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa vä-
hennetään 440 euroa, jos hänellä on sairau-
desta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä 
haitta, jonka haitta-aste esitetyn selvityksen 
mukaan on 100 prosenttia. Jos prosentti-
määrä on pienempi, mutta kuitenkin vähin-
tään 30 prosenttia, vähennyksenä myönne-
tään prosenttimäärän osoittama osuus 440 
eurosta. Vähennys myönnetään kuitenkin 
enintään muun puhtaan ansiotulon kuin elä-
ketulon suuruisena. 

Jos verovelvollinen on verovuonna saanut 
lakisääteiseen vähimmäiseläketurvaan perus-
tuvaa työkyvyttömyyseläkettä, katsotaan hä-
nen haitta-asteensa ilman eri selvitystä 100 
prosentiksi, jos eläke on myönnetty täytenä, ja 
50 prosentiksi, jos se on myönnetty osaeläk-
keenä, jollei verovelvollisen haitta-asteen esi-
tetyn selvityksen perusteella katsota olevan 
suurempi. Verovelvollinen säilyttää oikeu-
tensa työkyvyttömyyseläkkeen mukaiseen in-
validivähennykseen senkin jälkeen, kun työky-
vyttömyyseläke on muuttunut vanhuuseläk-
keeksi. 

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 
niistä perusteista, joiden mukaan haitta-aste 
määritellään, sekä invalidivähennyksen saa-
miseksi esitettävästä selvityksestä. 

Invalidivähennyksen suuruus määrätään 
valtionverotuksen muun ansiotulon kuin elä-
ketulon perusteella, josta on vähennetty tulon 
hankkimisesta johtuvat vähennykset. 

(kumotaan) 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Edellä 1 ja 2 momentissa olevien säännös-
ten estämättä verovelvollinen, jolla on ollut 
veronalaista eläketuloa vuonna 1982, saa 
kunnallisverotuksessa vähentää sen suuruisen 
invalidivähennyksen, johon hänellä on ollut 
oikeus vuodelta 1982 toimitetussa kunnallis-
verotuksessa, jollei hänellä ole voimassa ole-
vien säännösten mukaan oikeutta tätä suu-
rempaan invalidivähennykseen. 
 

105 § 

Kunnallisverotuksen opintorahavähennys 

Jos verovelvollinen on saanut opintotuki-
laissa tarkoitettua opintorahaa, hänen puh-
taasta ansiotulostaan vähennetään kunnallis-
verotuksen opintorahavähennys. Sen täysi 
määrä on 2 600 euroa, kuitenkin enintään 
opintorahan määrä. Vähennystä pienennetään 
50 prosentilla siitä määrästä, jolla verovelvol-
lisen puhtaan ansiotulon määrä ylittää opinto-
rahavähennyksen täyden määrän. 
 

105 § 

Opintorahavähennys 

Jos verovelvollinen on saanut opintotuki-
laissa tarkoitettua opintorahaa, hänen puh-
taasta ansiotulostaan vähennetään opintoraha-
vähennys. Sen täysi määrä on 2 600 euroa, 
kuitenkin enintään opintorahan määrä. Vä-
hennystä pienennetään 50 prosentilla siitä 
määrästä, jolla verovelvollisen puhtaan ansio-
tulon määrä ylittää opintorahavähennyksen 
täyden määrän. 
 

105 a § 

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys 

Kunnallisverotuksessa verovelvollisen puh-
taasta ansiotulosta vähennetään kunnallisve-
rotuksen ansiotulovähennys. Vähennys laske-
taan verovelvollisen ansaitsemien veronalais-
ten palkkatulojen, muusta toiselle suoritetusta 
työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatujen 
ansiotulojen, ansiotulona pidettävien käyttö-
korvausten, ansiotulona verotettavan osingon, 
jaettavan yritystulon ansiotulo-osuuden sekä 
yhtymän osakkaan elinkeinotoiminnan tai 
maatalouden ansiotulo-osuuden perusteella. 

 
Vähennys on 51 prosenttia 1 momentissa 

tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä 
osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja 
sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyk-
sen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa. 
Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 

105 a § 

Ansiotulovähennys 

Verovelvollisen puhtaasta ansiotulosta vä-
hennetään verotuksen ansiotulovähennys. Vä-
hennys lasketaan verovelvollisen ansaitse-
mien veronalaisten palkkatulojen, muusta toi-
selle suoritetusta työstä, tehtävästä tai palve-
luksesta saatujen ansiotulojen, ansiotulona pi-
dettävien käyttökorvausten, ansiotulona vero-
tettavan osingon, jaettavan yritystulon ansio-
tulo-osuuden sekä yhtymän osakkaan elin-
keinotoiminnan tai maatalouden ansiotulo-
osuuden perusteella. 

Vähennys on 51 prosenttia 1 momentissa 
tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä 
osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja 
sen ylittävältä osalta 28 prosenttia. Vähennyk-
sen enimmäismäärä on kuitenkin 3 570 euroa. 
Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 
16 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 
4,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 eu-
roa ylittävältä osalta. 
 

5,5 prosentilla puhtaan ansiotulon 16 000 eu-
roa ylittävältä osalta. 
 

106 § 

Kunnallisverotuksen perusvähennys 

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön 
puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähen-
nysten jälkeen ei ole 3 540 euron määrää suu-
rempi, on siitä vähennettävä tämän tulon 
määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainit-
tujen vähennysten jälkeen ylittää täyden pe-
rusvähennyksen määrän, vähennystä pienen-
netään 18 prosentilla yli menevän tulon mää-
rästä. 
 

106 § 

Perusvähennys 

Jos verovelvollisen luonnollisen henkilön 
puhdas ansiotulo edellä mainittujen vähen-
nysten jälkeen ei ole 3 540 euron määrää suu-
rempi, siitä on vähennettävä tämän tulon 
määrä. Jos puhtaan ansiotulon määrä mainit-
tujen vähennysten jälkeen ylittää täyden pe-
rusvähennyksen määrän, vähennystä pienen-
netään 18 prosentilla yli menevän tulon mää-
rästä. 
 

108 § 

Kuolinpesälle myönnettävät lesken vähennyk-
set 

Kuolinpesälle myönnetään lesken eläkeva-
kuutusmaksuvähennys, kunnallisverotuksen 
invalidivähennys ja valtionverotuksen invali-
divähennys, jos leski on kuolinpesän osakas 
eikä hän ole vaatinut niitä vähennettäviksi en-
sisijaisesti omasta tulostaan tai tuloverostaan. 
 
 

108 § 

Kuolinpesälle myönnettävä lesken vähennys 

 
Kuolinpesälle myönnetään lesken eläkeva-

kuutusmaksuvähennys, jos leski on kuolinpe-
sän osakas eikä hän ole vaatinut sitä vähennet-
täväksi ensisijaisesti omasta tulostaan. 
 

112 a §  

Eräiden takaisin perittyjen etuustulojen oi-
kaisu 

Jos verovelvollinen maksaa takaisin aikai-
sempana vuonna aiheetta saamaansa eläkettä, 
opintorahaa tai muuta veronalaista lakisää-
teistä etuutta niin myöhään, että suoritusta ei 
voida ottaa huomioon etuudensaajan alkupe-
räisen suorituksen maksuvuoden verotuk-
sessa, takaisin maksettu määrä vähennetään 
takaisinmaksuvuoden verotuksen oikaisuna 
samalla tavoin kuin puhtaasta ansiotulosta 

112 a § 

Eräiden takaisin perittyjen etuustulojen oi-
kaisu 

Jos verovelvollinen maksaa takaisin aikai-
sempana vuonna aiheetta saamaansa eläkettä, 
opintorahaa tai muuta veronalaista lakisää-
teistä etuutta niin myöhään, että suoritusta ei 
voida ottaa huomioon etuudensaajan alkupe-
räisen suorituksen maksuvuoden verotuk-
sessa, takaisin maksettu määrä vähennetään 
takaisinmaksuvuoden verotuksen oikaisuna 
samalla tavoin kuin puhtaasta ansiotulosta 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävät vä-
hennykset. Vähennys tehdään muiden vähen-
nysten jälkeen ennen perusvähennystä. Vero-
hallinto määrää, mihin alkuperäisen suorituk-
sen maksuvuotta seuraavan vuoden kalenteri-
päivään mennessä takaisinmaksu on tehtävä, 
jotta maksu voidaan ottaa huomioon etuuden-
saajan alkuperäisen suorituksen maksuvuoden 
verotuksessa. 

              
 
 

tehtävät vähennykset. Vähennys tehdään mui-
den vähennysten jälkeen ennen perusvähen-
nystä. Verohallinto määrää, mihin alkuperäi-
sen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuo-
den kalenteripäivään mennessä takaisinmaksu 
on tehtävä, jotta maksu voidaan ottaa huomi-
oon etuudensaajan alkuperäisen suorituksen 
maksuvuoden verotuksessa. 
 

              
 
 

118 § 

Ansiotulolajin ja pääomatulolajin tappio 

Luonnollisen henkilön ansiotulolajin tappio 
vähennetään valtionverotuksessa seuraavan 
10 verovuoden aikana verovuoden ansiotu-
losta ja kunnallisverotuksen verovuoden tu-
losta sitä mukaa kuin näitä tuloja syntyy. 

              
 
 

118 § 

Ansiotulolajin ja pääomatulolajin tappio 

Luonnollisen henkilön ansiotulolajin tappio 
vähennetään sekä valtionverotuksessa että 
kunnallisverotuksessa seuraavan 10 verovuo-
den aikana verovuoden ansiotulosta sitä mu-
kaa kuin näitä tuloja syntyy. 

              
 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

              
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osit-

tain verovapaan yhteisön ja 18 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun tiekunnan sekä yleishyödylli-
sen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tulove-
roprosentti on 6,26. 

              
Kultakin vuodelta toimitettavassa ansiotu-

lon verotuksessa sovellettavasta veroas-
teikoista säädetään erikseen. 
 

124 § 

Veron määräytyminen 

              
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osit-

tain verovapaan yhteisön ja 18 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun tiekunnan sekä yleishyödylli-
sen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tulove-
roprosentti on 4,17. 

              
Kultakin vuodelta toimitettavassa ansiotu-

lon verotuksessa sovellettavasta veroas-
teikoista säädetään erikseen. Asteikon vero-
prosentteja alennetaan 13,26 prosenttiyksi-
köllä laskettaessa veron määrää niille vero-
velvollisille, joiden verotusmenettelystä anne-
tun lain 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta sijaitsee 
Ahvenanmaan maakunnassa. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

124 b § 

Veron määräytyminen verovuosina 2020
2027 

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa 
säädetään: 

              
4) vuonna 2023 edellä 21 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
6,41; 

5) vuonna 2024 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
6,11; 

6) vuonna 2025 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
6,14; 

7) vuonna 2026 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
6,17; 

8) vuonna 2027 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
6,19. 
 

124 b § 

Veron määräytyminen verovuosina 2020
2027 

Poiketen siitä, mitä 124 §:n 3 momentissa 
säädetään: 

              
4) vuonna 2023 edellä 21 §:n 1 momentissa 

tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
4,27; 

5) vuonna 2024 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
4,07; 

6) vuonna 2025 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
4,09; 

7) vuonna 2026 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
4,11; 

8) vuonna 2027 edellä 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja tie-
kunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiin-
teistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 
4,13. 
 

125 § 

Työtulovähennys 

              
Vähennys on 12,5 prosenttia 1 momentissa 

tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä 
osalta. Vähennyksen enimmäismäärä on kui-
tenkin 1 770 euroa. Verovelvollisen puhtaan 
ansiotulon ylittäessä 33 000 euroa vähennyk-
sen määrä pienenee 1,84 prosentilla puhtaan 

125 § 

Työtulovähennys 

              
Vähennys on 10,3 prosenttia 1 momentissa 

tarkoitettujen tulojen määrästä. Vähennyksen 
enimmäismäärä on kuitenkin 1 800 euroa. Ve-
rovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 16 
000 euroa vähennyksen määrä pienenee 1,92 
prosentilla puhtaan ansiotulon 16 000 euroa 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

ansiotulon 33 000 euroa ylittävältä osalta. Vä-
hennys tehdään ennen muita tuloverosta teh-
täviä vähennyksiä. 
 

ylittävältä osalta. Siltä osin kuin verovelvolli-
sen puhdas ansiotulo ylittää 40 000 euroa, vä-
hennyksen määrä kuitenkin pienenee 1,27 
prosentilla ylittävältä osalta. Vähennys teh-
dään ennen muita tuloverosta tehtäviä vähen-
nyksiä. 
 

126 § 

Valtionverotuksen invalidivähennys 

Verovelvollisen ansiotulosta valtiolle suori-
tettavasta tuloverosta vähennetään 115 eu-
roa, jos hänellä on sairaudesta, viasta tai 
vammasta aiheutunut pysyvä haitta, jonka 
haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan on 100 
prosenttia tai, jos prosenttimäärä on pie-
nempi, mutta kuitenkin vähintään 30 prosent-
tia, prosenttimäärän osoittama osuus 115 eu-
rosta.  

Jos verovelvollinen on verovuonna saanut 
pakolliseen eläketurvaan perustuvaa työky-
vyttömyyseläkettä, katsotaan hänen haitta-as-
teensa ilman eri selvitystä 100 prosentiksi, jos 
eläke on myönnetty täytenä, ja 50 prosentiksi, 
jos se on myönnetty osaeläkkeenä, jollei vero-
velvollisen haitta-asteen esitetyn selvityksen 
perusteella katsota olevan suurempi. Verovel-
vollinen säilyttää oikeutensa työkyvyttömyys-
eläkkeen mukaiseen invalidivähennykseen 
senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke on 
muuttunut vanhuuseläkkeeksi. Asetuksella an-
netaan tarkempia säännöksiä niistä perus-
teista, joiden mukaan haitta-aste määritel-
lään, sekä invalidivähennyksen saamiseksi 
esitettävästä selvityksestä. 

Jos verovelvolliselle, johon sovelletaan tä-
män lain puolisoita koskevia säännöksiä, ei 
ole määrätty tuloveroa tai jos se ei riitä valti-
onverotuksen invalidivähennyksen tekemi-
seen, vähennys tai siitä vähentämättä jäänyt 
määrä vähennetään verovelvollisen puolison 
tuloverosta. 
 

(kumotaan) 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

130 § 

Kunnallisveron laskentaperuste 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on 
suoritettava kunnallisverotuksen verotetta-
vasta tulostaan tuloveroa kunnalle kuntalain 
(365/1995) 66 §:n mukaan vahvistetun tulove-
roprosentin mukaan. 

              
 

130 § 

Kunnallisveron laskentaperuste 

Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän on 
suoritettava verotettavasta ansiotulostaan tu-
loveroa kunnalle kuntalain (410/2015) 111 
§:n mukaan vahvistetun tuloveroprosentin 
mukaan. 

              
 

132 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovelvol-
lisen valtionverosta 

Alijäämähyvitykset vähennetään verovel-
vollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta 
tuloverosta sen jälkeen, kun verosta on vähen-
netty valtionverotuksen invalidivähennys ja 
valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähen-
nys. Pelkästään ansiotuloista menevästä val-
tion tuloverosta vähennettävä määrä on kui-
tenkin enintään kolme neljäsosaa alijäämähy-
vitysten määrästä. 

              

132 § 

Alijäämähyvitysten vähentäminen verovelvol-
lisen valtionverosta 

Alijäämähyvitykset vähennetään verovel-
vollisen ansiotulosta valtiolle suoritettavasta 
tuloverosta sen jälkeen, kun verosta on vähen-
netty valtionverotuksen elatusvelvollisuusvä-
hennys. Pelkästään ansiotuloista menevästä 
valtion tuloverosta vähennettävä määrä on 
kuitenkin enintään kolme neljäsosaa alijäämä-
hyvitysten määrästä. 
 

              
 

143 § 

Eräät siirtymäsäännökset 

              
Verovelvollisella on oikeus invalidivähen-

nyksiin pienemmän kuin 30 prosentin haitta-
asteen perusteella siten kuin ennen tätä lakia 
voimassa olleen tulo- ja varallisuusverolain 
167 §:ssä säädetään. 

              
 

143 § 

Eräät siirtymäsäännökset 

              
(4 mom. kumotaan) 

 
 
 
 

              
 

  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Sen 30 §:n 3 momentti, 96 §:n 3 momentti, 97, 
100 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 101 § ja 
sen edellä oleva väliotsikko, 104, 105, 105 a, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

106, 108, 112 a ja 118 §, 124 §:n 3 ja 5 mo-
mentti, 124 b §:n 4 8 kohta, 125 §:n 2 mo-
mentti, 126 ja 130 §, 132 §:n 1 momentti sekä 
143 §:n 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan 
vasta 1 päivänä tammikuuta 2023 ja niitä so-
velletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2023 
toimitettavassa verotuksessa. 

Jos verovelvollisen, jonka verotusmenette-
lystä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettu kotikunta 
sijaitsee Manner-Suomessa, vuotta 2023 edel-
tävältä verovuodelta vahvistettu ansiotulola-
jin tappio on eri suuruinen kunnallisverotuk-
sessa ja valtionverotuksessa, verovuoden an-
siotulosta vähennetään näistä suurempi. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

11. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 §, 12 f §:n 4 8 kohta ja 13 §:n 3 momentti, sellaisina 

kuin ne ovat, 12 § laissa 1240/2018, 12 f §:n 4 8 kohta laissa 1573/2019 ja 13 §:n 3 momentti 
laissa 1062/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 68,70 prosenttia ja 
kuntien jako-osuus 31,30 prosenttia yhteisö-
verosta. 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 79,13 prosenttia ja 
kuntien jako-osuus 20,87 prosenttia yhteisö-
verosta. 
 

12 f § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuo-
sina 2020 2027 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään: 
              
4) valtion jako-osuus verovuonna 2023 on 

67,94 prosenttia ja kuntien jako-osuus 32,06 
prosenttia yhteisöverosta; 

5) valtion jako-osuus verovuonna 2024 on 
69,47 prosenttia ja kuntien jako-osuus 30,53 
prosenttia yhteisöverosta; 

6) valtion jako-osuus verovuonna 2025 on 
69,28 prosenttia ja kuntien jako-osuus 30,72 
prosenttia yhteisöverosta; 

7) valtion jako-osuus verovuonna 2026 on 
69,14 prosenttia ja kuntien jako-osuus 30,86 
prosenttia yhteisöverosta; 

8) valtion jako-osuus verovuonna 2027 on 
69,03 prosenttia ja kuntien jako-osuus 30,97 
prosenttia yhteisöverosta. 

12 f § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet verovuo-
sina 2020 2027 

Poiketen siitä, mitä 12 §:ssä säädetään: 
              
4) valtion jako-osuus verovuonna 2023 on 

78,63 prosenttia ja kuntien jako-osuus 21,37 
prosenttia yhteisöverosta; 

5) valtion jako-osuus verovuonna 2024 on 
79,65 prosenttia ja kuntien jako-osuus 20,35 
prosenttia yhteisöverosta; 

6) valtion jako-osuus verovuonna 2025 on 
79,52 prosenttia ja kuntien jako-osuus 20,48 
prosenttia yhteisöverosta; 

7) valtion jako-osuus verovuonna 2026 on 
79,43 prosenttia ja kuntien jako-osuus 20,57 
prosenttia yhteisöverosta; 

8) valtion jako-osuus verovuonna 2027 on 
79,35 prosenttia ja kuntien jako-osuus 20,65 
prosenttia yhteisöverosta. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

13 § 

Yksittäisten kuntien jako-osuudet 

              
Kuntien metsävero-osuus määräytyy vuosit-

tain siten, että vuoden 2007 metsävero-osuutta 
muutetaan bruttokantorahatulojen muutosta 
vastaavasti. Muutos lasketaan vuoden 2005 
lopusta verovuotta kaksi vuotta edeltäneen 
vuoden loppuun (metsävero-osuus). Metsä-
vero-osuuden määrä on vähintään 5 ja enin-
tään 15 prosenttia kuntien yhteisöverosta. 

 
 
              
 

13 § 

Yksittäisten kuntien jako-osuudet 

              
Kuntien metsävero-osuus määräytyy vuosit-

tain siten, että vuoden 2007 metsävero-osuutta 
muutetaan bruttokantorahatulojen muutosta 
vastaavasti. Muutos lasketaan vuoden 2005 
lopusta verovuotta kaksi vuotta edeltäneen 
vuoden loppuun. Tästä määrästä metsäerän 
laskentaperusteena käytetään 66,67 prosent-
tia (metsävero-osuus). Metsävero-osuuden 
määrä on vähintään 5 ja enintään 15 prosenttia 
kuntien yhteisöverosta. 

              

  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Lain voimaan tullessa voimassa ollutta 13 §:n 
3 momenttia sovelletaan viimeisen kerran 
käytettäessä verovuoden 2022 tietoja jako-
osuuksien laskentaperusteena. 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

12. 

Laki 

Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 30 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 

laissa 1130/2017, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

30 § 

Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 

              
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotui-

sista kustannuksista valtio perii kunnilta yh-
teensä 29,1 prosenttia, evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnilta yhteensä 3,2 prosenttia 
ja Kansaneläkelaitokselta 5,6 prosenttia. 

 

30 § 

Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 

              
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotui-

sista kustannuksista valtio perii kunnilta yh-
teensä 14,2 prosenttia, evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnilta yhteensä 3,2 prosenttia 
ja Kansaneläkelaitokselta 5,6 prosenttia. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-

lenterivuoden 2023 vuotuisiin verotuskustan-
nuksiin. 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

13. 

Laki 

arvonlisäverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 4 momentti, 6 §:n 1 3 momentti, 8 §, 33 §:n 

1 momentti, 35 §:n 1 kohta, 38 §:n 1 momentti, 79 §, 120 §:n 2 momentti, 121 e §:n 1 ja 2 kohta, 
130 §:n edellä oleva väliotsikko ja 130 § sekä 130 a §, 149 a §:n 4 momentti sekä 209 b §:n 2 
momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 4 momentti ja 149 a §:n 4 momentti laissa 1301/2003, 6 §:n 2 
momentti, 33 §:n 1 momentti, 120 §:n 2 momentti sekä 121 e §:n 1 ja 2 kohta laissa 1061/2007, 
38 §:n 1 momentti laissa 1119/2018, 79 § laeissa 377/1994, 1486/1994, 1392/2010 ja 492/2012, 
130 § laeissa 377/1994, 1486/1994, 1457/2001 ja 1392/2010, 130 a § laeissa 1457/2001, 
529/2010 ja 1119/2018 sekä 209 b §:n 2 momentin 2 kohta laissa 399/2012, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

3 § 
 

              
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta: 
1) ulkomaalaiseen, jolla ei ole Suomessa 

kiinteää toimipaikkaa; eikä 
2) kuntaan. 

3 § 
 

              
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta: 
1) ulkomaalaiseen, jolla ei ole Suomessa 

kiinteää toimipaikkaa; 
2) hyvinvointialueeseen; eikä 
3) kuntaan. 

 
6 § 

 
Valtio ja kunta ovat verovelvollisia 1 §:ssä 

tarkoitetusta toiminnasta. 
Valtio ja kunta ovat verovelvollisia 33 §:ssä 

tarkoitetusta rakentamispalvelun ottamisesta 
omaan käyttöön silloinkin, kun kiinteistön 
luovutus ei tapahdu liiketoiminnan muodossa.  

 
Kunta on verovelvollinen 130 §:ssä tarkoi-

tettuun palautukseen oikeuttavaan käyttöön 
käyttöomaisuudeksi hankitun tavaran myyn-
nistä silloinkin, kun myynti ei tapahdu liike-
toiminnan muodossa. 

              
 

6 § 
 

Valtio, hyvinvointialue ja kunta ovat vero-
velvollisia 1 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta. 

Valtio, hyvinvointialue ja kunta ovat vero-
velvollisia 33 §:ssä tarkoitetusta rakentamis-
palvelun ottamisesta omaan käyttöön silloin-
kin, kun kiinteistön luovutus ei tapahdu liike-
toiminnan muodossa. 

Kunta ja hyvinvointialue ovat verovelvolli-
sia 130 §:ssä tarkoitettuun palautukseen oi-
keuttavaan käyttöön käyttöomaisuudeksi han-
kitun tavaran myynnistä silloinkin, kun 
myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa. 

              
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

8 § 
 

Kuntayhtymään ja Ahvenanmaan maakun-
taan sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään 
kunnasta. 

8 § 
 

Kuntayhtymään sovelletaan, mitä tässä 
laissa säädetään kunnasta. 

Hyvinvointiyhtymään sekä Ahvenanmaan 
maakuntaan ja Ahvenanmaan maakuntaan 
kuuluvaan kuntaan sovelletaan, mitä tässä 
laissa säädetään hyvinvointialueesta. 

Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialu-
eesta, sovelletaan Helsingin kaupunkiin ja 
HUS-yhtymään niiden ollessa sosiaali- ja ter-
veydenhuollosta tai pelastustoimesta järjestä-
misvastuussa. 
 

33 § 
 

Kiinteistön uudisrakentamiseen tai peruspa-
rantamiseen liittynyt rakentamispalvelu kat-
sotaan otetuksi omaan käyttöön myös silloin, 
kun elinkeinonharjoittaja, valtio tai kunta 
muissa kuin 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa kiinteistön 
ennen kuin se on otettu käyttöön rakentamis-
palvelun suorittamisen jälkeen. 

              

33 § 
 

Kiinteistön uudisrakentamiseen tai peruspa-
rantamiseen liittynyt rakentamispalvelu kat-
sotaan otetuksi omaan käyttöön myös silloin, 
kun elinkeinonharjoittaja, valtio, hyvinvointi-
alue tai kunta muissa kuin 31 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa 
kiinteistön ennen kuin se on otettu käyttöön 
rakentamispalvelun suorittamisen jälkeen. 

              
 

35 § 
 

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoi-
tetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- 
ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden 
sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos ky-
symyksessä on: 

1) valtion tai kunnan ylläpitämässä tervey-
denhuollon toimintayksikössä annettava hoito 
taikka yksityisestä terveydenhuollosta anne-
tussa laissa (152/90) tarkoitettu hoito; 

 
              

35 § 
 

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla tarkoi-
tetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- 
ja työkyvyn määrittämiseksi taikka terveyden 
sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai 
ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos ky-
symyksessä on: 

1) valtion, hyvinvointialueen tai kunnan yl-
läpitämässä terveydenhuollon toimintayksi-
kössä annettava hoito taikka yksityisestä ter-
veydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) 
tarkoitettu hoito; 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

38 § 
 

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai 
kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomais-
ten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelu-
jen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tar-
koituksena on huolehtia lasten ja nuorten sekä 
iäkkäiden henkilöiden huollosta ja vammais-
ten henkilöiden huollosta ja muista palveluista 
ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta 
tällaisesta toiminnasta. 
 
 

              

38 § 
 

Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion, hyvin-
vointialueen tai kunnan harjoittamaa sekä so-
siaaliviranomaisen valvomaa muun sosiaali-
huollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toi-
mintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia las-
ten ja nuorten sekä iäkkäiden henkilöiden 
huollosta ja vammaisten henkilöiden huol-
losta ja muista palveluista ja tukitoimista, 
päihdehuollosta sekä muusta tällaisesta toi-
minnasta. 

              
 

79 § 
 

Veron perusteeseen luetaan suoraan tavaran 
tai palvelun hintaan liittyvät tuet ja avustuk-
set. 

Kun tavaran tai palvelun myyjänä on kunta, 
suoraan hintoihin liittyvänä tukena ja avus-
tuksena ei pidetä toiminnan harjoittamisesta 
tai järjestämisestä aiheutunutta kunnan katta-
maa alijäämää. 

Veron perusteeseen luetaan Yleisradio Oy:n 
valtion televisio- ja radiorahastosta saama 
määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama 
korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituk-
sen kantamista televisiomaksutuloista. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu määrä 
ei sisällä veron osuutta. 

79 § 
 

Veron perusteeseen luetaan suoraan tavaran 
tai palvelun hintaan liittyvät tuet ja avustuk-
set. 
 
 
 
 
 

Veron perusteeseen luetaan Yleisradio Oy:n 
valtion televisio- ja radiorahastosta saama 
määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama 
korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituk-
sen kantamista televisiomaksutuloista. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu määrä 
ei sisällä veron osuutta. 
 

120 § 
 

              
Tarkistamisen edellytyksenä on, että elin-

keinonharjoittaja on suorittanut kiinteistöin-
vestoinnin liiketoimintaa varten taikka että 
kiinteistöinvestoinnin suorittaja on kunta. 
 

              

120 § 
 

              
Tarkistamisen edellytyksenä on, että elin-

keinonharjoittaja on suorittanut kiinteistöin-
vestoinnin liiketoimintaa varten taikka että 
kiinteistöinvestoinnin suorittaja on kunta tai 
hyvinvointialue. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

121 e § 
 

Kiinteistönluovutuksissa luovuttajan oikeus 
ja velvollisuus tarkistaa kiinteistöinvestointia 
koskevan hankintaan sisältyvän veron vähen-
nystä siirtyvät luovutuksensaajalle, jos: 

1) luovuttaja on elinkeinonharjoittaja tai 
kunta, jolle tarkistusoikeus tai -velvollisuus 
on alun perin syntynyt tai jolle se on siirtynyt; 
 

2) luovutuksensaaja hankkii kiinteistön lii-
ketoimintaa varten taikka luovutuksensaaja on 
kunta tai valtio; ja 

              

121 e § 
 

Kiinteistönluovutuksissa luovuttajan oikeus 
ja velvollisuus tarkistaa kiinteistöinvestointia 
koskevan hankintaan sisältyvän veron vähen-
nystä siirtyvät luovutuksensaajalle, jos: 

1) luovuttaja on elinkeinonharjoittaja, kunta 
tai hyvinvointialue, jolle tarkistusoikeus tai -
velvollisuus on alun perin syntynyt tai jolle se 
on siirtynyt; 

2) luovutuksensaaja hankkii kiinteistön lii-
ketoimintaa varten taikka luovutuksensaaja on 
kunta, hyvinvointialue tai valtio; ja 

              
 

Kunnat Julkisyhteisöt 

130 § 
 

Kunnalla on oikeus saada palautuksena han-
kintaan sisältyvä 10 luvussa tarkoitettu vero, 
josta ei saa tehdä vähennystä tai josta ei saa 
131 §:ssä tarkoitettua palautusta. Palautus saa-
daan myös 79 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
tuesta tai avustuksesta suoritettavasta verosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palautus ei 
koske veroa, joka sisältyy yksityiseen kulu-
tukseen, 114 tai 114 a §:ssä tarkoitettuun käyt-
töön tapahtuvaan hankintaan tai kiinteistön 
vuokraustoimintaa varten tehtyyn hankintaan. 

Kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle ka-
lenterivuodelta 1 momentin nojalla palautuk-
sena saatavien verojen yhteismäärä viimeis-
tään kalenterivuotta seuraavan toisen kuukau-
den loppuun mennessä siltä osin kuin tietoja 
ei ole aikaisemmin ilmoitettu. Ilmoitettavasta 
määrästä saadaan vähentää 6 §:n 3 momentin 
nojalla kalenterivuodelta suoritettava vero. 

130 § 
 

Kunnalla ja hyvinvointialueella on oikeus 
saada palautuksena hankintaan sisältyvä 10 
luvussa tarkoitettu vero, josta ei saa tehdä vä-
hennystä tai josta ei saa 131 §:ssä tarkoitettua 
palautusta. Palautus saadaan myös 79 §:n 1 
momentissa tarkoitetusta tuesta tai avustuk-
sesta suoritettavasta verosta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu palautus ei 
koske veroa, joka sisältyy yksityiseen kulu-
tukseen, 114 tai 114 a §:ssä tarkoitettuun käyt-
töön tapahtuvaan hankintaan tai kiinteistön 
vuokraustoimintaa varten tehtyyn hankintaan. 

Palautukseen oikeutetun on ilmoitettava 
Verohallinnolle kalenterivuodelta 1 momen-
tin nojalla palautuksena saatavien verojen yh-
teismäärä viimeistään kalenterivuotta seuraa-
van toisen kuukauden loppuun mennessä siltä 
osin kuin tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. 
Ilmoitettavasta määrästä saadaan vähentää 6 
§:n 3 momentin nojalla kalenterivuodelta suo-
ritettava vero. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

130 a § 
 

Kunnalla on oikeus saada palautuksena las-
kennallinen vero seuraavista verottomina 
hankkimistaan palveluista ja tavaroista: 

 
1) 34 §:ssä tarkoitettu terveyden- ja sairaan-

hoitopalvelu sekä mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettu hoitoon liittyvä palvelu ja tavara 
samoin kuin 36 §:ssä 1 4 kohdassa tarkoitetut 
palvelut ja tavarat; 

2) 37 ja 38 a §:ssä tarkoitettu sosiaalihuol-
toon liittyvä palvelu tai tavara. 
 
 
 
 
 
 

Kunnalla on oikeus saada palautus myös 1 
momentissa tarkoitetun toiminnan harjoitta-
jalle toimintaa varten antamastaan tuesta tai 
avustuksesta. 
 

Laskennallinen vero on 5 prosenttia palve-
lun tai tavaran ostohinnasta, maahan tuodun 
tavaran 9 luvussa tarkoitetusta veron perus-
teesta taikka tuen tai avustuksen määrästä. 

Palautusta ei saada: 
1) kunnalta tehdyistä hankinnoista eikä kun-

nalle annetusta tuesta tai avustuksesta; 
 

2) työsuhteen perusteella maksettavista kor-
vauksista. 

Kunnan on ilmoitettava Verohallinnolle ka-
lenterivuodelta 1 ja 2 momentin nojalla palau-
tuksena saatavien laskennallisten verojen yh-
teismäärä viimeistään kalenterivuotta seuraa-
van toisen kuukauden loppuun mennessä siltä 
osin kuin tietoja ei ole aikaisemmin ilmoitettu. 

130 a § 
 

Hyvinvointialueella on oikeus saada palau-
tuksena laskennallinen vero seuraavista verot-
tomina hankkimistaan palveluista ja tava-
roista: 

1) 34 §:ssä tarkoitettu terveyden- ja sairaan-
hoitopalvelu sekä mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettu hoitoon liittyvä palvelu ja tavara 
samoin kuin 36 §:n 1 4 kohdassa tarkoitetut 
palvelut ja tavarat;  

2) 37 §:ssä tarkoitettu sosiaalihuoltoon liit-
tyvä palvelu tai tavara. 

Kunnalla sekä Ahvenanmaan maakunnalla 
ja Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalla kun-
nalla on oikeus laskennallisen veron palau-
tukseen verottomina hankkimistaan 38 a §:ssä 
tarkoitetuista varhaiskasvatukseen liittyvistä 
palveluista ja tavaroista. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla pa-
lautuksensaajalla on oikeus saada palautus 
myös 1 tai 2 momentissa tarkoitetun toimin-
nan harjoittajalle toimintaa varten antamas-
taan tuesta tai avustuksesta. 

Laskennallinen vero on 5 prosenttia palve-
lun tai tavaran ostohinnasta, maahan tuodun 
tavaran 9 luvussa tarkoitetusta veron perus-
teesta taikka tuen tai avustuksen määrästä. 

Palautusta ei saada: 
1) kunnalta tai hyvinvointialueelta tehdyistä 

hankinnoista eikä niille annetusta tuesta tai 
avustuksesta;  

2) työsuhteen perusteella maksettavista kor-
vauksista. 

Palautukseen oikeutetun on ilmoitettava 
Verohallinnolle kalenterivuodelta 1 3 mo-
mentin nojalla palautuksena saatavien lasken-
nallisten verojen yhteismäärä viimeistään ka-
lenterivuotta seuraavan toisen kuukauden lop-
puun mennessä siltä osin kuin tietoja ei ole ai-
kaisemmin ilmoitettu. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

149 a § 
 

              
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovel-

leta, jos: 
1) 1 momentissa tarkoitetun laskukaavan 

mukainen huojennus on negatiivinen; 
2) tilikaudelta tilitettävä vero on negatiivi-

nen; 
3) verovelvollinen on ulkomaalainen, jolla 

ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa; tai 
4) verovelvollinen on kunta. 

 
              

149 a § 
 

              
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovel-

leta, jos: 
1) 1 momentissa tarkoitetun laskukaavan 

mukainen huojennus on negatiivinen; 
2) tilikaudelta tilitettävä vero on negatiivi-

nen; 
3) verovelvollinen on ulkomaalainen, jolla 

ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa; tai 
4) verovelvollinen on hyvinvointialue tai 

kunta. 
              

 
209 b § 

 
              
Lasku on annettava myös: 
              
2) 130 a §:n 1 momentissa tarkoitetun tava-

ran tai palvelun myynnistä kunnalle. 
 
              

 

209 b § 
 

              
Lasku on annettava myös: 
              
2) 130 a §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetun 

tavaran tai palvelun myynnistä kunnalle tai 
hyvinvointialueelle. 

              
 

  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Sen 130 ja 130 a § tulevat kuitenkin voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2023. 

Tätä lakia sovelletaan, jos veron suoritta-
misvelvollisuus on syntynyt lain voimaantulo-
päivänä tai sen jälkeen. Tämän lain 130 § ja 
130 a §:ää sovelletaan, jos myyty tavara on 
toimitettu tai palvelu on suoritettu palautuk-
seen oikeutetulle taikka yhteisöhankinta on 
tehty, tavara on siirretty varastointimenette-
lystä tai maahantuodusta tavarasta on muu-

suorittamisvelvollisuus lain voimaantulopäi-
vänä tai sen jälkeen.  

Poiketen siitä, mitä muutettavan lain 21 ja 
22 §:ssä säädetään kunta ei ole verovelvolli-
nen sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastus-
toimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta 
ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpa-
nosta annetun lain ( / ) 23 §:ssä tarkoitettujen 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Hyvin-
vointialueen katsotaan hankkivan mainitut ta-
varat ja palvelut tämän lain 130 §:ssä tarkoi-
tettuun palautukseen oikeuttavaan käyttöön ja 
se on verovelvollinen näiden tavaroiden ja 
palvelujen myynnistä muutettavan lain 21 ja 
22 §:n mukaisesti siirtäessään tavarat ja pal-
velut myöhemmin muuhun käyttöön. 

Kuntayhtymän tai kunnan varojen siirtä-
mistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelas-
tustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta annetun lain 20 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla ei pidetä myyntinä eikä luovutuk-
sena, ja kuntayhtymän ja kunnan oikeudet ja 
velvollisuudet verotuksessa siirtyvät tältä osin 
hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän ja kunnan 
muutettavan lain 11 luvussa tarkoitettu tarkis-
tusoikeus ja -velvollisuus siirtyvät hyvinvoin-
tialueelle. 

Mitä 4 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin varojen siirtämiseen HUS-yhtymälle. 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

14. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 16 §:n 5 ja 11 momentti, 18 §:n 5 ja 

6 momentti, 20 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti ja 91 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne 
ovat laissa 520/2010, sekä 

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 91 b § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

16 § 

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen 
yleinen tiedonantovelvollisuus  

              
Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, kun-

nan, vakuutus- ja eläkelaitoksen, huoltokont-
torin ja työnantajan on toimitettava Verohal-
linnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot ve-
rovelvolliselle annetusta lainasta, sen käyttö-
tarkoituksesta, pääomasta sekä lainasta mak-
setusta korosta. 

              
Kunnan ja kuntayhtymän, joka perii maksa-

mistaan palkkioista tuloverolain 31 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamushen-
kilömaksuja, on toimitettava Verohallinnolle 
tarpeelliset tiedot perimistään luottamushen-
kilömaksuista. Luottamushenkilömaksun saa-
jan on toimitettava Verohallinnolle tarpeelli-
set tiedot niistä luottamushenkilömaksuista, 
jotka verovelvollinen on itse suoraan maksa-
nut luottamushenkilömaksun saajalle. 

 
              
 

16 § 

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen 
yleinen tiedonantovelvollisuus 

              
Luotto- ja rahoituslaitoksen, valtion, hyvin-

vointialueen, kunnan, vakuutus- ja eläkelai-
toksen, huoltokonttorin ja työnantajan on toi-
mitettava Verohallinnolle verotusta varten tar-
peelliset tiedot verovelvolliselle annetusta lai-
nasta, sen käyttötarkoituksesta, pääomasta 
sekä lainasta maksetusta korosta. 

              
Kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen 

ja hyvinvointiyhtymän, joka perii maksamis-
taan palkkioista tuloverolain 31 §:n 1 momen-
tin 5 kohdassa tarkoitettuja luottamushenki-
lömaksuja, on toimitettava Verohallinnolle 
tarpeelliset tiedot perimistään luottamushen-
kilömaksuista. Luottamushenkilömaksun saa-
jan on toimitettava Verohallinnolle tarpeelli-
set tiedot niistä luottamushenkilömaksuista, 
jotka verovelvollinen on itse suoraan maksa-
nut luottamushenkilömaksun saajalle. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

18 § 

Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 

              
Valtion ja kunnan viranomaisen on toimitet-

tava Verohallinnolle verotusta varten tarpeel-
liset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, 
niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja ra-
kennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja 
omistajista. 

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun 
julkisyhteisön on toimitettava Verohallinnolle 
verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat 
tiedot myöntämistään elinkeino-, työllistämis- 
ja niihin verrattavista tuista ja avustuksista 
sekä niiden saajista ja maksetuista määristä. 
Tiedonantovelvollisuus koskee myös muuta 
yhteisöä, jonka myöntämien edellä tarkoitet-
tujen tukien ja avustusten rahoitus tapahtuu 
kokonaan tai osaksi julkisista varoista. 
 

              
 

18 § 

Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 

              
Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viran-

omaisen on toimitettava Verohallinnolle vero-
tusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tie-
dot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, 
maapohjan ja rakennusten ominaisuuksista, 
kaavoituksesta ja omistajista. 

Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viran-
omaisen sekä muun julkisyhteisön on toimi-
tettava Verohallinnolle verotusta varten tar-
peelliset, hallussaan olevat tiedot myöntämis-
tään elinkeino-, työllistämis- ja niihin verrat-
tavista tuista ja avustuksista sekä niiden saa-
jista ja maksetuista määristä. Tiedonantovel-
vollisuus koskee myös muuta yhteisöä, jonka 
myöntämien edellä tarkoitettujen tukien ja 
avustusten rahoitus tapahtuu kokonaan tai 
osaksi julkisista varoista. 

              
 

20 § 

Viranomaisen erityinen tiedonantovelvolli-
suus 

Valtion ja kunnan viranomaisen sekä muun 
julkisyhteisön on Verohallinnon pyynnöstä 
annettava tai esitettävä tarkastettaviksi sellai-
set tiedot, jotka saattavat olla tarpeen vero-
tusta tai muutoksenhakua varten ja jotka sel-
viävät viranomaisen tai muun julkisyhteisön 
hallussa olevista asiakirjoista tai muutoin ovat 
tämän tiedossa, jos tiedot eivät koske sellaista 
asiaa, josta lain mukaan ei saa todistaa. Vero-
tukseen vaikuttavia taloudellista asemaa kos-
kevia tietoja ei kuitenkaan saa kieltäytyä anta-
masta. 

              
 

20 § 

Viranomaisen erityinen tiedonantovelvolli-
suus 

Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viran-
omaisen sekä muun julkisyhteisön on Vero-
hallinnon pyynnöstä annettava tai esitettävä 
tarkastettaviksi sellaiset tiedot, jotka saattavat 
olla tarpeen verotusta tai muutoksenhakua 
varten ja jotka selviävät viranomaisen tai 
muun julkisyhteisön hallussa olevista asiakir-
joista tai muutoin ovat tämän tiedossa, jos tie-
dot eivät koske sellaista asiaa, josta lain mu-
kaan ei saa todistaa. Verotukseen vaikuttavia 
taloudellista asemaa koskevia tietoja ei kui-
tenkaan saa kieltäytyä antamasta. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

25 § 

Tietojen maksullisuus 

              
Jos valtion tai kunnan viranomainen luovut-

taa laajoja ja massaluonteisia tietoja Verohal-
linnolle, Verohallinto maksaa asianomaiselle 
viranomaiselle tietojen luovuttamisesta mai-
nitulle viranomaiselle keskimäärin aiheutuvat 
kustannukset lukuun ottamatta yleishallinto- 
ja pääomakustannuksia sekä koneiden ja lait-
teiden vuokraus- ja toimitilakustannuksia. 
 

25 § 

Tietojen maksullisuus 

              
Jos valtion, hyvinvointialueen tai kunnan vi-

ranomainen luovuttaa laajoja ja massaluontei-
sia tietoja Verohallinnolle, Verohallinto mak-
saa asianomaiselle viranomaiselle tietojen 
luovuttamisesta mainitulle viranomaiselle 
keskimäärin aiheutuvat kustannukset lukuun 
ottamatta yleishallinto- ja pääomakustannuk-
sia sekä koneiden ja laitteiden vuokraus- ja 
toimitilakustannuksia. 
 

91 a § 

Kunnan ja seurakunnan tuloveroprosentin il-
moittaminen 

Kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään verovuotta edeltä-
vän vuoden marraskuun 17 päivänä tulovero-
prosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tulovero-
prosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuu-
della. 

              
 

91 a § 

Kunnan ja seurakunnan tuloveroprosentin il-
moittaminen 

Kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa Ve-
rohallinnolle viimeistään verovuotta edeltä-
vän vuoden marraskuun 17 päivänä tulovero-
prosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tulovero-
prosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tark-
kuudella. 

              
 

 91 b § 

Kunnan tuloveroprosentin ilmoittamiseen 
liittyvät tilapäiset säännökset 

Poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, 
kunta ilmoittaa vuodelle 2023 tuloveropro-
sentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuu-
della. Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 
2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momen-
tissa säädettynä aikana taikka Verohallinnon 
myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai 
kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poik-
keaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelas-
tustoimea koskevan uudistuksen toimeenpa-
nosta ja sitä koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta annetun lain ( / ) 53 §:ssä sää-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

detystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuo-
den 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 
13,26 prosenttiyksiköllä. 

Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2024 tu-
loveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa sää-
dettynä aikana taikka Verohallinnon myöntä-
mässä myöhemmässä määräajassa tai tulove-
roprosentin tarkkuus poikkeaa 91 a §:n 1 mo-
mentissa säädetystä, verotuksessa voidaan 
noudattaa vuoden 2023 tuloveroprosenttia 
pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön 
kymmenykseen. 
 

  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Sen 91 a §:n 1 momentti tulee kuitenkin voi-
maan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023. Lain 
91 b § on voimassa 31 päivään joulukuuta 
2024. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

15. 

Laki 

yleisradioverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yleisradioverosta annetun lain (484/2012) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 

Yhteisön yleisradiovero 

              
Valtion ja sen laitosten, kunnan, kuntayhty-

män, seurakunnan, uskonnollisen yhdyskun-
nan, asunto-osakeyhtiön, tuloverolain 20 §:ssä 
tarkoitetun tuloverosta vapaan yhteisön ja ul-
komaisen kuolinpesän ei ole suoritettava 
yleisradioveroa. 

3 § 

Yhteisön yleisradiovero 

              
Valtion ja sen laitosten, hyvinvointialueen, 

hyvinvointiyhtymän, kunnan, kuntayhtymän, 
seurakunnan, uskonnollisen yhdyskunnan, 
asunto-osakeyhtiön, tuloverolain 20 §:ssä tar-
koitetun tuloverosta vapaan yhteisön ja ulko-
maisen kuolinpesän ei ole suoritettava yleisra-
dioveroa. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

16. 

Laki 

tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n 2 momentin 14 kohta seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

6 § 

Tulorekisteriin talletettavat tulotiedot ja 
muut tiedot 

              
Palkanmaksajan maksamista suorituksista 

ja muuna kuin rahana antamista eduista talle-
tetaan seuraavat verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) 3 luvun sekä oma-aloitteis-
ten verojen verotusmenettelystä annetun lain 
(768/2016) 16 §:n ja 29 §:n 3 momentin no-
jalla ilmoitettavat tiedot: 

              
14) tiedot kunnan ja kuntayhtymän maksa-

mistaan palkkioista perimistä luottamushenki-
lömaksuista; 

              
 

6 § 

Tulorekisteriin talletettavat tiedot ja muut 
tiedot 

              
Palkanmaksajan maksamista suorituksista 

ja muuna kuin rahana antamista eduista talle-
tetaan seuraavat verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) 3 luvun sekä oma-aloitteis-
ten verojen verotusmenettelystä annetun lain 
(768/2016) 16 §:n ja 29 §:n 3 momentin no-
jalla ilmoitettavat tiedot: 

              
14) tiedot kunnan, kuntayhtymän, hyvin-

vointialueen ja hyvinvointiyhtymän maksa-
mistaan palkkioista perimistä luottamushenki-
lömaksuista; 

              
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 
. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

17. 

Laki 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) nimike, 1 ja 2 §, 3 §:n 2 mo-

mentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 16 a ja 23 §, 25 §:n 1 momentti, 31§:n 
3 momentti, 37 b §:n 4 momentti, 39 §:n 2 momentti, 43 §:n 2 momentti, 48 §:n 1 momentti, 50 
§ sekä 53 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 2 §, 4 §:n 1 momentti ja 16 a § laissa 419/2015, 31 §:n 3 momentti 
ja 43 §:n 2 momentti laissa 450/2007, 37 b §:n 4 momentti laissa 1469/2016 sekä 50 § laeissa 
419/2015 ja 191/2016, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kunnan viranhaltijoi-
hin, jollei muussa laissa toisin säädetä tai kun-
nallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) no-
jalla toisin sovita. 
 

Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, koskee 
myös kuntayhtymää. 
 

Laki  

kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kunnan ja hyvinvoin-
tialueen viranhaltijoihin, jollei muussa laissa 
toisin säädetä tai kunnan ja hyvinvointialueen 
virkaehtosopimuksista annetun lain 
(669/1970) nojalla toisin sovita. 

Mitä tässä laissa säädetään kunnasta ja hy-
vinvointialueesta, koskee myös kuntayhtymää 
ja hyvinvointiyhtymää. 
 
 

2 § 

Viranhaltija 

Tässä laissa viranhaltijalla tarkoitetaan hen-
kilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan. Virka-
suhteella tarkoitetaan julkisoikeudellista pal-
velussuhdetta, jossa kunta on työnantajana ja 

2 § 

Viranhaltija ja virkasuhde 

Tässä laissa viranhaltijalla tarkoitetaan hen-
kilöä, joka on virkasuhteessa kuntaan tai hy-
vinvointialueeseen. Virkasuhteella tarkoite-
taan julkisoikeudellista palvelussuhdetta, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

viranhaltija työn suorittajana. Henkilö otetaan 
virkasuhteeseen kuntalain (410/2015) 87 §:n 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. 
 

jossa kunta tai hyvinvointialue on työnanta-
jana ja viranhaltija työn suorittajana. Henkilö 
otetaan virkasuhteeseen kuntalain (410/2015) 
87 §:n 2 momentissa sekä hyvinvointialueesta 
annetun lain ( / ) 90 § 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa. 

3 § 

Virkasuhteen kestoaika 

               
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain 

viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määrä-
ajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka 
tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan 
virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon 
järjestäminen tai muu näihin rinnastettava 
kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista vir-
kasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. 
 

              
 

3 § 

Virkasuhteen kestoaika 

               
Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain 

viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määrä-
ajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka 
tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan 
virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon 
järjestäminen tai muu näihin rinnastettava 
kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liit-
tyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä 
seikka sitä vaatii. 

               
 

4 § 

Julkinen hakumenettely 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää jul-
kista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteri-
päivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kunta-
lain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. 
 

              
Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poi-

keten ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysy-
myksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan 
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, ta-
loudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun 
viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhtee-
seen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoa-
minen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä 
tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhal-
tijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, 

4 § 

Julkinen hakumenettely 

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää jul-
kista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteri-
päivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kunta-
lain 108 §:ssä tai hyvinvointialueesta annetun 
lain 111 §:ssä säädetyllä tavalla. 

               
Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poi-

keten ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysy-
myksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan 
virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, ta-
loudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun 
viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhtee-
seen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoa-
minen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä 
tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhal-
tijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

muun työnantajan palveluksessa olevan hen-
kilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopi-
muksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtä-
misen yhteydessä taikka muu näihin rinnastet-
tava johtosäännössä määrätty peruste. 
 

muun työnantajan palveluksessa olevan hen-
kilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopi-
muksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtä-
misen yhteydessä taikka muu näihin rinnastet-
tava hallintosäännössä määrätty peruste. 
 

5 § 

Virkasuhteeseen ottaminen 

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut 
julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain hen-
kilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen 
hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoi-
suusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä 
selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohta-
jan virkaan ja valtuuston päätöksen mukai-
sesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan 
suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin 
henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kel-
poisuudesta on esitetty selvitys. 
 

5 § 

Virkasuhteeseen ottaminen 

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut 
julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain hen-
kilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen 
hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoi-
suusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä 
selvitys hakijan kelpoisuudesta. 
 
 
 
 
 

Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston pää-
töksen mukaisesti muuhunkin kunnan virka-
suhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla 
ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut 
sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvi-
tys. 
 

6 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perus-
teista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virka-
suhteeseen otettavalla on oltava erikseen sää-
detty tai kunnan päättämä erityinen kelpoi-
suus. 

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuk-
sista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään 
tai kunta erityisestä syystä yksittäistapauk-
sessa toisin päättää.  

              

6 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perus-
teista säädetään perustuslaissa. Lisäksi virka-
suhteeseen otettavalla on oltava erikseen sää-
detty taikka kunnan tai hyvinvointialueen 
päättämä erityinen kelpoisuus. 

Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen vir-
kasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuk-
sista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään 
taikka kunta tai hyvinvointialue erityisestä 
syystä yksittäistapauksessa toisin päättää. 

              



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

16 a § 

Viranhaltijan oikeus saada vapaata työstään 
kunnallisen luottamustoimen hoitamista var-

ten 

Viranhaltijalla on oikeus saada vapaata 
työstään kunnallisen luottamustoimen hoita-
mista varten siten kuin kuntalain 80 ja 81 §:ssä 
säädetään. 
 

16 a § 

Viranhaltijan oikeus saada vapaata työs-
tään kunnan ja hyvinvointialueen luotta-

mustoimen hoitamista varten 

Viranhaltijalla on oikeus saada vapaata 
työstään kunnan ja hyvinvointialueen luotta-
mustoimen hoitamista varten. Viranhaltijan 
oikeuteen saada vapaata sovelletaan, mitä 
luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata 
kuntalain 80 ja 81 §:ssä sekä hyvinvointialu-
eesta annetun lain 83 ja 84 §:ssä säädetään. 
 
 

23 § 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen ottamisesta päättävä kunnan viranomai-
nen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden 
tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan vi-
rantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toi-
minnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu 
syy sitä edellyttää. 
 

23 § 

Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen 

Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-
seen ottamisesta päättävä kunnan tai hyvin-
vointialueen viranomainen voi varattuaan vi-
ranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päät-
tää, että viranhaltijan virantoimitusvelvolli-
suutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen jär-
jestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. 
 
 

25 § 

Viranhaltijan asema liikkeen luovutuksessa 

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoite-
taan kunnan tai kuntayhtymän toiminnallisen 
osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos 
luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen 
samana tai samankaltaisena. 
 

              
 

25 § 

Viranhaltijan asema liikkeen luovutuksessa 

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoi-
tetaan kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialu-
een tai hyvinvointiyhtymän toiminnallisen 
osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos 
luovutettava osa pysyy luovutuksen jälkeen 
samana tai samankaltaisena. 

               
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

31 § 

Lomautusmenettely 

               
Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työn-
antajan on työnantajan ja henkilöstön väli-
sestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 
(449/2007) mukaan esitettävä vastaava selvi-
tys tai neuvoteltava lomauttamisesta viranhal-
tijoiden tai heidän edustajansa kanssa. 
 

31 § 

Lomautusmenettely 

               
Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos 

työnantajan on työnantajan ja henkilöstön vä-
lisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvin-
vointialueella annetun lain (449/2007) mu-
kaan esitettävä vastaava selvitys tai neuvotel-
tava lomauttamisesta viranhaltijoiden tai hei-
dän edustajansa kanssa. 
 

37 b § 

Irtisanotun viranhaltijan työllistymistä edis-
tävä valmennus tai koulutus 

               
Työnantaja ja henkilöstö saavat sopia toisin 
siitä, mitä 2 momentissa säädetään arvon mää-
räytymisestä. Lisäksi työnantaja ja henkilöstö 
saavat sopia valmennuksen tai koulutuksen si-
jasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään 
irtisanottavan työllistymistä. Henkilöstön 
edustaja määräytyy työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun 
lain mukaisesti. Henkilöstön edustajan te-
kemä sopimus sitoo kaikkia niitä viranhalti-
joita, joita sopimuksen tehneen viranhaltijoi-
den edustajan on katsottava edustavan. 
 

37 b § 

Irtisanotun viranhaltijan työllistymistä edis-
tävä valmennus tai koulutus 

               
Työnantaja ja henkilöstö saavat sopia toisin 

siitä, mitä 2 momentissa säädetään arvon mää-
räytymisestä. Lisäksi työnantaja ja henkilöstö 
saavat sopia valmennuksen tai koulutuksen si-
jasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään 
irtisanottavan työllistymistä. Henkilöstön 
edustaja määräytyy työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvin-
vointialueella annetun lain mukaisesti. Henki-
löstön edustajan tekemä sopimus sitoo kaikkia 
niitä viranhaltijoita, joita sopimuksen tehneen 
viranhaltijoiden edustajan on katsottava edus-
tavan. 
 

 
39 § 

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhtey-
dessä 

               
Kunnan luovuttaessa liikkeensä edellä 25 §:n 
1 momentissa säädetyllä tavalla viranhaltija 
saa virkasuhteessa muutoin sovellettavaa irti-
sanomisaikaa noudattamatta tai sen kesto-
ajasta riippumatta irtisanoa virkasuhteen päät-
tymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut 

 
39 § 

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhtey-
dessä 

               
Kunnan tai hyvinvointialueen luovuttaessa 

liikkeensä 25 §:n 1 momentissa säädetyllä ta-
valla viranhaltija saa virkasuhteessa muutoin 
sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta 
tai sen kestoajasta riippumatta irtisanoa virka-
suhteen päättymään luovutuspäivästä, jos hän 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

tiedon luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen 
uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen 
luovutuspäivää. Jos hänelle on annettu tieto 
luovutuksesta myöhemmin, hän saa irtisanoa 
palvelussuhteensa päättymään luovutuspäi-
västä tai tämän jälkeen, viimeistään kuitenkin 
kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovu-
tuksesta. 
 
 

on saanut tiedon luovutuksesta työnantajalta 
tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuu-
kautta ennen luovutuspäivää. Jos hänelle on 
annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän 
saa irtisanoa palvelussuhteensa päättymään 
luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeis-
tään kuitenkin kuukauden kuluessa saatuaan 
tiedon luovutuksesta. 
 

43 § 

Virkasuhteen päättämismenettely 

               
Jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun 
lain mukaan velvollinen neuvottelemaan ta-
loudellisella tai tuotannollisella perusteella ta-
pahtuvan irtisanomisen perusteesta työnteki-
jöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnan-
tajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaa-
vaa velvollisuutta.  

              
 
 

43 § 

Virkasuhteen päättämismenettely 

               
Jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön 

välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvin-
vointialueella annetun lain mukaan velvolli-
nen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotan-
nollisella perusteella tapahtuvan irtisanomi-
sen perusteesta työntekijöiden tai heidän 
edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 mo-
mentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. 

               
 

48 § 

Virantoimituksesta pidättämisessä noudatet-
tava menettely 

Virantoimituksesta pidättämisestä päättää 
kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty 
muu viranomainen. Kunnanjohtajan virantoi-
mituksesta pidättämisestä päättää kuitenkin 
valtuusto. Ennen valtuuston kokousta voi kun-
nanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä 
väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjoh-
taja. Muiden viranhaltijoiden virantoimituk-
sesta pidättämisestä voi väliaikaisesti päättää 
kunnanjohtaja tai muu johtosäännössä mää-
rätty johtava viranhaltija. 
 
 

              
 

48 §  

Virantoimituksesta pidättämisessä noudatet-
tava menettely  

Virantoimituksesta pidättämisestä päättää 
kunnanhallitus tai aluehallitus tai hallinto-
säännössä määrätty muu viranomainen. Kun-
nanjohtajan tai hyvinvointialuejohtajan viran-
toimituksesta pidättämisestä päättää kuitenkin 
valtuusto. Ennen valtuuston kokousta voi kun-
nanjohtajan tai hyvinvointialuejohtajan viran-
toimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti 
päättää valtuuston puheenjohtaja. Muiden vi-
ranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämi-
sestä voi väliaikaisesti päättää kunnanjohtaja, 
hyvinvointialuejohtaja tai muu hallintosään-
nössä määrätty johtava viranhaltija. 

               
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

50 § 

Muutoksenhaku 

Työnantajan tämän lain nojalla tekemään 
päätökseen haetaan muutosta siten kuin kun-
talaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja 
kunnallisvalituksesta säädetään. Oikaisuvaati-
musaika 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista 
koskevasta päätöksestä alkaa kuitenkin kulua 
vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisano-
misajan päättymisestä. Sama koskee valitusai-
kaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisano-
mista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto 
tai kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
kuntayhtymän toimielin. 
 
 

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muu-
tosta viranomaisen päätökseen kunnallisen 
virkaehtosopimuslain 2 §:ssä tarkoitetussa 
asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai 
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä 
taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus 
panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä 
edellä tässä momentissa säädetään, sovelle-
taan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sel-
laisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oi-
keus panna asia vireille työtuomioistuimessa, 
tai sen alayhdistyksessä. 
 

50 § 

Muutoksenhaku 

Haettaessa muutosta työnantajan päätök-
seen sovelletaan, mitä kuntalaissa tai hyvin-
vointialueesta annetussa laissa oikaisuvaati-
muksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta 
sekä aluevalituksesta säädetään, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä. Oikaisuvaatimusaika 37 
§:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta 
päätöksestä alkaa kulua vasta 40 §:n 1 mo-
mentissa säädetyn irtisanomisajan päättymi-
sestä. Sama koskee valitusaikaa silloin, kun 
37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan 
päätöksen on tehnyt valtuusto tai kuntalain 58 
§:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän 
toimielin. 

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muu-
tosta viranomaisen päätökseen kunnan ja hy-
vinvointialueen virkaehtosopimuksista anne-
tun lain 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa taikka 
saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallinto-
riita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä tai vi-
ranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia 
vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä 
tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain 
viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa vi-
ranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna 
asia vireille työtuomioistuimessa tai sen 
alayhdistyksessä. 
 

 
53 § 

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 

Sen estämättä, mitä oikeudenkäyntikulujen 
korvaamisesta hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään, on kunnallisvalituksen 
tehnyt asianomainen viranhaltija tai muu hen-
kilö, jonka on katsottava tehneen valituksen 
viranhaltijan puolesta, vaadittaessa velvoitet-
tava korvaamaan työnantajan kohtuulliset oi-
keudenkäyntikulut, mikäli valitus koskee 

 
53 § 

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen 

Sen estämättä, mitä oikeudenkäyntikulujen 
korvaamisesta oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annetussa laissa (808/2019) säädetään, 
on kunnallisvalituksen tai aluevalituksen teh-
nyt asianomainen viranhaltija tai muu henkilö, 
jonka on katsottava tehneen valituksen viran-
haltijan puolesta, vaadittaessa velvoitettava 
korvaamaan työnantajan kohtuulliset oikeu-
denkäyntikulut, mikäli valitus koskee tässä 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

tässä laissa tarkoitettua asiaa eikä valitusta hy-
väksytä. Vastaavasti viranomainen on velvoi-
tettava korvaamaan kunnallisvalituksen teh-
neen asianosaisen kohtuulliset oikeudenkäyn-
tikulut, mikäli päätös valituksen johdosta osit-
tain tai kokonaan kumotaan. 
 

              
 

laissa tarkoitettua asiaa eikä valitusta hyväk-
sytä. Vastaavasti viranomainen on velvoitet-
tava korvaamaan kunnallisvalituksen tai alue-
valituksen tehneen asianosaisen kohtuulliset 
oikeudenkäyntikulut, mikäli päätös valituksen 
johdosta osittain tai kokonaan kumotaan. 

               
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

18. 

Laki 

kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain (670/1970) nimeke sekä 1, 1 a ja 2 

§, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1/1975 sekä 1 a § laissa 205/1991, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 

1 § 
 

Työehtosopimuksen kunnan ja kuntainliiton 
puolesta tekee kunnallinen sopimusvaltuus-
kunta, johon sovelletaan, mitä työehtosopi-
muslaissa on säädetty työnantajasta tai rekis-
teröidystä työnantajain yhdistyksestä. 
 
 
 
 
 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan järjes-
tysmuodosta ja toiminnasta säädetään erik-
seen lailla. 
 
 

Mitä tässä laissa on säädetty kunnallisesta 
sopimusvaltuuskunnasta, on Ahvenanmaan 
maakunnassa sovellettava elimeen, joka sen 
mukaan kuin siitä on maakunnanlainsäädän-
nössä säädetty edustaa kuntia kunnallisia työ-
ehtosopimuksia tehtäessä Ahvenanmaan maa-
kunnassa. 

Laki  

kunnan ja hyvinvointialueen työehtosopi-
muksista 

1 § 
 

Työehtosopimuksen kunnan, kuntayhty-
män, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän 
sekä kuntien ja hyvinvointialueiden työnanta-
jaedunvalvonnan järjestämisestä annetun lain 
( / ) 4 §:n 2 momentin mukaisen jäsenyhteisön 
puolesta tekee Kunta- ja hyvinvointialue-
työnantajat KT, johon sovelletaan, mitä työ-
ehtosopimuslaissa (436/1946) säädetään 
työnantajasta tai rekisteröidystä työnantajain 
yhdistyksestä. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 
järjestysmuodosta ja toiminnasta säädetään 
erikseen kuntien ja hyvinvointialueiden työn-
antajaedunvalvonnan järjestämisestä anne-
tussa laissa. 

Mitä tässä laissa säädetään Kunta- ja hyvin-
vointialuetyönantajat KT:n järjestysmuodosta 
ja toiminnasta, sovelletaan Ahvenanmaan 
maakunnassa elimeen, joka sen mukaan kuin 
siitä maakunnan lainsäädännössä säädetään, 
edustaa kuntia kunnallisia työehtosopimuksia 
tehtäessä Ahvenanmaan maakunnassa. 
 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 a § 
 

Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai 
työntekijän palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on työehtosopi-
muksessa jätetty kunnan tai kuntainliiton har-
kintaan, voidaan kunnanvaltuuston tai liitto-
valtuuston päätösvaltaa kunnallislain (953/76) 
11 §:n 2 momentin estämättä johtosäännöllä 
taikka muutoin kunnanvaltuuston tai liittoval-
tuuston päätöksellä siirtää muulle kunnalli-
selle viranomaiselle. 
 

1 a § 
Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai 

työntekijän palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on työehtosopi-
muksessa jätetty kunnan tai kuntayhtymän 
harkintaan, kunnanvaltuuston tai yhtymäval-
tuuston päätösvaltaa voidaan sen estämättä, 
mitä kuntalain (410/2015) 91 §:ssä sääde-
tään, hallintosäännöllä taikka muutoin kun-
nanvaltuuston tai yhtymävaltuuston päätök-
sellä siirtää muulle kunnalliselle viranomai-
selle. 

Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai 
työntekijän palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on työehtosopi-
muksessa jätetty hyvinvointialueen tai hyvin-
vointiyhtymän harkintaan, aluevaltuuston 
päätösvaltaa voidaan sen estämättä, mitä hy-
vinvointialueesta annetun lain ( / ) 94 §:ssä 
säädetään, hallintosäännöllä taikka muutoin 
aluevaltuuston päätöksellä siirtää muulle hy-
vinvointialueen viranomaiselle. 
 

2 § 
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta voi val-

tuuttaa kunnan tai kuntainliiton omasta puo-
lestaan tekemään työehtosopimuksen valtuus-
kunnan määräämissä rajoissa. 
 

2 § 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT voi 

valtuuttaa kunnan, kuntayhtymän, hyvinvoin-
tialueen, hyvinvointiyhtymän tai kuntien ja hy-
vinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan 
järjestämisestä annetun lain 4 §:n 2 momentin 
mukaisen jäsenyhteisön omasta puolestaan te-
kemään työehtosopimuksen hallituksen tai ja-
oston määräämissä rajoissa. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20  

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

19. 

Laki 

 kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 29 § sekä 
muutetaan nimike, 1 §, 2 §:n 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti, 3 §:n 1 - 4 momentti, 5 ja 5 

a §, 8 §:n 2 ja 3 momentti, 11 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 2 momentti, 15 ja 19 §, 20 §:n 2 ja 4 momentti, 
21 §:n 1 momentti sekä 25 ja 28 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentin 2 kohta laissa 485/1996, 3 §:n 4 momentti laissa 
436/1993, 5 ja 13 § osaksi laissa 765/1986, 5 a § laissa 204/1991, 14 §:n 1 momentti laissa 
765/1986, 20 §:n 4 momentti ja 21 §:n 1 momentti laissa 492/1986 sekä 28 § laissa 19/1997, 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 

1 § 
 

Kunnallisten viranhaltijain palvelussuhteen 
ehtojen vahvistamiseksi virkaehtosopimuksin 
ja työrauhan turvaamiseksi neuvotellaan sen 
mukaan, kuin tässä laissa säädetään. 

 
Viranhaltijoiksi luetaan kunnallisessa vi-

rassa tai kunnallislain 98 §:ssä tarkoitetussa ti-
lapäisessä julkisoikeudellisessa palvelussuh-
teessa kuntaan tai kuntainliittoon olevat hen-
kilöt. 
 

Laki 

kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopi-
muksista 

1 § 
 

Tässä laissa säädetään neuvotteluista kun-
tien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja 
hyvinvointiyhtymien viranhaltijoiden palve-
lussuhteen ehtojen vahvistamiseksi virkaehto-
sopimuksin ja työrauhan turvaamiseksi. 
 

2 § 
 

              
Sopia ei saa: 
              
2) eläkkeistä, perhe-eläkkeistä tai niihin ver-

rattavista muista eduista, virkasuhdeasuntojen 

2 § 
 

               
Sopia ei saa: 
               
2) eläkkeistä, perhe-eläkkeistä tai niihin ver-

rattavista muista eduista, virkasuhdeasuntojen 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

vuokrien määristä taikka kunnan tai kuntayh-
tymän muun omaisuuden käyttämisestä lu-
kuun ottamatta työnantajan ja viranhaltijoiden 
välisessä yhteistoimintatehtävässä toimivan 
henkilön työtiloja ja työvälineitä; 
 

              
Asiasta, josta ei ole virkaehtosopimusta, ja 

3 momentissa tarkoitetuista asioista on voi-
massa, mitä niistä on erikseen säädetty tai 
määrätty taikka virkaehtosopimuksen lisäksi 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan suostu-
muksella sopimuspalkkaisen viranhaltijan 
kanssa yksittäistapauksessa sovittu. 

              
 

vuokrien määristä taikka kunnan, kuntayhty-
män, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhty-
män muun omaisuuden käyttämisestä lukuun 
ottamatta työnantajan ja viranhaltijoiden väli-
sessä yhteistoimintatehtävässä toimivan hen-
kilön työtiloja ja työvälineitä; 

               
Asiaan, josta ei ole virkaehtosopimusta, ja 3 

momentissa tarkoitettuihin asioihin sovelle-
taan, mitä niistä erikseen säädetään tai mää-
rätään taikka virkaehtosopimuksen lisäksi 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 
suostumuksella sopimuspalkkaisen viranhal-
tijan kanssa yksittäistapauksessa sovitaan. 

               
 

3 § 
 

Neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat kun-
nallinen sopimusvaltuuskunta ja sellainen re-
kisteröity yhdistys, jonka varsinaisiin tarkoi-
tuksiin kuuluu viranhaltijain etujen valvomi-
nen kunnallisissa palvelussuhteissa (viranhal-
tijayhdistys) ja jonka kanssa sopimusvaltuus-
kunta harkitsee tarkoituksenmukaiseksi virka-
ehtosopimuksen tekemisen. 
 
 

Asiasta, josta saadaan sopia virkaehtosopi-
muksin, kunnallinen sopimusvaltuuskunta voi 
valtuuttaa kunnan tai kuntainliiton omasta 
puolestaan tekemään virkaehtosopimuksen 
sopimusvaltuuskunnan määräämissä rajoissa. 
 
 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan järjes-
tysmuodosta ja toiminnasta säädetään erik-
seen lailla. 
 
 

Neuvottelumenettelystä sekä työrauhan tur-
vaamista tarkoittavasta tai muusta sellaisesta 
menettelystä voidaan tehdä erillinen sopimus 
(pääsopimus). Samoin voidaan tehdä erillinen 

3 § 
 

Neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja 
sellainen rekisteröity yhdistys, jonka varsinai-
siin tarkoituksiin kuuluu viranhaltijoiden etu-
jen valvominen kuntien, kuntayhtymien, hy-
vinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien pal-
velussuhteissa (viranhaltijayhdistys) ja jonka 
kanssa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
KT harkitsee tarkoituksenmukaiseksi virkaeh-
tosopimuksen tekemisen. 

Asiasta, josta saadaan sopia virkaehtosopi-
muksin, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
KT voi valtuuttaa kunnan, kuntayhtymän, hy-
vinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän 
omasta puolestaan tekemään virkaehtosopi-
muksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
KT:n määräämissä rajoissa. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 
järjestysmuodosta ja toiminnasta säädetään 
kuntien ja hyvinvointialueiden työnantaja-
edunvalvonnan järjestämisestä annetussa 
laissa. 

Neuvottelumenettelystä sekä työrauhan tur-
vaamista tarkoittavasta tai muusta vastaavasta 
menettelystä voidaan tehdä erillinen sopimus 
(pääsopimus). Samoin voidaan tehdä erillinen 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

sopimus henkilöstöasioiden hoitamisessa 
noudatettavasta kunnan tai kuntayhtymän ja 
viranhaltijain yhteistoimintaa koskevasta me-
nettelystä (yleissopimus). 
 

              
 

sopimus henkilöstöasioiden hoitamisessa 
noudatettavasta kunnan, kuntayhtymän, hy-
vinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän viran-
haltijoiden yhteistoimintaa koskevasta menet-
telystä (yleissopimus). 

               
 

5 § 
 

Virkaehtosopimukseen ovat sidotut: 
1) kunnallinen sopimusvaltuuskunta; 
2) kunnat ja kuntainliitot; 
3) kunnalliset keskusjärjestöt; 
4) ne viranhaltijayhdistykset, jotka ovat teh-

neet virkaehtosopimuksen tai jälkeenpäin ai-
kaisempien sopimukseen osallisten suostu-
muksella kirjallisesti siihen yhtyneet; 

5) ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka yh-
dessä tai useammassa asteessa ovat tai sopi-
muksen voimassa ollessa ovat olleet 4 koh-
dassa mainittujen viranhaltijayhdistysten 
alayhdistyksiä; ja 

6) ne viranhaltijat, jotka ovat tai sopimuksen 
voimassa ollessa ovat olleet sopimukseen si-
dotun yhdistyksen jäseniä. 
 

Virkaehtosopimuksen estämättä kunnalli-
nen sopimusvaltuuskunta voi määrätä viran-
haltijain palvelussuhteen ehdoista toisin kuin 
virkaehtosopimuksessa on sovittu, jos henki-
löstön saaminen kuntien ja kuntainliittojen 
palvelukseen tai palveluksessa pysyttäminen 
taikka muut painavat syyt sitä vaativat. Kun-
nallinen sopimusvaltuuskunta ei kuitenkaan 
saa määrätä palvelussuhteen ehtoja huonom-
miksi kuin mitä virkaehtosopimuksessa on 
sovittu. 
 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan on en-
nen 2 momentin mukaisen määräyksen anta-
mista neuvoteltava siitä 3 §:n 4 momentissa 
tarkoitetun neuvottelumenettelyä koskevan 
pääsopimuksen osapuolina olevien yhdistys-
ten kanssa sekä kuultava siitä asianomaisia 

5 § 
 

Virkaehtosopimukseen ovat sidottuja: 
1) Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT; 
2) hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät;  
3) kunnat ja kuntayhtymät; 
4) kunnalliset keskusjärjestöt; 
5) ne viranhaltijayhdistykset, jotka ovat teh-

neet virkaehtosopimuksen tai jälkeenpäin ai-
kaisempien sopimukseen osallisten suostu-
muksella kirjallisesti siihen yhtyneet; 

6) ne rekisteröidyt yhdistykset, jotka yh-
dessä tai useammassa asteessa ovat tai sopi-
muksen voimassa ollessa ovat olleet 5 koh-
dassa tarkoitettujen viranhaltijayhdistysten 
alayhdistyksiä; 

7) ne viranhaltijat, jotka ovat tai sopimuk-
sen voimassa ollessa ovat olleet sopimukseen 
sidotun yhdistyksen jäseniä. 

Virkaehtosopimuksen estämättä Kunta- ja 
hyvinvointialuetyönantajat KT voi määrätä vi-
ranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista toisin 
kuin virkaehtosopimuksessa on sovittu, jos 
henkilöstön saaminen kuntien, kuntayhty-
mien, hyvinvointialueiden tai hyvinvointiyhty-
mien palvelukseen tai palveluksessa pitämi-
nen taikka muut painavat syyt sitä vaativat. 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ei 
kuitenkaan saa määrätä palvelussuhteen eh-
toja huonommiksi kuin mitä virkaehtosopi-
muksissa on sovittu. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on 
ennen 2 momentin mukaisen määräyksen an-
tamista neuvoteltava siitä pääsopimuksen osa-
puolina olevien yhdistysten kanssa sekä kuul-
tava siitä asianomaisia kuntia, kuntayhtymiä, 
hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä. Jos 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

kuntia ja kuntainliittoja. Jos asia koskee lukui-
sia kuntia tai kuntainliittoja, kunnallinen sopi-
musvaltuuskunta voi kuulla siitä kuntien ja 
kuntainliittojen asemesta kuntien keskusjär-
jestöjä. 
 
 

Kunnallinen sopimusvaltuuskunta voi, neu-
voteltuaan 3 momentissa tarkoitettujen yhdis-
tysten kanssa, määrätä niiden kuntaa tai kun-
tainliittoa työnantajana edustavien viranhalti-
joiden palvelussuhteen ehdoista, joiden osalta 
virkaehtosopimuksen sitovuuspiiriä on virka-
ehtosopimuksessa rajoitettu. Ne virat, joiden 
haltijain tehtäviin kuuluu edustaa kuntaa tai 
kuntainliittoa työnantajana, voidaan erikseen 
säätää asetuksella. 
 
 
 

Kunta tai kuntainliitto ei saa muutoin kuin 2 
ja 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
taikka 2 §:n 4 momentissa tarkoitetussa yksit-
täistapauksessa määrätä tai sopia eikä kunnal-
linen keskusjärjestö suositella virkaehtosopi-
muksen soveltamisalalla sopimuksen ulko-
puolella olevan, virkaehtosopimuksessa tar-
koitettua työtä suorittavan viranhaltijan palve-
lussuhteen ehtoja sellaisiksi, että ne ovat risti-
riidassa virkaehtosopimuksen kanssa.  
 

Edellä 1 ja 5 momentissa säädettyä on nou-
datettava ainoastaan sikäli kuin kunnallinen 
sopimusvaltuuskunta, kunta, kuntainliitto, vi-
ranhaltijayhdistys tai viranhaltija ei ole sidottu 
aikaisempaan toisin ehdoin tehtyyn virkaehto-
sopimukseen taikka mikäli virkaehtosopi-
muksessa itsessään ei ole sen sitovuuspiiriä 
rajoitettu. 
 

asia koskee lukuisia kuntia, kuntayhtymiä, hy-
vinvointialueita tai hyvinvointiyhtymiä, 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT voi 
kuulla siitä kuntien, kuntayhtymien, hyvin-
vointialueiden ja hyvinvointiyhtymien ase-
mesta kuntien tai hyvinvointialueiden keskus-
järjestöjä. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
voi, neuvoteltuaan pääsopimuksen osapuo-
lina olevien yhdistysten kanssa, määrätä nii-
den kuntaa, kuntayhtymää, hyvinvointialuetta 
tai hyvinvointiyhtymää työnantajana edusta-
vien viranhaltijoiden palvelussuhteen eh-
doista, joiden osalta virkaehtosopimuksen si-
tovuuspiiriä on virkaehtosopimuksessa rajoi-
tettu. Ne virat, joiden haltijoiden tehtäviin 
kuuluu edustaa kuntaa, kuntayhtymää, hyvin-
vointialuetta tai hyvinvointiyhtymää työnanta-
jana, voidaan säätää valtioneuvoston asetuk-
sella.  

Kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue tai hy-
vinvointiyhtymä ei saa muutoin kuin 2 ja 4 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa taikka 
2 §:n 4 momentissa tarkoitetussa yksittäista-
pauksessa määrätä tai sopia eikä Kunta- ja hy-
vinvointialuetyönantajat KT suositella virka-
ehtosopimuksen soveltamisalalla sopimuksen 
ulkopuolella olevan, virkaehtosopimuksessa 
tarkoitettua työtä suorittavan viranhaltijan 
palvelussuhteen ehtoja sellaisiksi, että ne ovat 
ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa. 

Mitä 1 ja 5 momentissa säädetään, sovelle-
taan kuitenkin vain, jos Kunta- ja hyvinvoin-
tialuetyönantajat KT, kunta, kuntayhtymä, hy-
vinvointialue, hyvinvointiyhtymä, viranhalti-
jayhdistys tai viranhaltija ei ole sidottu aikai-
sempaan toisin ehdoin tehtyyn virkaehtosopi-
mukseen taikka jos virkaehtosopimuksessa it-
sessään ei ole sen sitovuuspiiriä rajoitettu. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

5 a § 
 

Jos virkaehtosopimuksen soveltamisesta tai 
viranhaltijan palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on virkaehtoso-
pimuksessa jätetty kunnan tai kuntainliiton 
harkintaan, voidaan kunnanvaltuuston tai liit-
tovaltuuston päätösvaltaa kunnallislain 
(953/76) 11 §:n 2 momentin estämättä johto-
säännöllä taikka muutoin kunnanvaltuuston 
tai liittovaltuuston päätöksellä siirtää muulle 
kunnalliselle viranomaiselle. 
 

5 a § 
 

Jos virkaehtosopimuksen soveltamisesta tai 
viranhaltijan palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on virkaehtoso-
pimuksessa jätetty kunnan tai kuntayhtymän 
harkintaan, voidaan kunnanvaltuuston tai yh-
tymävaltuuston päätösvaltaa kuntalain 
(410/2015) 91 §:ssä säädetyn estämättä hal-
lintosäännöllä taikka muutoin kunnanvaltuus-
ton tai yhtymävaltuuston päätöksellä siirtää 
muulle kunnan tai kuntayhtymän viranomai-
selle. 

Jos virkaehtosopimuksen soveltamisesta tai 
viranhaltijan palkasta taikka muusta palve-
lussuhteen ehdosta päättäminen on virkaehto-
sopimuksessa jätetty hyvinvointialueen tai hy-
vinvointiyhtymän harkintaan, voidaan alue-
valtuuston päätösvaltaa hyvinvointialueesta 
annetun lain ( / ) 22 §:n estämättä hallinto-
säännöllä taikka muutoin aluevaltuuston pää-
töksellä siirtää muulle hyvinvointialueen vi-
ranomaiselle. 
 

8 § 
 

              
Työnsululla tarkoitetaan kunnan tai kuntain-

liiton toimeenpanemaa ja lakolla viranhalti-
jayhdistyksen kuntaan tai kuntainliittoon koh-
distamaa työnseisausta, jonka tarkoituksena 
on vastapuolen painostaminen työriidassa 
keskeyttämällä työnseisauksen piiriin kuulu-
vien viranhaltijoiden kaikkien virkatehtävien 
suorittaminen. 
 
 

Kunnan ja kuntainliiton ryhtymisestä työn-
sulkuun päättää kunnallinen sopimusvaltuus-
kunta. 
 

              
 

8 § 
 

               
Työnsululla tarkoitetaan kunnan, kuntayhty-

män, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhty-
män toimeenpanemaa ja lakolla viranhalti-
jayhdistyksen kuntaan, kuntayhtymään, hy-
vinvointialueeseen tai hyvinvointiyhtymään 
kohdistamaa työnseisausta, jonka tarkoituk-
sena on vastapuolen painostaminen työrii-
dassa keskeyttämällä työnseisauksen piiriin 
kuuluvien viranhaltijoiden kaikkien virkateh-
tävien suorittaminen. 

Kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen 
ja hyvinvointiyhtymän ryhtymisestä työnsul-
kuun päättää Kunta- ja hyvinvointialue-
työnantajat KT. 

               
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

11 § 
 

Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan asiana 
on valvoa, että kunnat ja kuntainliitot noudat-
tavat tämän lain säännöksiä ja virkaehtosopi-
muksen määräyksiä. Valvontavelvollisuu-
desta on vastaavasti voimassa, mitä 10 §:ssä 
on säädetty viranhaltijayhdistyksen velvolli-
suudesta valvoa alaisiaan yhdistyksiä. 
 

11 § 
 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 
on valvottava, että kunnat, kuntayhtymät, ja 
hyvinvointiyhtymät noudattavat tämän lain 
säännöksiä ja virkaehtosopimuksen määräyk-
siä. Valvontavelvollisuuteen sovelletaan, mitä 
10 §:ssä säädetään viranhaltijayhdistyksen 
velvollisuudesta valvoa alaisiaan yhdistyksiä. 
 

13 § 
 

Jos kunnallinen sopimusvaltuuskunta tai vi-
ranhaltijayhdistys katsoo, että työtaistelutoi-
menpide voi saattaa yhteiskunnan tärkeät toi-
minnat vakavaan häiriötilaan, eikä neuvotte-
luissa ole päästy yksimielisyyteen työtaistelu-
toimenpiteestä luopumisesta tai sen rajoitta-
misesta, on sopimusvaltuuskunnalla tai viran-
haltijayhdistyksellä oikeus viiden vuorokau-
den kuluessa työriitojen sovittelusta annetun 
lain 7 §:ssä mainitun ilmoituksen saatuaan kir-
jallisesti ilmoittaa valtakunnansovittelijain 
toimistoon saattavansa asian kunnallisen vir-
kariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
 

Milloin sopimusvaltuuskunta tai viranhalti-
jayhdistys katsoo työtaistelutoimenpiteen 
muodostuvan 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla yhteiskunnalle vaaralliseksi työtaistelun 
aikana, se voi välittömästi saattaa asian virka-
riitalautakunnan käsiteltäväksi. 
 

13 § 
 

Jos Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
tai viranhaltijayhdistys katsoo, että työtaiste-
lutoimenpide voi saattaa yhteiskunnan tärkeät 
toiminnat vakavaan häiriötilaan eikä neuvot-
teluissa ole päästy yksimielisyyteen työtaiste-
lutoimenpiteestä luopumisesta tai sen rajoitta-
misesta, on Kunta- ja hyvinvointialuetyönan-
tajat KT:lla tai viranhaltijayhdistyksellä oi-
keus viiden vuorokauden kuluessa työriitojen 
sovittelusta annetun lain (420/1962) 7 §:ssä 
tarkoitetun ilmoituksen saatuaan kirjallisesti 
ilmoittaa valtakunnansovittelijan toimistoon 
saattavansa asian asianomaisen virkariitalau-
takunnan käsiteltäväksi. 

Milloin Kunta- ja hyvinvointialuetyönanta-
jat KT tai viranhaltijayhdistys katsoo työtais-
telutoimenpiteen muodostuvan 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla yhteiskunnalle vaaral-
liseksi työtaistelun aikana, se voi välittömästi 
saattaa asian asianomaisen virkariitalautakun-
nan käsiteltäväksi. 
 

14 § 
 

Kunnallisessa virkariitalautakunnassa on 
kahdeksan jäsentä. Jäsenet, joiden tulee olla 
kunnallisten viranhaltijoiden työoloihin pe-
rehtyneitä, nimeää valtakunnansovittelija kol-
meksi kalenterivuodeksi kerrallaan, näistä 
neljä kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja 
neljä viranhaltijayhdistysten edustavimpien 
keskusjärjestöjen esityksestä. Kullekin jäse-
nelle nimetään samojen perusteiden mukaan 
kaksi henkilökohtaista varajäsentä. 

14 § 
 

Kuntien virkariitalautakunta käsittelee kun-
tien ja kuntayhtymien virkariita-asioita ja hy-
vinvointialueiden virkariitalautakunta hyvin-
vointialueiden ja hyvinvointiyhtymien virka-
riita-asioita. Kummassakin lautakunnassa on 
kahdeksan jäsentä. Jäsenet, joiden tulee olla 
kuntien virkariitalautakunnassa kuntien ja 
kuntayhtymien viranhaltijoiden työoloihin pe-
rehtyneitä ja hyvinvointialueiden virkariita-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siinäkin tapauksessa, että sopimusvaltuus-
kunta tai viranhaltijayhdistykset eivät valta-
kunnansovittelijan määräämän ajan kuluessa 
ole tehneet ehdotusta virkariitalautakunnan jä-
senistä ja varajäsenistä, nimeää valtakunnan-
sovittelija nämä. 

              
 

lautakunnassa hyvinvointialueiden ja hyvin-
vointiyhtymien viranhaltijoiden työoloihin pe-
rehtyneitä, nimeää valtakunnansovittelija kol-
meksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Neljä jä-
senistä nimetään Kunta- ja hyvinvointialue-
työnantajat KT:n ja neljä asianomaisen alan 
viranhaltijayhdistysten edustavimpien kes-
kusjärjestöjen esityksestä. Kullekin jäsenelle 
nimetään samojen perusteiden mukaan kaksi 
henkilökohtaista varajäsentä. 

Valtakunnansovittelija määrää jäsenet ja 
varajäsenet, vaikka Kunta- ja hyvinvoin-
tialuetyönantajat KT tai viranhaltijayhdistyk-
set eivät valtakunnansovittelijan määräämän 
ajan kuluessa ole tehneet ehdotusta virkariita-
lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. 

               
 

15 § 
 

Virkariitalautakunta kokoontuu valtakun-
nansovittelijan kutsusta valitsemaan keskuu-
destaan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan. 

Lautakunnan menot suoritetaan valtion va-
roista. 
 

15 § 
 

Virkariitalautakunnat kokoontuvat valta-
kunnansovittelijan kutsusta valitsemaan kes-
kuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

Lautakuntien menot suoritetaan valtion va-
roista. 
 

19 § 
 

Mitä 13 18 §:ssä on säädetty, sovelletaan 
mikäli kunnallinen sopimusvaltuuskunta ja 
asianomainen viranhaltijayhdistys eivät ole 
keskenään asiasta toisin sopineet. 
 

19 § 
 

Mitä 13 18 §:ssä säädetään, sovelletaan 
vain, jos Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 
KT ja asianomainen viranhaltijayhdistys eivät 
ole keskenään asiasta toisin sopineet. 
 

20 § 
 

              
Jos kunnallinen sopimusvaltuuskunta, kunta 

tai kuntainliitto menettelee 8 tai 9 §:n vastai-
sesti taikka jättää noudattamatta, mitä 11 §:ssä 
on säädetty, on sen, jollei virkaehtosopimuk-
sessa ole toisin määrätty, maksettava vahin-
gonkorvauksen sijasta hyvityssakko. 
 
 

              

20 § 
 

               
Jos Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat 

KT, kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue tai 
hyvinvointiyhtymä menettelee 8 tai 9 §:ssä 
säädetyn vastaisesti taikka jättää noudatta-
matta, mitä 11 §:ssä säädetään, on sen, jollei 
virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty, 
maksettava vahingonkorvauksen sijasta hyvi-
tyssakko. 

               



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Hyvityssakon määrä saa olla kunnallisen so-
pimusvaltuuskunnan, kunnan, kuntainliiton 
tai yhdistyksen osalta enintään 50 000 mark-
kaa ja viranhaltijan osalta enintään 200 mark-
kaa. Valtioneuvoston tulee kunnallista sopi-
musvaltuuskuntaa ja keskeisiä viranhaltijayh-
distyksiä kuultuaan tarkistaa nämä markka-
määrät rahan arvon muutosta vastaavasti kol-
mivuotiskausittain. 
 

Hyvityssakon määrä saa olla Kunta- ja hy-
vinvointialuetyönantajat KT:n, kunnan, kun-
tayhtymän, hyvinvointialueen, hyvinvointiyh-
tymän ja yhdistyksen osalta enintään 17 300 
euroa ja viranhaltijan osalta enintään 69 eu-
roa. Valtioneuvoston tulee Kunta- ja hyvin-
vointialuetyönantajat KT:ta ja keskeisiä vi-
ranhaltijayhdistyksiä kuultuaan tarkistaa 
nämä euromäärät rahan arvon muutosta vas-
taavasti kolmivuotiskausittain. 
 

21 § 
 

Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava 
huomioon kaikki esille tulleet asianhaarat, ku-
ten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, 
toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti 
antama aihe ja yhdistyksen tahi kunnan tai 
kuntainliiton koko. Erityisestä syystä voidaan 
hyvityssakko jättää tuomitsematta. 

              
 

21 § 
 

Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava 
huomioon vahingon ja syyllisyyden määrä, 
toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti 
antama aihe ja yhdistyksen, kunnan, kuntayh-
tymän, hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhty-
män koko. Erityisestä syystä voidaan hyvitys-
sakko jättää tuomitsematta. 

               
 

25 § 
 

Työtaistelun piiriin kuuluvalle viranhalti-
jalle ei suoriteta palkkausta eikä muita talou-
dellisia etuja siltä ajalta, minkä työnteko on 
estynyt kuntaan tai kuntainliittoon kohdiste-
tun työtaistelutoimenpiteen vuoksi. Niitä ei 
myöskään suoriteta kunnan tai kuntainliiton 
toimeenpaneman työnsulun piiriin kuuluvalle 
viranhaltijalle. Viranhaltijalla on kuitenkin oi-
keus virka-asunnon käyttämiseen työtaistelun 
aikana. 
 

25 § 
 

Työtaistelun piiriin kuuluvalle viranhalti-
jalle ei suoriteta palkkausta eikä muita talou-
dellisia etuja siltä ajalta, jonka työnteko on es-
tynyt kuntaan, kuntayhtymään, hyvinvointi-
alueeseen tai hyvinvointiyhtymään kohdiste-
tun työtaistelutoimenpiteen vuoksi. Niitä ei 
myöskään suoriteta kunnan, kuntayhtymän, 
hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän toi-
meenpaneman työnsulun piiriin kuuluvalle vi-
ranhaltijalle. Viranhaltijalla on kuitenkin oi-
keus virka-asunnon käyttämiseen työtaistelun 
aikana. 
 

28 § 
 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen on kuu-
kauden kuluessa virkaehtosopimuksen alle-
kirjoittamisesta toimitettava jäljennös tai tek-
ninen tallenne sopimuksesta työsuojelusta ja 
sen valvonnasta vastaavalle ministeriölle. 
 

28 § 
 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n 
on kuukauden kuluessa virkaehtosopimuksen 
allekirjoittamisesta toimitettava jäljennös tai 
tekninen tallenne sopimuksesta työsuojelusta 
ja sen valvonnasta vastaavalle ministeriölle. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

29 § 
 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän-
töönpanosta ja soveltamisesta annetaan tar-
vittaessa asetuksella. 
 

(kumotaan) 
 
 
 
 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee-
seen virkaehtosopimuksen määräyksen rikko-
miseen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

21. 

Laki 

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 

(449/2007) nimike, 1 ja 2 §, 3§:n 1 ja 4 momentti, 4 §, 4 a§:n 1 - 4 momentti, 6§:n 2 ja 3 
momentti, 10 §:n 4 momentti, 14 §, 15 §:n 1 momentti, 18, 19 ja 24 §, sellaisina kuin niistä ovat 
4 § osaksi laissa 1138/2013 ja 4 a §:n 1-3 momentti laissa 1472/2016, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää työnan-
tajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa 
kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on an-
taa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmär-
ryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan 
toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilös-
tölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja 
työyhteisöään koskevien päätösten valmiste-
luun sekä samalla edistää kunnallisen palvelu-
tuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työ-
elämän laatua. 

 

Laki 

työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää työnan-
tajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa 
kunnassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoi-
minnan tavoitteena on antaa henkilöstölle 
mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnanta-
jan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointi-
alueella toiminnan kehittämiseen ja antaa 
henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa 
työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten 
valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja 
hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksel-
lisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henki-
löstön väliseen yhteistoimintaan kunnissa ja 
kuntayhtymissä. Mitä tässä laissa jäljempänä 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henki-
löstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

säädetään kunnista, sovelletaan myös kun-
tayhtymiin. 
 
 
 

Tässä laissa työntekijällä tarkoitetaan kun-
taan virka- tai työsuhteessa olevaa. 
 

kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvin-
vointiyhtymässä. Mitä tässä laissa säädetään 
kunnasta, sovelletaan myös kuntayhtymään, 
ja mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialu-
eesta, sovelletaan myös hyvinvointiyhtymään.  

Tässä laissa työntekijällä tarkoitetaan kun-
taan tai hyvinvointialueeseen virka- tai työ-
suhteessa olevaa. 
 

3 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan 
osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen pal-
veluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoimin-
nassa ovat osallisina työntekijä, jota yhteistoi-
mintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja 
hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän 
tai sen osan edustaja tai asianomaisten henki-
löstöryhmien edustajat sekä työnantajan edus-
taja. Liikkeen luovutuksen yhteydessä yhteis-
toiminnan osapuolena voi olla myös luovu-
tuksensaaja. 

              
Yhteistoimintaedustajan irtisanomissuo-

jasta on hänen toimikautensa ajan voimassa, 
mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 
(304/2003) 38 §:n 2 momentissa ja työsopi-
muslain (55/2001) 7 luvun 10 §:ssä säädetään 
luottamusmiehen irtisanomissuojasta. 
 

3 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan 
osapuolia ovat kunta tai hyvinvointialue työn-
antajana ja sen palveluksessa oleva henki-
löstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työn-
tekijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsi-
teltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä 
taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja 
tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat 
sekä työnantajan edustaja. Liikkeen luovutuk-
sen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena 
voi olla myös luovutuksensaaja. 

               
Yhteistoimintaedustajan irtisanomissuo-

jaan sovelletaan hänen toimikautensa ajan, 
mitä kunnan ja hyvinvointialueen viranhalti-
jasta annetun lain (304/2003) 38 §:n 2 mo-
mentissa ja työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 
10 §:ssä säädetään luottamusmiehen irtisano-
missuojasta. 
 

4 § 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteis-
toiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, 
jotka koskevat: 

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vai-
kuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kun-
nan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kun-
tien välisessä yhteistyössä; 

4 § 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteis-
toiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, 
jotka koskevat: 

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vai-
kuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kun-
nan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
2) palvelujen uudelleen järjestämisen peri-

aatteita, jos asialla voi olla olennaisia henki-
löstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoi-
man käyttöä tai liikkeen luovutusta; 
 

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen 
ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön 
sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita 
ja suunnitelmia; sekä 

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä 
toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomautta-
mista tai irtisanomista. 

Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edelly-
tetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteutta-
minen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisa-
nomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia 
taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuh-
teiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä 
yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kun-
nanhallitus tekee valtuustolle lopullisen ta-
lousarvioehdotuksen. 
 

kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointialuei-
den tai näiden välisessä yhteistyössä; 

2) palvelujen uudelleen järjestämisen peri-
aatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työ-
voiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta 
johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaiku-
tuksia; 

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen 
ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön 
sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita 
ja suunnitelmia; 

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä 
toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomautta-
mista tai irtisanomista. 

Jos kunnan tai hyvinvointialueen talousar-
vioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimen-
piteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti 
aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaista-
misia, lomautuksia taikka merkittäviä heiken-
nyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpi-
teitä on käsiteltävä yhteistoimintamenette-
lyssä ennen kuin kunnanhallitus tai aluehalli-
tus tekee kunnan- tai aluevaltuustolle lopulli-
sen talousarvioehdotuksen. 
 

4 a § 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

Kunnassa on laadittava yhteistoimintame-
nettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelma. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee 
käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ai-
nakin: 

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja vir-
kasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehitty-
misestä; 

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen 
käytöstä; 

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitä-
mään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikään-

4 a § 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

Kunnassa ja hyvinvointialueella on laadit-
tava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee 
käydä ilmi kunnan tai hyvinvointialueen koko 
huomioon ottaen ainakin: 

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja vir-
kasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehitty-
misestä; 

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen 
käytöstä; 

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitä-
mään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikään-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

tyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttö-
myysuhan alaisten työntekijöiden työmarkki-
nakelpoisuutta; 

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta 
osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen 
vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näi-
den syistä sekä tähän arvioon perustuva vuo-
sittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai 
muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryh-
miteltynä; 

5) suunnitelmien toteuttaminen ja seuranta-
menettelyt. 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee li-
säksi sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti 
työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopi-
muslain 7 luvun 13 §:n ja kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työl-
listymistä edistävää valmennusta tai koulu-
tusta. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee 
kiinnittää huomiota: 

1) osatyökykyisten työllistämisen periaat-
teisiin; 

2) joustaviin työaikajärjestelyihin. 
              

 

tyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttö-
myysuhan alaisten työntekijöiden työmarkki-
nakelpoisuutta; 

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta 
osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen 
vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näi-
den syistä sekä tähän arvioon perustuva vuo-
sittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai 
muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryh-
miteltynä;  

5) 1 4 kohdassa tarkoitettujen arvioiden, 
periaatteiden ja suunnitelmien toteuttaminen 
ja niitä koskevat seurantamenettelyt. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee 
lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden mukaan 
työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopi-
muslain 7 luvun 13 §:n ja kunnan ja hyvin 

vointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 
b §:n mukaista työllistymistä edistävää val-
mennusta ja koulutusta. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee 
kiinnittää huomiota: 

1) osatyökykyisten työllistämisen periaat-
teisiin; sekä 

2) joustaviin työaikajärjestelyihin. 
               

 
6 § 

Tietojen antaminen 

              
Kunnan tulee kerran vuodessa antaa henki-

löstölle tiedot kunnan työllisyystilanteesta, 
toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden to-
dennäköisestä kehityksestä. Kunnan on annet-
tava neljännesvuosittain henkilöstön edusta-
jille heidän pyynnöstään kunnan työvoimati-
lannetta kuvaava selvitys kunnan määräaikai-
sissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijöiden määrästä. 
 
 

6 § 

Tietojen antaminen 

               
Kunnan ja hyvinvointialueen tulee kerran 

vuodessa antaa henkilöstölle tiedot kunnan tai 
hyvinvointialueen työllisyystilanteesta, toi-
minnan ja talouden tilasta sekä niiden toden-
näköisestä kehityksestä. Kunnan ja hyvinvoin-
tialueen on annettava neljännesvuosittain hen-
kilöstön edustajille heidän pyynnöstään kun-
nan tai hyvinvointialueen työvoimatilannetta 
kuvaava selvitys kunnan tai hyvinvointialueen 
määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijöiden määrästä. 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

Kunnan on vuosittain esitettävä henkilöstö-
ryhmien edustajille heidän pyynnöstään selvi-
tys kunnassa sovellettavista periaatteista tilaa-
jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulko-
puolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 
(1233/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuun alihankintasopimukseen perustu-
van työvoiman käyttämisestä. Selvityksestä 
tulee käydä ilmi työkohteet, työtehtävät sekä 
ajanjaksot, joina mainittua työvoimaa käyte-
tään. 
 
 

Kunnan ja hyvinvointialueen on vuosittain 
esitettävä henkilöstöryhmien edustajille hei-
dän pyynnöstään selvitys kunnassa tai hyvin-
vointialueella sovellettavista periaatteista ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista työvoimaa käytettäessä annetun 
lain (1233/2006) 2 pykälän 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettuun alihankintasopimuk-
seen perustuvan työvoiman käyttämisestä. 
Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet, työ-
tehtävät sekä ajanjaksot, joina mainittua työ-
voimaa käytetään. 
 

10 § 

Vuokratyövoiman käyttö 

               
Henkilöstön edustaja ei kuitenkaan voi vaa-

tia 3 momentissa tarkoitettua yhteistoiminta-
menettelyä, jos tarkoituksena on teettää vuok-
rattavilla työntekijöillä työtä, jota kunnan hen-
kilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan 
suorita, tai jos kysymyksessä on sellainen ly-
hytaikainen ja kiireellinen työ taikka asennus-
, korjaus- tai huoltotyö, jonka teettäminen ei 
ole mahdollista kunnan omalla henkilöstöllä. 
 

10 § 

Vuokratyövoiman käyttö 

               
Henkilöstön edustaja ei kuitenkaan voi vaa-

tia 3 momentissa tarkoitettua yhteistoiminta-
menettelyä, jos tarkoituksena on teettää vuok-
rattavilla työntekijöillä työtä, jota kunnan tai 
hyvinvointialueen henkilöstö ei vakiintuneen 
käytännön mukaan suorita, tai jos kysymyk-
sessä on sellainen lyhytaikainen ja kiireellinen 
työ taikka asennus-, korjaus- tai huoltotyö, 
jonka teettäminen ei ole mahdollista kunnan 
tai hyvinvointialueen omalla henkilöstöllä. 
 

14 § 

Yhteistoimintaelin 

Kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koos-
tuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. 
Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä 
tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt 
paikalliset alayhdistykset nimeävät edusta-
jansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi 
on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimin-
taan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tar-
koitettu yhteistoimintaedustaja. 
 

14 § 

Yhteistoimintaelin 

Kunnassa on yhteistoimintaelin, joka koos-
tuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. 
Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä 
tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt 
paikalliset alayhdistykset nimeävät edusta-
jansa yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi 
on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimin-
taan osallistuu myös 3 §:n 3 momentissa tar-
koitettu yhteistoimintaedustaja. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

Kunnat ja 1 momentissa tarkoitetut yhdis-
tykset voivat tarvittaessa sopia useamman 
kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä. 
 

Kunnat ja 1 momentissa tarkoitetut yhdis-
tykset voivat tarvittaessa sopia useamman 
kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä. 
 

15 § 

Yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen 

Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toi-
mintayksikön toiminnan vaarantuminen tai 
muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut 
ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenette-
lyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 
kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoiminta-
menettelyä. 

              
 

15 § 

Yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen 

Jos kunnan tai hyvinvointialueen viraston, 
laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan 
vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, 
joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yh-
teistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 
1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tar-
koitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltä-
vää yhteistoimintamenettelyä. 

               
 

18 § 

Yhteistoimintaneuvottelujen suhde työ- ja vir-
kaehtosopimusten neuvottelumääräyksiin 

Jos tässä laissa tarkoitetuissa yhteistoimin-
taneuvotteluissa käsiteltävä asia tulisi käsi-
tellä myös työnantajaa työehtosopimuslain 
(436/1946) nojalla sitovan työehtosopimuk-
sen tai kunnallisen virkaehtosopimuslain 
(669/1970) nojalla sitovan virkaehtosopimuk-
sen mukaisesti, yhteistoimintaneuvotteluja ei 
aloiteta tai ne on keskeytettävä, jos työnantaja 
tai sopimukseen sidottuja työntekijöitä tai vi-
ranhaltijoita edustava luottamusmies vaatii 
asian käsittelyä työ- tai virkaehtosopimuksen 
mukaisessa neuvottelujärjestyksessä. 
 

18 § 

Yhteistoimintaneuvottelujen suhde työ- ja vir-
kaehtosopimusten neuvottelumääräyksiin 

Jos tässä laissa tarkoitetuissa yhteistoimin-
taneuvotteluissa käsiteltävä asia tulisi käsi-
tellä myös työnantajaa työehtosopimuslain 
(436/1946) nojalla sitovan työehtosopimuk-
sen tai kunnan ja hyvinvointialueen virkaehto-
sopimuksista annetun lain (669/1970) nojalla 
sitovan virkaehtosopimuksen mukaisesti, yh-
teistoimintaneuvotteluja ei aloiteta tai ne on 
keskeytettävä, jos työnantaja tai sopimukseen 
sidottuja työntekijöitä tai viranhaltijoita edus-
tava luottamusmies vaatii asian käsittelyä työ- 
tai virkaehtosopimuksen mukaisessa neuvot-
telujärjestyksessä. 
 

19 § 

Sopimisoikeus 

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja asian-
omaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden 

19 § 

Sopimisoikeus 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja 
asianomaisten työntekijöiden ja viranhaltijoi-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

valtakunnalliset yhdistykset voivat sopimuk-
sin poiketa siitä, mitä 4 10 ja 12 16 §:ssä sää-
detään. Sopimuksin ei voida kuitenkaan poi-
keta siitä, mitä 6 §:ssä säädetään salassa pidet-
tävien tietojen antamisesta, eikä siitä, mitä 7 
ja 8 §:ssä säädetään, siltä osin kuin säännökset 
koskevat vähintään kymmenen työntekijän ir-
tisanomista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla sopimuk-
sella on samat oikeusvaikutukset kuin työeh-
tosopimuksella työehtosopimuslain ja virka-
ehtosopimuksella kunnallisen virkaehtosopi-
muslain mukaan. Työ- ja virkaehtosopimuk-
sen määräyksiä saa siihen sidottu työnantaja 
soveltaa niihinkin työntekijöihin ja viranhalti-
joihin, jotka eivät ole sopimukseen sidottuja, 
mutta kuuluvat sopimuksessa tarkoitettuun 
henkilöstöryhmään. 
 

den valtakunnalliset yhdistykset voivat sopi-
muksin poiketa siitä, mitä 4, 4 a, 5 10 ja 12
16 §:ssä säädetään. Sopimuksin ei voida kui-
tenkaan poiketa siitä, mitä 6 §:ssä säädetään 
salassa pidettävien tietojen antamisesta, eikä 
siitä, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, siltä osin 
kuin säännökset koskevat vähintään kymme-
nen työntekijän irtisanomista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla sopimuk-
sella on samat oikeusvaikutukset kuin työeh-
tosopimuksella työehtosopimuslain ja virka-
ehtosopimuksella kunnan ja hyvinvointialu-
een virkaehtosopimuksista annetun lain mu-
kaan. Työ- ja virkaehtosopimuksen määräyk-
siä saa siihen sidottu työnantaja soveltaa nii-
hinkin työntekijöihin ja viranhaltijoihin, jotka 
eivät ole sopimukseen sidottuja, mutta kuulu-
vat sopimuksessa tarkoitettuun henkilöstöryh-
mään. 
 

24 § 

Rangaistussäännökset 

Kuntaa työnantajana edustava viranhaltija 
tai työntekijä, joka tahallaan tai huolimatto-
muudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 
4 §:n 2 tai 3 momentissa, 5 §:ssä, jos kyseessä 
ei ole 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu 
työvoiman vähentämistilanne, 6, 10, 11 tai 20 
§:ssä säädetään, lukuun ottamatta, mitä 20 
§:ssä säädetään työnantajan maksuvelvolli-
suudesta, on tuomittava kunnan yhteistoimin-
tavelvoitteen rikkomisesta sakkoon. Vastuu 
työnantajaa edustavien henkilöiden kesken 
määräytyy rikoslain (39/1889) 47 luvun 7 
§:ssä säädettyjen perusteiden mukaan. 
 
 
 
 
 

24 § 

Rangaistussäännökset 

Kuntaa työnantajana edustava viranhaltija 
tai työntekijä, joka tahallaan tai huolimatto-
muudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 
4 §:n 2 momentissa, 5 §:ssä, jos kyseessä ei 
ole 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu 
työvoiman vähentämistilanne, 6, 10, 11 tai 20 
§:ssä säädetään, lukuun ottamatta, mitä 20 
§:ssä säädetään työnantajan maksuvelvolli-
suudesta, on tuomittava kunnan yhteistoimin-
tavelvoitteen rikkomisesta sakkoon. Hyvin-
vointialuetta työnantajana edustava viranhal-
tija tai työntekijä on tuomittava edellä maini-
tuista laiminlyönneistä tai teoista vastaavasti 
hyvinvointialueen yhteistoimintavelvollisuu-
den rikkomisesta sakkoon. Vastuu työnantajaa 
edustavien henkilöiden kesken määräytyy ri-
koslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen 
perusteiden mukaan.  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

Rangaistus 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
yhteistoimintaedustajan oikeuksien loukkaa-
misesta säädetään rikoslain 47 luvun 4 §:ssä. 

Rangaistus 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
yhteistoimintaedustajan oikeuksien loukkaa-
misesta säädetään rikoslain 47 luvun 4 §:ssä. 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Tämän lain 6 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan 
hyvinvointialueeseen 1 päivästä tammikuuta 
2024 lukien. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoi-
mea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain ( / ) 2 luvussa säädetyn väliai-
kaishallinnon ajan työnantajan ja henkilöstön 
edustajat valitaan hyvinvointialueen yhteis-
toimintaelimeen siten, että tämän lain 14 §:n 
mukainen yhteistoimintaelin kootaan tarkoi-
tuksenmukaisessa laajuudessa samoja peri-
aatteita noudattaen kuin kunnan yhteistoimin-
taelin. Henkilöstöä edustavat tämän lain 19 
§:ssä tarkoitettujen yhdistysten tai niiden re-
kisteröityjen paikallisten alayhdistysten ni-
meämät hyvinvointialueiden edustajat, kun-
nallisten pääsopijajärjestöjen tarkemmin oh-
jeistamalla tavalla. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

22. 

Laki 

 Kevasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 1 momentti,  
2 momentin 4 kohta ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 

455/2020 sekä 3 §:n 2 momentin 4 kohta ja 19 § laissa 513/2020, sekä 
lisätään lakiin uusi 19 a  19 c § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 § 

Kevan tehtävät 

Kevan tehtävänä on hoitaa: 
1) julkisten alojen eläkelain (81/2016) mu-

kaista kunta-alan, valtion, evankelis-luterilai-
sen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen 
Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa 
ja henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähentä-
miseen liittyvää toimintaa sekä muita maini-
tussa laissa säädettyjä tehtäviä;  
 

              
 

2 § 

Kevan tehtävät 

Kevan tehtävänä on hoitaa: 
1) julkisten alojen eläkelain (81/2016) mu-

kaisen kunta-alan, hyvinvointialueiden, hyvin-
vointiyhtymien, valtion, evankelis-luterilaisen 
kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pan-
kin henkilöstön eläketurvan toimeenpanoa ja 
henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähentä-
miseen liittyvää toimintaa sekä muita maini-
tussa laissa säädettyjä tehtäviä; 
                
 

3 § 

Kevan jäsenyhteisöt 

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunnat ja kun-
tayhtymät sekä Keva ja Kuntien takauskeskus. 
 
 

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä sellainen: 
              
4) osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa 

yhdellä tai useammalla 1 momentissa maini-
tulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu mää-
räysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien la-

3 § 

Kevan jäsenyhteisöt 

Kevan jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayh-
tymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, 
Keva, Kuntien takauskeskus ja Kunta- ja hy-
vinvointialuetyönantajat KT. 

Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä sellainen: 
               
4) osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa 

yhdellä tai useammalla 1 momentissa maini-
tulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu mää-
räysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

kiin perustuvien tehtävien hoidossa edellytet-
täviä palveluja sekä näitä välittömästi palvele-
via toimintoja; 

               
 

hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtä-
vien hoidossa edellytettäviä palveluja sekä 
näitä välittömästi palvelevia toimintoja; 

               
 

19 § 

Jäsenyhteisöjen maksuosuudet 

Kevan menot jäsenyhteisöjen palveluksessa 
olevan henkilöstön eläketurvan hoitamisesta 
jaetaan jokaiselta varainhoitovuodelta jä-
senyhteisöjen vastattaviksi. Valtuutettujen 
päättämä osuus kustannuksista jaetaan Kevan 
jäsenyhteisöjen palveluksessa olevien henki-
löiden julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä 
tarkoitettujen työansioiden yhteismäärien 
suhteessa. Valtuutetut voivat myös päättää ja-
kaa osan kustannuksista jäsenyhteisöjen pal-
veluksen perusteella maksettujen jäsenyhtei-
söjen palveluksesta karttuneiden eläkkeiden 
tai eläkkeen osien yhteismäärien suhteessa. 

Jäsenyhteisö on lisäksi velvollinen maksa-
maan Kevalle valtuutettujen vahvistamien pe-
rusteiden mukaan määrätyt eri eläkelajien 
omavastuuosuudet. 

Jäsenyhteisöiltä voidaan varainhoitovuonna 
periä ennakkoja niiden maksuosuuksista. 
 
 
 
Valtuutetut antavat tarkempia määräyksiä 1 
ja 2 momentissa tarkoitettujen maksujen suo-
rittamisen perusteista. 

19 § 

Jäsenyhteisöjen maksut 

Kevan menot jäsenyhteisöjen palveluksessa 
olevan henkilöstön eläketurvan hoitamisesta 
jaetaan jäsenyhteisöjen maksettavaksi nou-
dattaen 19 a 19 c §:ää. Valtiovarainministe-
riö vahvistaa 19 c §:ssä tarkoitetun tasaus-
maksun kokonaismäärän Kevan esityksestä. 
 
 
 
 
 
 
 

Keva päättää jäsenyhteisöiltä kerättävien 
eläkemaksujen laskentaperusteet ja tasaus-
maksun määrät. Keva antaa tarkempia mää-
räyksiä maksujen suorittamisen perusteista.  

Jäsenyhteisöjen 19 a ja 19 b §:ssä tarkoite-
tun eläkemaksun tulee yhdessä olla keskimää-
rin samantasoinen kuin työntekijän eläkelain 
(395/2006) mukainen keskimääräinen työelä-
kevakuutusmaksu. 

Jäsenyhteisöltä voidaan periä ennakkoja 19 
a 19 c §:ssä säädetyistä maksuista. 
 

 19 a § 

Työansioihin perustuva eläkemaksu 

Työansioihin perustuva eläkemaksun mää-
rää koskeva päätös kullekin jäsenyhteisölle on 
tehtävä sen palveluksessa olevien henkilöiden 
julkisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tar-
koitettujen työansioiden yhteismäärien perus-
teella. 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 19 b § 

Työkyvyttömyyseläkemaksu 

Työkyvyttömyyseläkemaksun määrää kos-
keva päätös on tehtävä ottaen huomioon sekä 
jäsenyhteisön julkisten alojen eläkelain 85 ja 
86 §:ssä tarkoitettujen työansioiden yhteis-
määrä että jäsenyhteisön toteutunut työkyvyt-
tömyyseläke- ja kuntoutusrahakorvausmeno 
tai jompikumpi näistä. 
 

 19 c § 

Tasausmaksu 

Tasausmaksun tulee kattaa eläkemenot pit-
källä aikavälillä 19 a ja 19 b §:ssä säädetyn 
eläkemaksun lisäksi. Tasausmaksua maksavat 
hyvinvointialueet ja kunnat.  

Tasausmaksu jaetaan hyvinvointialueiden 
ja kuntien kesken siinä suhteessa, mikä on hy-
vinvointialueiden ja kuntien osuus niiden jul-
kisten alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tarkoi-
tetuista työansioista tämän lain voimaantul-
lessa. Tätä jakoa laskettaessa hyvinvointialu-
eiden työansioiksi lasketaan sen henkilöstön 
työansiot, joka siirtyy hyvinvointialueille hy-
vinvointialueesta annetussa laissa ( / ) ja sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta an-
netun lain ( / ) mukaan. Lisäksi hyvinvointi-
alueiden työansioiksi lasketaan ne julkisten 
alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tarkoitetut työ-
ansiot, jotka ovat työntekijöillä sosiaali- tai 
terveydenhuollon palveluja tuottavassa yhti-
össä, jonka osakkeiden omistus siirtyy hyvin-
vointialueiden perustamisen yhteydessä kun-
nalta tai kuntayhtymältä hyvinvointialueelle. 
Kuntien työansioiksi lasketaan kuntiin, kun-
tayhtymiin, yhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin 
ja osuuskuntiin jäävän henkilöstön julkisten 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 
alojen eläkelain 85 ja 86 §:ssä tarkoitetut työ-
ansiot. 

Hyvinvointialueiden osuus jaetaan hyvin-
vointialueiden kesken hyvinvointialueiden ra-
hoituksesta annetun lain ( / ) mukaisen valtion 
rahoituksen suhteessa. Kuntien osuus jaetaan 
kuntien kesken kunakin vuonna kuntien vii-
meiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen 
verorahoituksen suhteessa. Kunnan verora-
hoituksella tarkoitetaan kunnan saamia kun-
nallisvero-, kiinteistövero- ja yhteisöverotu-
loja sekä valtionosuuksia, jotka kunnalle 
myönnetään kunnan peruspalvelujen valtion-
osuudesta annetun lain (1704/2009), opetus- 
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä anne-
tun lain (632/1998) perusteella. Kunnan 
osuutta laskettaessa ei kuitenkaan oteta huo-
mioon kunnan peruspalvelujen valtionosuu-
desta annetun lain 30 §:n mukaista harkin-
nanvaraista valtionosuuden korotusta. 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

Sen 19 ja 19 a 19 c § tulevat kuitenkin voi-
maan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023. 

 
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

23. 

Laki 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 9 §:n 2 ja 3 momentti, 21 §:n 2 mo-

mentti, 25 §:n 2 momentti sekä 26 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 2 momentti 
laissa 886/2017, sekä 

lisätään lain 9 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 886/2017, uusi 3 momentti, jolloin 
nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 

Järjestämisvastuu 

               
Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskelu-

huollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen jär-
jestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja pe-
rusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatil-
lista perustutkintokoulutusta ja valmentavaa 
koulutusta antavien oppilaitosten opiskeli-
joille heidän kotipaikastaan riippumatta. Op-
pilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus 
järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opis-
kelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjes-
täjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen 
järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osit-
tain tai kokonaan omana toimintanaan ja 
omalla kustannuksellaan. Oppilaitoksen si-
jaintikunta voi tukea koulutuksen järjestäjää 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämi-
sessä. Ulkomailla sijaitseva koulutuksen jär-
jestäjä vastaa psykologi- ja kuraattoripalvelu-
jen järjestämisestä omille opiskelijoilleen. 
 
 
 
 
 
 

9 § 

Järjestämisvastuu 

               
Hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos 

sijaitsee, vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja 
kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueel-
laan sijaitsevien oppilaitosten 1 §:ssä tarkoi-
tetuille opiskelijoille heidän kotipaikastaan 
riippumatta. Hyvinvointialueella on velvolli-
suus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut 
opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen 
järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulu-
tuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja 
osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja 
omalla kustannuksellaan. Hyvinvointialue voi 
tukea koulutuksen järjestäjää psykologi- ja 
kuraattoripalvelujen järjestämisessä. Ulko-
mailla sijaitseva koulutuksen järjestäjä vastaa 
psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämi-
sestä omille opiskelijoilleen. 
 
 

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattori-
palvelujen on oltava opiskelijoiden helposti 
saavutettavissa. Hyvinvointialueen on järjes-
tettävä palvelut ensisijaisesti oppilaitoksessa. 
Koulutuksen järjestäjän on tarjottava hyvin-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja 
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ter-
veydenhuoltolaissa säädetyn mukaisesti. 
 

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sel-
lainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai 
koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opis-
keluterveydenhuolto on opiskelijalle maksu-
tonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opis-
kelijoiden sairaanhoitopalveluja. 
 

vointialueen käyttöön tarkoitukseen soveltu-
vat tilat palvelujen järjestämiseksi. Jos koulu-
tuksen järjestäjän ei ole mahdollista tarjota 
tarkoitukseen soveltuvia tiloja oppilaitok-
sesta, hyvinvointialueen on järjestettävä pal-
velut koulutuksen järjestäjän tarjoamissa op-
pilaitoksen välittömässä läheisyydessä sijait-
sevissa tarkoitukseen soveltuvissa tiloissa. 
Koulutuksen järjestäjä on oikeutettu saamaan 
tilojen käytöstä aiheutuvista kustannuksista 
täyden korvauksen hyvinvointialueelta. Mitä 
edellä tässä momentissa säädetään koulutuk-
sen järjestäjän velvollisuudesta tarjota tilat, 
ei sovelleta valtioon tai yksityiseen koulutuk-
sen järjestäjään siltä osin kuin se järjestää 
palvelut 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
omana toimintanaan ja omalla kustannuksel-
laan. Jos valtio tai yksityinen koulutuksen jär-
jestäjä järjestää palvelut omana toimintanaan 
ja omalla kustannuksellaan, sen on järjestet-
tävä palvelut ensisijaisesti oppilaitoksessa. 
Jos oppilaitoksessa ei ole palvelujen järjestä-
miseen soveltuvia tiloja, se voi järjestää pal-
velut oppilaitoksen välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsevissa tarkoitukseen soveltuvissa 
tiloissa. 

Hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos 
sijaitsee, vastaa koulu- ja opiskeluterveyden-
huollon järjestämisestä terveydenhuoltolaissa 
säädetyn mukaisesti. 

Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sel-
lainen opiskeluhuolto, jota opetukseen tai 
koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opis-
keluterveydenhuolto on opiskelijalle maksu-
tonta lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden opis-
kelijoiden sairaanhoitopalveluja. 
 

 

Opiskeluhuollon rekisterit 

              
Edellä 20 §:n 2 momentissa tarkoitetut poti-

lasasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin, 

21 § 

Opiskeluhuollon rekisterit 

               

lasasiakirjat tallennetaan potilasrekisteriin, 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

jonka rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjes-
tänyt kunnan toimielin tai 10 §:ssä tarkoite-
tussa tapauksessa koulutuksen järjestäjä. 
Edellä 20 §:n 2 momentissa tarkoitetut opis-
keluhuollon kuraattorin asiakaskertomukset 
tallennetaan opiskeluhuollon kuraattorin asia-
kasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii 
palvelun järjestänyt kunnan toimielin tai 10 
§:ssä tarkoitetussa tapauksessa koulutuksen 
järjestäjä. 

              
 

jonka rekisterinpitäjänä toimii palvelun järjes-
tänyt hyvinvointialue 
tapauksessa koulutuksen järjestäjä. Edellä 

ntissa tarkoitetut opiskeluhuol-
lon kuraattorin asiakaskertomukset tallenne-
taan opiskeluhuollon kuraattorin asiakasrekis-
teriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii palvelun 
järjestänyt hyvinvointialue 
tetussa tapauksessa koulutuksen järjestäjä. 
 

               
 

 

Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi 

              
Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opis-

keluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yh-
teistyössä kunnan opetustoimen ja sosiaali- ja 
terveystoimen kanssa sekä osallistuttava ulko-
puoliseen opiskeluhuoltoa koskevaan arvioin-
tiin. Arvioinnin keskeiset tulokset on julkistet-
tava. 

              
 

25 § 

Opiskeluhuollon seuranta ja arviointi 

               
Koulutuksen järjestäjän on arvioitava opis-

keluhuollon toteutumista ja vaikuttavuutta yh-
teistyössä kunnan opetustoimen ja hyvinvoin-
tialueen sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
sekä osallistuttava ulkopuoliseen opiskelu-
huoltoa koskevaan arviointiin. Arvioinnin 
keskeiset tulokset on julkistettava. 

               
 

 

Opiskeluhuollon valvonta 

Koulutuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä 
oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa opiskelu-
huollon kokonaisuuden omavalvonnan toteu-
tumisesta. 

              

26 § 

Opiskeluhuollon valvonta 

Koulutuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä 
oppilaitoksen sijaintikunnan opetustoimen ja 
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa opiskeluhuollon kokonaisuuden oma-
valvonnan toteutumisesta. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 
. 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

24. 

Laki 

terveydenhuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään lakiin uusi 17 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 17 a § 

Opiskeluhuollon psykologipalvelut 

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiske-
luhuollon psykologipalvelut alueellaan sijait-
sevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta 
sekä ammatillista perustutkintokoulutusta ja 
valmentavaa koulutusta antavien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
1 §:ssä tarkoitetuille oppilaille ja opiskeli-
joille heidän kotipaikastaan riippumatta nou-
dattaen, mitä mainitussa laissa säädetään. 

Opiskeluhuollon psykologipalvelut ovat osa 
oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia 
opiskeluhuollon palveluja. Sen lisäksi, mitä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa opiskelu-
huollon psykologipalvelujen järjestämisestä 
ja sisällöstä säädetään, hyvinvointialueen on 
niitä järjestäessään toimittava yhteistyössä 
oppilaan vanhempien ja huoltajien tai ala-
ikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, 
muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön, 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän sekä 
muiden tarvittavien tahojen kanssa. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

25. 

Laki 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin 16 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 512/2016, 
muutetaan 14 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentin johdantokappale, sellaisena 

kuin niistä on 14 §:n 2 momentin johdantokappale laissa 512/2016, sekä 
lisätään 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 512/2016, uusi 13 b kohta 

sekä lakiin uusi 27 c § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

14 § 

Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut 

Kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestet-
tävä sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin 
tässä tai muussa laissa säädetään: 

               
 
 
Kunnallisina sosiaalipalveluina on huoleh-

dittava myös kehitysvammaisten erityishuol-
losta, vammaisuuden perusteella järjestettä-
vistä palveluista ja tukitoimista, toimeentulo-
tuen antamisesta kunnassa oleskelevalle hen-
kilölle, sosiaalisen luoton myöntämisestä kun-
nan asukkaille, kuntouttavasta työtoimin-
nasta, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
huoltoon kuuluvista palveluista, omaishoidon 
tuen, perhehoidon, lasten ja nuorten huollon, 
lastensuojelun, adoptioneuvonnan, perheasi-
oiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen 
ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä 
päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan 
sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lap-
sen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asi-
antuntijapalveluiden, isyyden selvittämiseen 

14 § 

Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut 

Hyvinvointialueen sosiaalipalveluina on jär-
jestettävä sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa 
kuin tässä tai muussa laissa säädetään: 

               
13 b) opiskeluhuollon kuraattoripalveluja; 
              
Hyvinvointialueen sosiaalipalveluina on 

huolehdittava myös kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta, vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimista, toi-
meentulotuen antamisesta hyvinvointialueen 
alueella oleskelevalle henkilölle, sosiaalisen 
luoton myöntämisestä hyvinvointialueen 
asukkaille, kuntouttavasta työtoiminnasta, 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huol-
toon kuuluvista palveluista, omaishoidon 
tuen, perhehoidon, lasten ja nuorten huollon, 
lastensuojelun, adoptioneuvonnan, perheasi-
oiden sovittelun, lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevan päätöksen vahvistamiseen 
ja ratkaisemiseen liittyvien tehtävien sekä 
päätösten täytäntöönpanossa toimitettavaan 
sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden ja lap-
sen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien sekä 
opiskeluhuollon järjestämisestä sen mukaan 
kuin niistä lisäksi erikseen säädetään: 
 
 

              
16) oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 

(1287/2013); 
              

 

asian tuomioistuinsovitteluun kuuluvien asi-
antuntijapalveluiden sekä isyyden selvittämi-
seen ja vahvistamiseen liittyvien tehtävien jär-
jestämisestä sen mukaan kuin niistä lisäksi 
erikseen säädetään: 

              
(kumotaan) 

 
              

 
 27 c § 

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut 

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiske-
luhuollon kuraattoripalvelut alueellaan sijait-
sevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta 
sekä ammatillista perustutkintokoulutusta ja 
valmentavaa koulutusta antavien koulujen ja 
oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
(1287/2013) 1 §:ssä tarkoitetuille oppilaille ja 
opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippu-
matta noudattaen, mitä mainitussa laissa sää-
detään. 

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut ovat 
osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia 
opiskeluhuollon palveluja. Sen lisäksi, mitä 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa opiskelu-
huollon kuraattoripalvelujen järjestämisestä 
ja sisällöstä säädetään, hyvinvointialueen on 
niitä järjestäessään toimittava yhteistyössä 
oppilaan vanhempien ja huoltajien tai ala-
ikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, 
muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilöstön, 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän sekä 
muiden tarvittavien tahojen kanssa. Hyvin-
vointialueen velvollisuudesta osallistua pe-
rusopetuslain (628/1998) 15 §:n mukaisen 
opetussuunnitelman laatimiseen säädetään 
terveydenhuoltolain 16 §:n 4 momentissa ja 
hyvinvointialueen velvollisuudesta osallistua 
lukiolain (714/2018) 12 §:ssä tarkoitetun ope-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 
tussuunnitelman ja ammatillisesta koulutuk-
sesta annetun lain (531/2017) 99 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen opiskelijahuollon jär-
jestämistapojen laatimiseen terveydenhuolto-
lain 17 §:n 5 momentissa. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

26. 

Laki 

kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Kuntien takauskeskuksesta annettuun lakiin (487/1996) uusi 1 b § seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 1 b § 

Takaukset hyvinvointialueiden perustami-
sesta aiheutuviin muutoksiin 

Sen estämättä, mitä 1 ja 1 a §:ssä sääde-
tään, takauskeskuksen myöntämät takaukset 
voivat kohdistua 1 §:ssä tarkoitettujen luotto-
laitosten varainhankintaan, jota on käytetty 
luottolaitoksen myöntämiin sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
( / ) 21, 26 ja 27 §:ssä tarkoitettuihin siirtyviin 
velkoihin ja muihin sitoumuksiin sekä niihin 
liittyviin koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin 
sekä muihin vastaaviin suojausjärjestelyihin. 
 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 . 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

27. 

Laki 

hallintolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hallintolain (434/2003) 2 §:n 2 momentti, 45 §:n 2 momentin 2 kohta, 58 §:n 2 

momentti ja 60 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin niistä on 58 §:n 2 momentti laissa 1408/2009, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

              
Tätä lakia sovelletaan valtion viranomai-

sissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäi-
sissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä 
eduskunnan virastoissa ja tasavallan presiden-
tin kansliassa (viranomainen). 
 
 

              
 

 

2 § 

Soveltamisala 

              
Tätä lakia sovelletaan valtion viranomai-

sissa, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhty-
mien viranomaisissa, kunnallisissa viran-
omaisissa, itsenäisissä julkisoikeudellisissa 
laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja ta-
savallan presidentin kansliassa (viranomai-
nen). 

              
 
 

45 § 

Päätöksen perusteleminen 

              
Päätöksen perustelut voidaan jättää esittä-

mättä, jos: 
              
2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen 

toimielimen toimittamaa vaalia; 
 
 

45 § 

Päätöksen perusteleminen 

              
Päätöksen perustelut voidaan jättää esittä-

mättä, jos: 
              
2) päätös koskee hyvinvointialueen tai hy-

vinvointiyhtymän taikka kunnallisen monijä-
senisen toimielimen toimittamaa vaalia; 
 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

58 § 

Tiedoksianto viranomaiselle 

              
Todisteellinen tiedoksianto kunnalle toimi-

tetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa 
asiassa käyttävän toimielimen puheenjohta-
jalle. Tiedoksianto voidaan toimittaa myös 
muulle henkilölle, joka on oikeutettu kunnan-
johtajan tai toimielimen puheenjohtajan puo-
lesta vastaanottamaan tiedoksiantoja. 
 
 
 
 
 

              
 

58 § 

Tiedoksianto viranomaiselle 

              
Todisteellinen tiedoksianto hyvinvointialu-

eelle toimitetaan hyvinvointialuejohtajalle tai 
hyvinvointialueen puhevaltaa asiassa käyttä-
vän toimielimen puheenjohtajalle. Todisteel-
linen tiedoksianto kunnalle toimitetaan kun-
nanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa 
käyttävän toimielimen puheenjohtajalle. Tie-
doksianto voidaan toimittaa myös muulle hen-
kilölle, joka on oikeutettu hyvinvointialuejoh-
tajan tai kunnanjohtajan taikka toimielimen 
puheenjohtajan puolesta vastaanottamaan tie-
doksiantoja. 

              
 

60 § 

Todisteellinen tiedoksianto 

              
Jos viranomainen katsoo siihen olevan ai-

hetta, tiedoksianto voidaan toimittaa haaste-
tiedoksiantona. Haastetiedoksiannosta on so-
veltuvin osin voimassa, mitä siitä oikeuden-
käymiskaaren 11 luvussa säädetään. Haaste-
tiedoksiannon voi toimittaa myös valtion tai 
kunnan viranomaisen palveluksessa oleva vir-
kamies tai viranhaltija, joka eri määräyksellä 
on oikeutettu toimittamaan haastetiedoksian-
toja viranomaisen toimialaan kuuluvassa asi-
assa. Haastetiedoksiannon toimittajan esteel-
lisyyteen sovelletaan tämän lain esteellisyyttä 
koskevia säännöksiä. 
 

60 § 

Todisteellinen tiedoksianto 

              
Jos viranomainen katsoo siihen olevan ai-

hetta, tiedoksianto voidaan toimittaa haaste-
tiedoksiantona. Haastetiedoksiannosta on so-
veltuvin osin voimassa, mitä siitä oikeuden-
käymiskaaren 11 luvussa säädetään. Haaste-
tiedoksiannon voi toimittaa myös valtion, hy-
vinvointialueen tai kunnan viranomaisen pal-
veluksessa oleva virkamies tai viranhaltija, 
joka eri määräyksellä on oikeutettu toimitta-
maan haastetiedoksiantoja viranomaisen toi-
mialaan kuuluvassa asiassa. Haastetiedoksi-
annon toimittajan esteellisyyteen sovelletaan 
tämän lain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

28. 

Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n 2 momentti, 

4 §:n 1 momentin 4 ja 8 kohta, 11 §:n 4 momentti, 14 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 17 ja 
18 kohta, 33 §:n 1 momentti sekä 34 §:n 3 ja 6 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 4 
momentti laissa 385/2007, 14 §:n 1 momentti sekä 34 §:n 6 momentti laissa 495/2005, 24 §:n 1 
momentin 17 kohta laissa 604/2018 sekä 33 §:n 1 momentti ja 34 §:n 3 momentti laissa 
853/2020, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Julkisuusperiaate 

              
Oikeudesta seurata eduskunnan täysistun-

toa, valtuuston ja muiden kunnallisten toimie-
linten kokouksia sekä tuomioistuinten ja kir-
kollisten toimielinten istuntoja säädetään erik-
seen. 
 
 

1 § 

Julkisuusperiaate 

              
Oikeudesta seurata eduskunnan täysistun-

toa, valtuuston ja muiden kunnallisten, hyvin-
vointialueen tai hyvinvointiyhtymän toimie-
linten kokouksia sekä tuomioistuinten ja kir-
kollisten toimielinten istuntoja säädetään erik-
seen. 
 
 

4 § 

Viranomaiset 

Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa: 
              
4) kunnallisia viranomaisia; 

 
              
8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 koh-

dassa tarkoitetun viranomaisen päätöksen pe-
rusteella tiettyä tehtävää itsenäisesti hoita-
maan asetettuja lautakuntia, neuvottelukuntia, 
komiteoita, toimikuntia, työryhmiä, toimitus-
miehiä ja kunnan ja kuntayhtymän tilintarkas-
tajia sekä muita niihin verrattavia toimielimiä. 

4 § 

Viranomaiset 

Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa: 
              
4) hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 

viranomaisia sekä kunnallisia viranomaisia; 
              
8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 koh-

dassa tarkoitetun viranomaisen päätöksen pe-
rusteella tiettyä tehtävää itsenäisesti hoita-
maan asetettuja lautakuntia, neuvottelukuntia, 
komiteoita, toimikuntia, työryhmiä, toimitus-
miehiä sekä hyvinvointialueen ja hyvinvoin-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 

              
 

tiyhtymän, kunnan ja kuntayhtymän tilintar-
kastajia sekä muita niihin verrattavia toimieli-
miä. 

              
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

              
Mitä tässä pykälässä säädetään asianosai-

sesta, ei koske sitä, jonka muutoksenhakuoi-
keus perustuu yksinomaan kunnan tai muun 
yhteisön jäsenyyteen. 
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

              
Mitä tässä pykälässä säädetään asianosai-

sesta, ei koske sitä, jonka muutoksenhakuoi-
keus perustuu yksinomaan hyvinvointialueen, 
kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen. 
 

14 § 

Asiakirjan antamisesta päättäminen 

Viranomaisen asiakirjan antamisesta päät-
tää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja 
on, jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla 
laissa toisin säädetä. Valtuusto voi kunnan 
johtosäännöllä kuitenkin antaa tässä laissa tar-
koitettuna viranomaisena toimivalle kunnalli-
selle toimielimelle oikeuden siirtää päättä-
mässään laajuudessa asiakirjan antamista kos-
kevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen 
viranhaltijalle. Tiedon antamisesta asiakir-
jasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksi-
antotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen 
viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää 
varten, päättää tehtävän antanut viranomai-
nen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

14 § 

Asiakirjan antamisesta päättäminen 

Viranomaisen asiakirjan antamisesta päät-
tää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja 
on, jollei 15 §:n 3 momentissa tai muualla 
laissa toisin säädetä. Kunnan valtuusto voi 
hallintosäännössään kuitenkin antaa tässä 
laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle 
kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää 
päättämässään laajuudessa asiakirjan anta-
mista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa 
alaiselleen viranhaltijalle. Samoin alueval-
tuusto voi hallintosäännössään antaa tässä 
laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle 
hyvinvointialueen toimielimelle oikeuden siir-
tää päättämässään laajuudessa asiakirjan an-
tamista koskevaa viranomaisen ratkaisuval-
taa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon antami-
sesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomai-
sen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai an-
nettu toisen viranomaisen lukuun suoritetta-
vaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut 
viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta 
johdu. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 

              
17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, 

kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai 
säätiön liikesalaisuudesta, samoin kuin sellai-
set asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta 
vastaavasta liiketoimintaa koskevasta sei-
kasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi 
mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille 
taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen sa-
manlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa 
harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen pa-
rempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi jul-
kisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuk-
sia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoi-
tus- ja velanhoitojärjestelyihin; 

18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, kun-
nan tai muun julkisyhteisön työmarkkinaosa-
puolena tai työriidan osapuolena laatimia tai 
saamia tietoja, jos tiedon antaminen niistä 
olisi vastoin julkisyhteisön etua työnantajana, 
sekä asiakirjat, jotka sisältävät valtion edusta-
jien maataloustukineuvotteluja varten laati-
mia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen 
niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosa-
puolena; 

              
 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 

              
17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, 

hyvinvointialueen, kunnan tai muun julkisyh-
teisön tai 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yh-
teisön, laitoksen tai säätiön liikesalaisuudesta, 
samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältä-
vät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa 
koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen 
niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, lai-
toksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa tai 
saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpai-
levaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai 
yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai hei-
kentäisi julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön 
mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai si-
joitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin; 

18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, hyvin-
vointialueen, kunnan tai muun julkisyhteisön 
työmarkkinaosapuolena tai työriidan osapuo-
lena laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon an-
taminen niistä olisi vastoin julkisyhteisön etua 
työnantajana, sekä asiakirjat, jotka sisältävät 
valtion edustajien maataloustukineuvotteluja 
varten laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon 
antaminen niistä olisi vastoin valtion etua neu-
votteluosapuolena; 

              
 

33 § 

Muutoksenhaku 

Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrät-
täessä 34 §:n nojalla valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) tai kuntalaissa (410/2015) 
tarkoitettua maksua on tapahtunut virhe, hän 
voi vaatia maksun oikaisua kuuden kuukau-
den kuluessa maksun määräämisestä. Oikai-

33§ 

Muutoksenhaku 

Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättä-
essä 34 §:n nojalla valtion maksuperustelaissa 

(150/1992), hyvinvointialueesta annetussa 
laissa (/) tai kuntalaissa (410/2015) tarkoitet-
tua maksua on tapahtunut virhe, hän voi vaatia 
maksun oikaisua kuuden kuukauden kuluessa 
maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimukseen 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

suvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä 
hallintolaissa (434/2003) säädetään. 

              
 

sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. 

              
 

34 § 

Maksut 

              
Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla ko-

piona tai tulosteena peritään maksu, joka vas-
taa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutu-
vien kustannusten määrää, jollei tätä alhai-
semmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai 
kuntalain nojalla päätetä. Maksu määrätään ja 
peritään noudattaen, mitä kuntalain nojalla 
päätetään tai valtion maksuperustelain 7 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta suoritteesta sääde-
tään. 
 

              
Tietojen antamisesta asiakirjasta tämän lain 
nojalla muissa kuin 9 ja 11 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa peritään maksu noudattaen, 
mitä valtion maksuperustelaissa tai muussa 
laissa säädetään tai kuntalain nojalla pääte-
tään. Sellaiset 4 §:ssä tarkoitetut viranomai-
set, joita kuntalaki tai valtion maksuperuste-
laki eivät koske, voivat maksuja määritelles-
sään soveltaa valtion maksuperustelaissa sää-
dettyjä maksuperusteita, jollei laissa toisin 
säädetä 

34 § 

Maksut 

              
Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla ko-

piona tai tulosteena peritään maksu, joka vas-
taa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutu-
vien kustannusten määrää, jollei tätä alhai-
semmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai 
kuntalain tai hyvinvointialueesta annetun lain 
nojalla päätetä. Maksu määrätään ja peritään 
noudattaen, mitä kuntalain tai hyvinvointialu-
eesta annetun lain nojalla päätetään taikka 
valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta suoritteesta säädetään. 

              
Tietojen antamisesta asiakirjasta tämän lain 

nojalla muissa kuin 9 ja 11 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa peritään maksu noudattaen, mitä 
valtion maksuperustelaissa tai muussa laissa 
säädetään tai hyvinvointialueesta annetun lain 
tai kuntalain nojalla päätetään. Sellaiset 4 
§:ssä tarkoitetut viranomaiset, joita hyvinvoin-
tialueesta annettu laki, kuntalaki tai valtion 
maksuperustelaki eivät koske, voivat maksuja 
määritellessään soveltaa valtion maksuperus-
telaissa säädettyjä maksuperusteita, jollei 
laissa toisin säädetä. 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  

 
 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

29. 

Laki 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 4 §:n 1 kohta, 9 §:n 

otsikko, 22 §:n 2 momentti ja 57 §:n 2 momentin 1 kohta sekä 
lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) viranomaisella valtion virastoa ja lai-

tosta, Ahvenanmaan maakunnan viran-
omaista, kunnallista viranomaista, itsenäistä 
julkisoikeudellista laitosta sekä muuta julkista 
hallintotehtävää hoitavaa; 

 
              
 

4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) viranomaisella valtion virastoa ja lai-

tosta, hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhty-
män viranomaista, Ahvenanmaan maakunnan 
viranomaista, kunnallista viranomaista, itse-
näistä julkisoikeudellista laitosta sekä muuta 
julkista hallintotehtävää hoitavaa; 

              
 

9 § 

Valitus kunnallisen viranomaisen, Ahvenan-
maan maakunnan viranomaisen ja kirkolli-

sen viranomaisen päätöksestä 

 
              

 
 
 
 

Valituksesta Ahvenanmaan maakunnan hal-
lituksen ja sen alaisen viranomaisen sekä Ah-
venanmaan kunnallisen viranomaisen päätök-
seen säädetään Ahvenanmaan itsehallinto-
laissa (1144/1991). 

9 § 

Valitus kunnallisen viranomaisen, hyvinvoin-
tialueen ja hyvinvointiyhtymän viranomai-

sen, Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen 
ja kirkollisen viranomaisen päätöksestä 

              
Valituksesta hyvinvointialueen ja hyvin-

vointiyhtymän viranomaisen päätökseen sää-
detään hyvinvointialueesta annetussa laissa ( 
/ ). 

              
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

Valituksesta evankelis-luterilaisen kirkon 
sekä sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän 
viranomaisen päätökseen säädetään kirkko-
laissa (1054/1993). Valituksesta ortodoksisen 
kirkon ja sen seurakunnan viranomaisen pää-
tökseen säädetään ortodoksisesta kirkosta an-
netussa laissa (985/2006). 
 

22 § 

Toimivaltainen hallinto-oikeus hallintoriita-
asiassa 

              
Valtiota, kuntaa tai muuta julkisoikeudel-

lista oikeushenkilöä vastaan esitetty vaatimus 
käsitellään kuitenkin siinä hallinto-oikeu-
dessa, jonka tuomiopiirissä vaatimuksen esit-
täjällä on kotipaikka. Julkisoikeudellista oi-
keushenkilöä vastaan esitetty vaatimus voi-
daan käsitellä myös siinä hallinto-oikeudessa, 
jonka tuomiopiirissä tämän oikeushenkilön 
puhevaltaa käyttävän viranomaisen koti-
paikka tai toimipaikka sijaitsee. 
 

              
 

22 § 

Toimivaltainen hallinto-oikeus hallintoriita-
asiassa 

              
Valtiota, hyvinvointialuetta, kuntaa tai 

muuta julkisoikeudellista oikeushenkilöä vas-
taan esitetty vaatimus käsitellään kuitenkin 
siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopii-
rissä vaatimuksen esittäjällä on kotipaikka. 
Julkisoikeudellista oikeushenkilöä vastaan 
esitetty vaatimus voidaan käsitellä myös siinä 
hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä tä-
män oikeushenkilön puhevaltaa käyttävän vi-
ranomaisen kotipaikka tai toimipaikka sijait-
see. 

              
 

57 § 

Suullisen käsittelyn järjestäminen 

              
Tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuk-

sesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn jär-
jestämättä, jos: 

1) suullista käsittelyä vaatineen asianosais-
asema perustuu kunnan tai muun yhteisön jä-
senyyteen; 

              
 

57 § 

Suullisen käsittelyn järjestäminen 

              
Tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuk-

sesta huolimatta jättää suullisen käsittelyn jär-
jestämättä, jos: 

1) suullista käsittelyä vaatineen asianosais-
asema perustuu hyvinvointialueen, kunnan tai 
muun yhteisön jäsenyyteen; 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

30. 

Laki 

konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan konkurssilain (120/2004) 1 luvun 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

563/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 Luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Konkurssikelpoisuus 

              
Konkurssiin ei voida asettaa valtiota, Ahve-

nanmaan maakuntaa, kuntaa, kuntayhtymää 
tai muuta kuntien julkisoikeudellista yhteis-
toimintaelintä, valtion liikelaitosta, itsenäistä 
julkisoikeudellista laitosta taikka evankelis-
luterilaista tai ortodoksista kirkkoa tai evanke-
lis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seura-
kuntaa tai seurakuntayhtymää. 

 
              
 

1 Luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Konkurssikelpoisuus 

              
Konkurssiin ei voida asettaa valtiota, hyvin-

vointialuetta, hyvinvointiyhtymää, Ahvenan-
maan maakuntaa, kuntaa, kuntayhtymää tai 
muuta kuntien julkisoikeudellista yhteistoi-
mintaelintä, valtion liikelaitosta, itsenäistä jul-
kisoikeudellista laitosta taikka evankelislute-
rilaista tai ortodoksista kirkkoa tai evankelis-
luterilaisen tai ortodoksisen kirkon seurakun-
taa tai seurakuntayhtymää. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

31. 

Laki 

rikoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 14 luvun 7 §, 25 luvun 9 §:n 2 momentti, 29 luvun 9 §:n 2 ja 4 

momentti ja 40 luvun 11 §:n 1 ja 2 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 14 luvun 7 § laissa 1010/1995, 25 luvun 9 §:n 2 momentti laissa 

441/2011, 29 luvun 9 §:n 2 momentti laeissa 814/1998 ja 368/2019 ja 4 momentti laissa 
814/1998 ja 40 luvun 11 §:n 1 ja 2 kohta laissa 604/2002, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

14 Luku 

Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan 

7 § 

Määritelmäsäännös 

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan tässä luvussa 
valtiollisia vaaleja, maakuntapäivävaaleja, 
kunnallisia vaaleja ja Euroopan parlamentin 
edustajien vaaleja sekä yleisiä kirkollisia vaa-
leja. 

Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan tässä lu-
vussa valtiollista tai kunnallista kansanäänes-
tystä. 
 

14 Luku 

Rikoksista poliittisia oikeuksia vastaan 

7 § 

Määritelmäsäännös 

Yleisillä vaaleilla tarkoitetaan tässä luvussa 
eduskuntavaaleja, presidentinvaalia, alue-
vaaleja, kuntavaaleja ja europarlamenttivaa-
leja sekä yleisiä kirkollisia vaaleja. 

 
Yleisellä äänestyksellä tarkoitetaan tässä lu-

vussa valtiollista kansanäänestystä sekä hy-
vinvointialueen ja kunnan kansanäänestystä. 
 
 

25 Luku 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

9 § 

Syyteoikeus 

              
Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen oma-

valtaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin 

25 Luku 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista 

9 § 

Syyteoikeus 

              
Syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen oma-

valtaisesta huostaanotosta, jos se olisi vastoin 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on 
kuultava sen kunnan sosiaalilautakuntaa, 
jossa lapsella on asuinpaikka tai jossa lapsi 
oleskelee tai jolla muuten ilmeisesti on par-
haat tiedot lapsesta. 
 

lapsen etua. Ennen syytteen nostamista on 
kuultava sen hyvinvointialueen toimivaltaista 
sosiaalihuollon viranomaista, jossa lapsella 
on asuinpaikka tai jossa lapsi oleskelee tai 
jolla muuten ilmeisesti on parhaat tiedot lap-
sesta. Ahvenanmaan osalta kuullaan Ahve-
nanmaan maakuntalainsäädännön mukaan 
toimivaltaista sosiaalihuollon viranomaista. 
 
 
 

29 Luku 

Rikoksista julkista taloutta vastaan 

9 § 

Määritelmät ja vastuun kohdentaminen 

              
Avustuksella tarkoitetaan tässä luvussa ta-

loudellista tukea, joka myönnetään muuhun 
kuin henkilökohtaiseen kulutukseen 

1) lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti val-
tion, kunnan tai muun julkisyhteisön taikka, 
sen mukaan kuin siitä lailla erikseen sääde-
tään, muun yhteisön tai säätiön varoista tai 
 
 

2) Euroopan unionin yleisestä talousarvi-
osta, Euroopan unionin hoidossa olevista tai 
sen puolesta hoidetuista talousarvioista. 

              
Avustuksella tarkoitetaan myös valtion-

osuutta tai -avustusta kunnalle tai kuntayhty-
mälle. 
 
 

29 Luku 

Rikoksista julkista taloutta vastaan 

9 § 

Määritelmät ja vastuun kohdentaminen 

              
Avustuksella tarkoitetaan tässä luvussa ta-

loudellista tukea, joka myönnetään muuhun 
kuin henkilökohtaiseen kulutukseen: 

1) lakisääteisesti tai harkinnanvaraisesti val-
tion, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän, 
kunnan, kuntayhtymän tai muun julkisyhtei-
sön taikka, sen mukaan kuin siitä lailla erik-
seen säädetään, muun yhteisön tai säätiön va-
roista; tai 

2) Euroopan unionin yleisestä talousarvi-
osta, Euroopan unionin hoidossa olevista tai 
sen puolesta hoidetuista talousarvioista. 

              
Avustuksella tarkoitetaan myös valtion-

osuutta kunnalle tai kuntayhtymälle sekä val-
tionavustusta hyvinvointialueelle, hyvinvoin-
tiyhtymälle, kunnalle tai kuntayhtymälle. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

40 Luku 

Virkarikoksista 

11 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) virkamiehellä henkilöä, joka on virka- tai 

siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa val-
tioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muu-
hun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistoi-
mintaelimeen, eduskuntaan, valtion liikelai-
tokseen taikka evankelisluterilaiseen kirk-
koon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen 
seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoiminta-
elimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen 
Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, Työter-
veyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, 
Kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen 
työmarkkinalaitokseen; 

2) julkista luottamustehtävää hoitavalla 
henkilöllä kunnanvaltuutettua ja muuta ylei-
sillä vaaleilla valittua 1 kohdassa mainitun jul-
kisyhteisön edustajiston jäsentä kuin kansan-
edustajaa edustajantoimessaan sekä 1 koh-
dassa mainitun julkisyhteisön tai laitoksen toi-
mielimen, kuten valtioneuvoston, kunnanhal-
lituksen, lautakunnan, johtokunnan, komi-
tean, toimikunnan ja neuvottelukunnan, jä-
sentä sekä muuta mainitun julkisyhteisön tai 
laitoksen luottamushenkilöä; 

 
              

 

40 Luku 

Virkarikoksista 

11 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) virkamiehellä henkilöä, joka on virka- tai 

siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa val-
tioon, hyvinvointialueeseen, hyvinvointiyhty-
mään tai kuntaan taikka kuntayhtymään tai 
muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteis-
toimintaelimeen, eduskuntaan, valtion liike-
laitokseen taikka evankelis-luterilaiseen kirk-
koon tai ortodoksiseen kirkkoon tai sen seura-
kuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaeli-
meen, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitok-
seen, Työterveyslaitokseen, Kevaan, Kuntien 
takauskeskukseen tai Kunnalliseen työmark-
kinalaitokseen; 

2) julkista luottamustehtävää hoitavalla 
henkilöllä aluevaltuutettua, kunnanvaltuutet-
tua ja muuta yleisillä vaaleilla valittua 1 koh-
dassa tarkoitetun julkisyhteisön edustajiston 
jäsentä kuin kansanedustajaa edustajantoi-
messaan sekä 1 kohdassa tarkoitetun julkisyh-
teisön tai laitoksen toimielimen, kuten valtio-
neuvoston, aluehallituksen, kunnanhallituk-
sen, lautakunnan, johtokunnan, komitean, toi-
mikunnan ja neuvottelukunnan, jäsentä sekä 
muuta 1 kohdassa tarkoitetun julkisyhteisön 
tai laitoksen luottamushenkilöä; 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

32. 

Laki 

oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 2 §:n ja 11 luvun 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 2 § ja 11 luvun 13 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 2 § laissa 135/2009 ja 11 luvun 13 § laissa 1056/1991, seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

10 Luku 

Oikeuspaikasta riita-asioissa 

2 § 
 

Yhtiötä, yhdistystä, säätiötä tai muuta yksi-
tyisoikeudellista oikeushenkilöä taikka muuta 
julkisoikeudellista oikeushenkilöä kuin val-
tiota tai kuntaa vastaan esitetty vaatimus tut-
kitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
oikeushenkilöllä on kotipaikka tai oikeushen-
kilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. 

Valtiota vastaan esitetty vaatimus tutkitaan 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä val-
tion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijait-
see. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntaa vastaan esitetty vaatimus tutkitaan 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kunta 
sijaitsee. 
 
 

10 Luku 

Oikeuspaikasta riita-asioissa 

2 § 
 

Yhtiötä, yhdistystä, säätiötä tai muuta yksi-
tyisoikeudellista oikeushenkilöä taikka muuta 
julkisoikeudellista oikeushenkilöä kuin val-
tiota, hyvinvointialuetta tai kuntaa vastaan esi-
tetty vaatimus tutkitaan käräjäoikeudessa, 
jonka tuomiopiirissä oikeushenkilöllä on koti-
paikka tai oikeushenkilön hallintoa pääasialli-
sesti hoidetaan. 

Valtiota vastaan esitetty vaatimus tutkitaan 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä val-
tion puhevaltaa käyttävä viranomainen sijait-
see. 

Hyvinvointialuetta vastaan esitetty vaati-
mus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuo-
miopiirissä hyvinvointialuetta sijaitsee. Jos 
hyvinvointialue sijaitsee kahden tai useam-
man käräjäoikeuden tuomiopiirissä, vaatimus 
tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopii-
rissä hyvinvointialueen puhevaltaa käyttävä 
viranomainen tai toimielin sijaitsee. 

Kuntaa vastaan esitetty vaatimus tutkitaan 
käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kunta 
sijaitsee. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

11 Luku 

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä 

13 § 
 

Tiedoksianto kunnalle on toimitettava kun-
nanjohtajalle tai, milloin kunnassa ei ole kun-
nanjohtajan virkaa, kunnanhallituksen pu-
heenjohtajalle taikka niissä asioissa, joissa 
kunnallisella lautakunnalla lain mukaan on it-
senäinen toimivalta, tämän lautakunnan pu-
heenjohtajalle. Tiedoksianto voidaan toimit-
taa myös henkilölle, joka lain, asetuksen tai 
ohje- tai johtosäännön nojalla on asetettu kun-
nanjohtajan tai puheenjohtajan ohella hänen 
puolestaan vastaanottamaan tiedonantoja. 
 

11 Luku 

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä 

13 § 
 

Tiedoksianto kunnalle on toimitettava kun-
nanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa 
käyttävän toimielimen puheenjohtajalle. Tie-
doksianto voidaan toimittaa myös muulle hen-
kilölle, joka on oikeutettu kunnanjohtajan tai 
toimielimen puheenjohtajan puolesta vastaan-
ottamaan tiedoksiantoja. Mitä edellä sääde-
tään tiedoksiannosta kunnalle, sovelletaan 
myös tiedoksiantoon hyvinvointialueelle. 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

33. 

Laki 

yhdenvertaisuuslain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 4 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

4 § 
Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa val-

tion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, 
itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja edus-
kunnan virastoja sekä Ahvenanmaan maakun-
nan viranomaisia niiden soveltaessa valtakun-
nan lainsäädäntöön kuuluvia säädöksiä. Mitä 
viranomaisesta säädetään, sovelletaan myös 
muuhun julkista hallintotehtävää hoitavaan. 
 
 

              
 

4 § 
Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa val-

tion viranomaisia, hyvinvointialueiden ja hy-
vinvointiyhtymien viranomaisia, kunnallisia 
viranomaisia, itsenäisiä julkisoikeudellisia 
laitoksia ja eduskunnan virastoja sekä Ahve-
nanmaan maakunnan viranomaisia niiden so-
veltaessa valtakunnan lainsäädäntöön kuulu-
via säädöksiä. Mitä viranomaisesta säädetään, 
sovelletaan myös muuhun julkista hallintoteh-
tävää hoitavaan. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

34. 

Laki 

kielilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kielilain (423/2003) 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 10 ja 20 §, 24 §:n otsikko 

 
sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti osaksi laissa 412/2015, 27 § osaksi laissa 480/2013 

sekä 28 ja 29 § laissa 412/2015, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

3 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan tuomioistuimissa ja 
muissa valtion viranomaisissa, kunnallisissa 
viranomaisissa, itsenäisissä julkisoikeudelli-
sissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa 
ja tasavallan presidentin kansliassa (viran-
omainen), jollei erikseen toisin säädetä. 
 
 

              
 

3 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan tuomioistuimissa, 
muissa valtion viranomaisissa, hyvinvointi-
alueen ja hyvinvointiyhtymän viranomaisissa, 
kunnallisissa viranomaisissa, itsenäisissä jul-
kisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskun-
nan virastoissa ja tasavallan presidentin kans-
liassa (viranomainen), jollei erikseen toisin 
säädetä. 

              
 

6 § 

Yksi- ja kaksikielinen viranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) yksikielisellä viranomaisella valtion vi-

ranomaista, jonka virka-alueeseen kuuluu ai-
noastaan samankielisiä kuntia, sekä yksikieli-
sen kunnan viranomaista samoin kuin kun-
tayhtymän viranomaista, jos kuntayhtymään 
kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia; sekä 

2) kaksikielisellä viranomaisella valtion 
keskushallintoviranomaista ja muuta viran-
omaista, jonka virka-alueeseen kuuluu erikie-
lisiä kuntia tai vähintään yksi kaksikielinen 
kunta, ja kaksikielisen kunnan viranomaista 
sekä kuntayhtymän viranomaista tai kuntalain 

6 § 

Yksi- ja kaksikielinen viranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) yksikielisellä viranomaisella valtion, hy-

vinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän viran-
omaista, jonka virka-alueeseen kuuluu ai-
noastaan samankielisiä kuntia, sekä yksikie-
lisen kunnan viranomaista samoin kuin kun-
tayhtymän viranomaista, jos kuntayhtymään 
kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia; 

2) kaksikielisellä viranomaisella valtion 
keskushallintoviranomaista, sellaista hyvin-
vointialueen tai hyvinvointiyhtymän viran-
omaista ja muuta viranomaista, jonka virka-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

(410/2015) 51 §:ssä tarkoitettua kuntien yh-
teistä toimielintä, jos kuntayhtymässä tai kun-
tien yhteistoiminnassa on erikielisiä kuntia 
taikka vähintään yksi kaksikielinen kunta. 
 
 
 
 

              
 

alueeseen kuuluu erikielisiä kuntia tai vähin-
tään yksi kaksikielinen kunta, kaksikielisen 
kunnan viranomaista sekä kuntayhtymän vi-
ranomaista ja kuntalain (410/2015) 51 §:ssä 
tarkoitettua kuntien yhteistä toimielintä, jos 
kuntayhtymässä tai kuntien yhteistoiminnassa 
on erikielisiä kuntia taikka vähintään yksi 
kaksikielinen kunta. 

              
 

10 § 

Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viran-
omaisissa 

Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä 
kunnallisessa viranomaisessa jokaisella on oi-
keus käyttää suomea tai ruotsia. Viranomaisen 
on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle 
mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielel-
lään, suomeksi tai ruotsiksi. 
 
 

Yksikielisessä kunnallisessa viranomai-
sessa käytetään kunnan kieltä, jollei viran-
omainen pyynnöstä toisin päätä tai jollei muu-
alla laissa toisin säädetä. Jokaisella on kuiten-
kin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla kuul-
luksi omalla kielellään viranomaisen aloit-
teesta vireille tulevassa asiassa, joka välittö-
mästi kohdistuu hänen tai hänen huolletta-
vansa perusoikeuksiin tai joka koskee viran-
omaisen hänelle asettamaa velvoitetta. 
 

10 § 

Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viran-
omaisissa 

Valtion viranomaisessa sekä kaksikielisessä 
hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän vi-
ranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa 
viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää 
suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi 
järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus 
tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi tai 
ruotsiksi. 

Yksikielisessä hyvinvointialueen ja hyvin-
vointiyhtymän viranomaisessa käytetään hy-
vinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän kieltä 
ja yksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa 
käytetään kunnan kieltä, jollei viranomainen 
pyynnöstä toisin päätä tai jollei muualla laissa 
toisin säädetä. Jokaisella on kuitenkin oikeus 
käyttää omaa kieltään ja tulla kuulluksi omalla 
kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tu-
levassa asiassa, joka välittömästi kohdistuu 
hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuk-
siin tai joka koskee viranomaisen hänelle aset-
tamaa velvoitetta. 
 

20 § 

Oikeus toimituskirjan ja muun asiakirjan 
käännökseen 

Jos haastehakemus, tuomio, päätös, pöytä-
kirja tai muu asiakirja on laadittu toisella kuin 

20 § 

Oikeus toimituskirjan ja muun asiakirjan 
käännökseen 

Jos haastehakemus, tuomio, päätös, pöytä-
kirja tai muu asiakirja on laadittu toisella kuin 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

asianosaisen kielellä, valtion viranomaisen ja 
kaksikielisen kunnallisen viranomaisen on, 
jollei 2 momentista muuta johdu, annettava 
asianosaiselle pyynnöstä maksuton virallinen 
käännös näistä asiakirjoista siltä osin kuin asia 
koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvolli-
suuttaan. 
 

Asianosaisen, joka 15 ja 16 §:ssä tarkoite-
tussa asiassa haluaa käännöksen, on huoleh-
dittava tästä itse ja omalla kustannuksellaan, 
jollei tuomioistuin asian laadun huomioon ot-
taen päätä toisin. 

Yksikielisen kunnallisen viranomaisen on 
pyynnöstä annettava asianosaiselle maksuton 
virallinen käännös toimituskirjasta asiassa, 
joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta ja 
joka välittömästi kohdistuu asianosaisen tai 
hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka 
koskee viranomaisen hänelle asettamaa vel-
vollisuutta. 
 

asianosaisen kielellä, valtion viranomaisen, 
kaksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvoin-
tiyhtymän viranomaisen ja kaksikielisen kun-
nallisen viranomaisen on, jollei 2 momentista 
muuta johdu, annettava asianosaiselle pyyn-
nöstä maksuton virallinen käännös näistä asia-
kirjoista siltä osin kuin asia koskee hänen oi-
keuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan. 

Asianosaisen, joka 15 tai 16 §:ssä tarkoite-
tussa asiassa haluaa käännöksen, on huoleh-
dittava tästä itse ja omalla kustannuksellaan, 
jollei tuomioistuin asian laadun huomioon ot-
taen päätä toisin. 
Yksikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvoin-
tiyhtymän viranomaisen ja yksikielisen kun-
nallisen viranomaisen on pyynnöstä annet-
tava asianosaiselle maksuton virallinen kään-
nös toimituskirjasta asiassa, joka tulee vi-
reille viranomaisen aloitteesta ja joka välittö-
mästi kohdistuu asianosaisen tai hänen huol-
lettavansa perusoikeuksiin tai joka koskee vi-
ranomaisen hänelle asettamaa velvollisuutta. 
 

24 § 

Liikelaitoksen sekä valtion ja kunnan yhtiön 
kielelliset palvelut 

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palve-
lua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yh-
dellä tai useammalla kaksikielisellä kunnalla 
taikka erikielisillä kunnilla on määräämis-
valta, on annettava palvelua ja tiedotettava 
suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja 
asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja ta-
valla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida 
pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana. Valtion 
liikelaitoksen hoitaessa viranomaistehtävää 
siihen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään 
viranomaisesta. 
 

              
 
 

24 § 

Liikelaitoksen sekä valtion, hyvinvointialu-
een ja kunnan yhtiön kielelliset palvelut 

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palve-
lua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yh-
dellä tai useammalla kaksikielisellä hyvin-
vointialueella tai kunnalla taikka erikielisillä 
hyvinvointialueilla tai kunnilla on määräämis-
valta, on annettava palvelua ja tiedotettava 
suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun ja 
asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja ta-
valla, jota kokonaisuutena arvioiden ei voida 
pitää yhtiön kannalta kohtuuttomana. Mitä 
tässä laissa säädetään viranomaisesta, sovel-
letaan myös valtion liikelaitokseen sen hoita-
essa viranomaistehtävää. 

              
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

27 § 

Viranomaisten kirjeenvaihto 

Valtion viranomaisten välisessä kirjeen-
vaihdossa käytetään suomen kieltä, jollei vas-
taanottava tai lähettävä viranomainen ole yk-
sikielisesti ruotsinkielinen tai jollei muusta 
syystä ole tarkoituksenmukaisempaa käyttää 
ruotsin kieltä tai muuta kieltä. 

Valtion viranomaisen on lähettäessään kir-
jelmiä kunnalle käytettävä kunnan kieltä, jos 
kyseessä on yksikielinen kunta ja molempia 
kieliä, jos kyseessä on kaksikielinen kunta, 
jollei 3 momentista muuta johdu. Lähettäes-
sään kirjelmiä yliopistoille, ammattikorkea-
kouluille ja muille oppilaitoksille valtion vi-
ranomaisten on käytettävä vastaanottajan 
kieltä. 
 
 
 
 
 
 
 

Pyytäessään ja antaessaan lausunnon asi-
assa, jossa annetaan toimituskirja tai muu asi-
anosaiselle annettava asiakirja, valtion ja kun-
nan viranomaisen on käytettävä asian käsitte-
lykieltä. Yksikielinen viranomainen saa kui-
tenkin antaa lausuntonsa omalla kielellään. 
Asiaa käsittelevän viranomaisen on tällöin 
asianosaisen pyynnöstä annettava lausunnosta 
maksuton virallinen käännös. 
 

27 § 

Viranomaisten kirjeenvaihto 

Valtion viranomaisten välisessä kirjeen-
vaihdossa käytetään suomen kieltä, jollei vas-
taanottava tai lähettävä viranomainen ole yk-
sikielisesti ruotsinkielinen tai jollei muusta 
syystä ole tarkoituksenmukaisempaa käyttää 
ruotsin kieltä tai muuta kieltä. 

Valtion viranomaisen on lähettäessään kir-
jelmiä hyvinvointialueelle tai kunnalle käytet-
tävä vastaanottajan kieltä, jos kyseessä on yk-
sikielinen hyvinvointialue tai kunta ja molem-
pia kieliä, jos kyseessä on kaksikielinen hy-
vinvointialue tai kunta, jollei 4 momentista 
muuta johdu. Lähettäessään kirjelmiä yliopis-
toille, ammattikorkeakouluille ja muille oppi-
laitoksille valtion viranomaisten on käytettävä 
vastaanottajan kieltä. 

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 
viranomaisen on lähettäessään kirjelmiä 
virka-alueeseensa kuuluvalle kunnalle käytet-
tävä kunnan kieltä, jos kyseessä on yksikieli-
nen kunta, ja molempia kieliä, jos kyseessä on 
kaksikielinen kunta. 

Pyytäessään ja antaessaan lausunnon asi-
assa, jossa annetaan toimituskirja tai muu asi-
anosaiselle annettava asiakirja, valtion, hyvin-
vointialueen ja kunnan viranomaisen on käy-
tettävä asian käsittelykieltä. Yksikielinen vi-
ranomainen saa kuitenkin antaa lausuntonsa 
omalla kielellään. Asiaa käsittelevän viran-
omaisen on tällöin asianosaisen pyynnöstä an-
nettava lausunnosta maksuton virallinen kään-
nös. 
 

28 § 

Monijäseniset toimielimet 

Valtioneuvoston sekä valtion komitean, toi-
mikunnan, työryhmän ja vastaavan toimieli-
men jäsenellä sekä kaksikielisen kunnan ja 

28 § 

Monijäseniset toimielimet 

Valtioneuvoston sekä valtion komitean, toi-
mikunnan, työryhmän ja vastaavan toimieli-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

kuntayhtymän toimielimen ja 6 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien yhteisen 
toimielimen jäsenellä on oikeus käyttää suo-
mea tai ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan 
tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa lau-
sunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen 
muu jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuo-
roa, se on pyynnöstä hänelle lyhyesti selostet-
tava. 

men jäsenellä sekä kaksikielisen hyvinvointi-
alueen, hyvinvointiyhtymän, kunnan ja kun-
tayhtymän toimielimen ja 6 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun kuntien yhteisen toimie-
limen jäsenellä on oikeus käyttää suomea tai 
ruotsia kokouksessa sekä pöytäkirjaan tai 
mietintöön liitettävässä kirjallisessa lausun-
nossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen muu 
jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se 
on pyynnöstä hänelle lyhyesti selostettava. 

 
29 § 

Kunnalliset kokouskutsut, pöytäkirjat ja hal-
lintosäännöt 

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän val-
tuuston tai yhtymäkokouksen sekä 6 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien yhtei-
sen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on 
laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Kaksi-
kielisen kunnan ja kuntayhtymän muiden toi-
mielinten kokouskutsujen ja pöytäkirjojen 
kielestä päättää kunta tai kuntayhtymä ottaen 
huomioon sen, että luottamushenkilöiden 
mahdollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja 
että kunnan asukkaiden tiedonsaantitarpeesta 
huolehditaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 § 

Kokouskutsut, pöytäkirjat ja hallintosäännöt 

 
Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän val-

tuuston ja yhtymäkokouksen sekä 6 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun kuntien yhtei-
sen toimielimen kokouskutsu ja pöytäkirja on 
laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Kaksi-
kielisen kunnan ja kuntayhtymän muiden toi-
mielinten kokouskutsujen ja pöytäkirjojen 
kielestä päättää kunta tai kuntayhtymä ottaen 
huomioon, että luottamushenkilöiden mah-
dollisuus täyttää tehtävänsä turvataan ja kun-
nan asukkaiden tiedonsaantitarpeesta huoleh-
ditaan. 

Kaksikielisen hyvinvointialueen alueval-
tuuston ja aluehallituksen ja kaksikielisen hy-
vinvointiyhtymän yhtymävaltuuston, yhtymä-
kokouksen ja yhtymähallituksen kokouskutsut 
on laadittava suomen ja ruotsin kielellä. Kak-
sikielisen hyvinvointialueen ja hyvinvointiyh-
tymän muiden toimielinten kokouskutsujen ja 
pöytäkirjojen kielestä päättää hyvinvointialue 
tai hyvinvointiyhtymä ottaen huomioon, että 
luottamushenkilöiden mahdollisuus täyttää 
tehtävänsä turvataan ja hyvinvointialueen 
asukkaiden tiedonsaantitarpeesta huolehdi-
taan. 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän hal-
lintosääntö ja vastaavat säännöt on annettava 
suomen ja ruotsin kielellä. 
 

Kaksikielisen hyvinvointialueen, hyvinvoin-
tiyhtymän, kunnan ja kuntayhtymän hallinto-
sääntö ja vastaavat säännöt on annettava suo-
men ja ruotsin kielellä. 
 
 

32 § 

Viranomaisten tiedottaminen 

Valtion ja kunnallisen viranomaisen ylei-
sölle suunnatussa tiedottamisessa on kaksikie-
lisessä kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin 
kieltä. Asianomaisen ministeriön on huoleh-
dittava siitä, että yksilön hengen, terveyden ja 
turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön 
kannalta oleellinen tieto annetaan koko 
maassa molemmilla kansalliskielillä. 
 

              
 

32 § 

Viranomaisten tiedottaminen 

Valtion, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhty-
män ja kunnallisen viranomaisen yleisölle 
suunnatussa tiedottamisessa on kaksikieli-
sessä kunnassa käytettävä suomen ja ruotsin 
kieltä. Asianomaisen ministeriön on huoleh-
dittava siitä, että yksilön hengen, terveyden ja 
turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön 
kannalta oleellinen tieto annetaan koko 
maassa molemmilla kansalliskielillä. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

35. 

Laki 

julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 

1 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään valtion viranomais-
ten, kunnallisten viranomaisten sekä itsenäis-
ten julkisoikeudellisten laitosten samoin kuin 
eduskunnan virastojen ja tasavallan presiden-
tin kanslian (viranomainen) palveluksessa 
olevalta henkilöstöltä vaadittavasta kielitai-
dosta sekä kielitaidon osoittamisesta. 
 

              
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään valtion viranomais-
ten, hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 
viranomaisten, kunnallisten viranomaisten, it-
senäisten julkisoikeudellisten laitosten sekä 
eduskunnan virastojen ja tasavallan presiden-
tin kanslian (viranomainen) palveluksessa 
olevalta henkilöstöltä vaadittavasta kielitai-
dosta sekä kielitaidon osoittamisesta. 

              
 

5 § 

Kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten 
asettaminen 

              
Jos lailla tai lain nojalla ei säädetä kunnal-

listen viranomaisten henkilöstön kielitaitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista, niitä voi-
daan asettaa kuntalain (365/1995) mukaisessa 
järjestyksessä. 
 
 
 

              
 

5 § 

Kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten 
asettaminen 

              
Henkilöstön kielitaitoa koskevia kelpoisuus-

vaatimuksia voidaan asettaa kunnallisille vi-
ranomaisille kuntalain (410/2015) asetta-
massa järjestyksessä ja hyvinvointialueen ja 
hyvinvointiyhtymän viranomaisille hyvinvoin-
tialueesta annetun lain ( / ) asettamassa jär-
jestyksessä, jos kielitaitoa koskevista kelpoi-
suusvaatimuksista ei säädetä laissa. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 

36. 

Laki 

viittomakielilain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viittomakielilain (359/2015) 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

3 § 

Viranomaisen edistämisvelvoite 

              
Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa tuo-

mioistuimia ja muita valtion viranomaisia, 
kunnallisia viranomaisia, itsenäisiä julkisoi-
keudellisia laitoksia ja eduskunnan virastoja. 
 
 

              
 

3 § 

Viranomaisen edistämisvelvoite 

              
Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa tuo-

mioistuimia ja muita valtion viranomaisia, hy-
vinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän viran-
omaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisiä 
julkisoikeudellisia laitoksia ja eduskunnan vi-
rastoja. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

37. 

Laki 

saamen kielilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 2 kohta, 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti, 14 §:n 2 momentti, 16 ja 

17 §, 22 §:n 2 momentti, 23 §, 25 §:n 2 momentti sekä 31 ja 32 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 
1 momentti laeissa 1340/2014 ja 1205/2019, ja 

lisätään 11 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Viranomaisia, joihin tätä lakia sovelletaan, 
ovat: 

1) Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Uts-
joen kuntien toimielimet sekä sellaisten kun-
tayhtymien toimielimet, joissa joku näistä 
kunnista on jäsenenä; 
 
 
 

2) ne tuomioistuimet ja valtion piiri- ja pai-
kallishallinnon viranomaiset, joiden virka-
alueeseen edellä mainitut kunnat kokonaan tai 
osittain kuuluvat; 

3) ne aluehallintovirastot ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset, joiden toimi-
alueeseen edellä mainitut kunnat kokonaan tai 
osittain kuuluvat, ja niiden yhteydessä toimi-
vat toimielimet; 

4) saamelaiskäräjät, saamelaisasiain neuvot-
telukunta ja kolttalain (253/1995) 42 §:ssä tar-
koitettu kyläkokous; 

5) valtioneuvoston oikeuskansleri ja edus-
kunnan oikeusasiamies; 

6) kuluttaja-asiamies, kuluttajariitalauta-
kunta, yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvo-

2 § 

Lain soveltamisala 

Viranomaisia, joihin tätä lakia sovelletaan, 
ovat: 

1) Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Uts-
joen kuntien viranomaiset sekä sellaisten kun-
tayhtymien viranomaiset, joissa jokin näistä 
kunnista on jäsenenä, Lapin hyvinvointialueen 
viranomaiset sekä sellaisten hyvinvointiyhty-
mien viranomaiset, joissa Lapin hyvinvointi-
alue on jäsenenä; 

2) ne tuomioistuimet ja valtion piiri- ja pai-
kallishallinnon viranomaiset, joiden virka-
alueeseen edellä mainitut kunnat kokonaan tai 
osittain kuuluvat; 

3) ne aluehallintovirastot ja elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset, joiden toimi-
alueeseen edellä mainitut kunnat kokonaan tai 
osittain kuuluvat, ja niiden yhteydessä toimi-
vat toimielimet; 

4) saamelaiskäräjät, saamelaisasiain neuvot-
telukunta ja kolttalain (253/1995) 42 §:ssä tar-
koitettu kyläkokous; 

5) valtioneuvoston oikeuskansleri ja edus-
kunnan oikeusasiamies; 

6) kuluttaja-asiamies, kuluttajariitalauta-
kunta, yhdenvertaisuusvaltuutettu, tasa-arvo-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

valtuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolau-
takunta, tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalau-
takunta; 

7) Ulosottolaitos, Verohallinto, Kansanelä-
kelaitos, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestö-
tietovirasto ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos; 

8) ne valtion hallintoviranomaiset, jotka 
muutoksenhakuviranomaisina käsittelevät 
edellä mainitussa hallintoviranomaisessa vi-
reille tulleita asioita. 

              
 

valtuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolau-
takunta, tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalau-
takunta; 

7) Ulosottolaitos, Verohallinto, Kansanelä-
kelaitos, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestö-
tietovirasto ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos; 

8) ne valtion hallintoviranomaiset, jotka 
muutoksenhakuviranomaisina käsittelevät 
edellä mainitussa hallintoviranomaisessa vi-
reille tulleita asioita. 

              
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
              
2) saamelaisella saamelaiskäräjistä annetun 

lain (974/1995) 3 §:ssä tarkoitettua saame-
laista; 

              
 

(kumotaan) 
 
 

6 § 

Saamen kielen käyttäminen edustuksellisissa 
toimielimissä 

Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen 
kuntien toimielinten saamelaisilla jäsenillä on 
oikeus käyttää saamen kieltä kokouksissa 
sekä pöytäkirjaan liitettävissä kirjallisissa lau-
sunnoissa. Sama koskee valtion lautakuntien, 
komiteoiden, työryhmien ja vastaavien moni-
jäsenisten toimielinten saamelaisia jäseniä 
saamelaisten kotiseutualueella ja saamelaisia 
erityisesti koskevia asioita käsiteltäessä sen 
ulkopuolellakin. Paliskuntain yhdistyksen ja 
sen hallituksen kokoukseen osallistuvalla saa-
melaisella on vastaavasti oikeus käyttää ko-
kouksessa saamen kieltä. 

 
              

 

6 § 

Saamen kielen käyttäminen edustuksellisissa 
toimielimissä 

Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen 
kuntien ja Lapin hyvinvointialueen toimielin-
ten saamelaisilla jäsenillä on oikeus käyttää 
saamen kieltä kokouksissa sekä pöytäkirjaan 
liitettävissä kirjallisissa lausunnoissa. Sama 
koskee valtion lautakuntien, komiteoiden, 
työryhmien ja vastaavien monijäsenisten toi-
mielinten saamelaisia jäseniä saamelaisten 
kotiseutualueella ja saamelaisia erityisesti 
koskevia asioita käsiteltäessä sen ulkopuolel-
lakin. Paliskuntain yhdistyksen ja sen halli-
tuksen kokoukseen osallistuvalla saamelai-
sella on vastaavasti oikeus käyttää kokouk-
sessa saamen kieltä. 

              
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

11 § 

Erityiset velvollisuudet 

              
(lisätään) 

 

11 § 

Erityiset velvollisuudet 

              
Lapin hyvinvointialueen on asioinnissa sel-

laisen henkilön kanssa, jonka kotikunta on 
Enontekiö, Inari, Sodankylä tai Utsjoki, myös 
saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella 
noudatettava, mitä 12 16 §:ssä säädetään. 
 

12 § 

Oikeus käyttää saamen kieltä viranomaisessa 

              
Sama oikeus on saamelaisella saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolellakin valtion viran-
omaisissa silloin, kun nämä muutoksenhaku-
viranomaisina käsittelevät kotiseutualueen vi-
ranomaisessa vireille tulleita asioita. 
 

12 § 

Oikeus käyttää saamen kieltä viranomaisessa 

              
Sama oikeus on saamelaisella saamelaisten 

kotiseutualueen ulkopuolellakin valtion viran-
omaisissa silloin, kun nämä muutoksenhaku-
viranomaisina käsittelevät Lapin hyvinvointi-
alueen tai kotiseutualueen viranomaisessa vi-
reille tulleita asioita. 
 

14 § 

Saamen kielen taito ja sitä koskevat kelpoi-
suusvaatimukset 

              
Saamen kielen taito voidaan asettaa kielitai-

toa koskevaksi kelpoisuusvaatimukseksi val-
tion viranomaisten henkilöstölle lailla taikka 
lain nojalla valtioneuvoston tai asianomaisen 
ministeriön asetuksella sekä kunnallisten vi-
ranomaisten henkilöstölle kuntalain 
(365/1995) mukaisessa järjestyksessä, jollei 
tällaista kelpoisuusvaatimusta säädetä lailla 
tai lain nojalla. Saamen kielen taito katsotaan 
erityiseksi ansioksi, vaikka sitä ei ole asetettu 
viran, toimen tai tehtävän kelpoisuusvaati-
mukseksi. 
 
 

              

14 § 

Saamen kielen taito ja sitä koskevat kelpoi-
suusvaatimukset 

              
Saamen kielen taito voidaan asettaa kielitai-

toa koskevaksi kelpoisuusvaatimukseksi val-
tion viranomaisten henkilöstölle lailla taikka 
lain nojalla valtioneuvoston tai ministeriön 
asetuksella sekä hyvinvointialueen ja hyvin-
vointiyhtymän viranomaisten henkilöstölle 
hyvinvointialueesta annetun lain (xx/202x) ja 
kunnallisten viranomaisten henkilöstölle kun-
talain (410/2015) mukaisessa järjestyksessä, 
jollei tällaista kelpoisuusvaatimusta säädetä 
lailla tai lain nojalla. Saamen kielen taito kat-
sotaan erityiseksi ansioksi, vaikka sitä ei ole 
asetettu viran, toimen tai tehtävän kelpoisuus-
vaatimukseksi. 

              



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

16 § 

Saamen kielen käyttäminen kunnan asiakir-
joissa 

Kunnassa, jossa saamenkielisten osuus vä-
estöstä on edellisen vuoden ensimmäisenä 
päivänä ollut suurempi kuin yksi kolmasosa, 
kunnan toimielimen tulee käyttää myös saa-
men kieltä sellaisissa pöytäkirjoissa ja muissa 
asiakirjoissa, joita ei ole annettava yksityiselle 
asianosaiselle ja joilla on yleistä merkitystä. 
Muussakin kunnassa kunnan toimielimen tu-
lee käyttää saamen kieltä tällaisissa asiakir-
joissaan harkitsemassaan laajuudessa. 
 

16 § 

Saamen kielen käyttäminen kunnan ja hyvin-
vointialueen asiakirjoissa 

Kunnassa, jossa saamenkielisten osuus vä-
estöstä on edellisen vuoden ensimmäisenä 
päivänä ollut suurempi kuin yksi kolmasosa, 
kunnan toimielimen tulee käyttää myös saa-
men kieltä sellaisissa pöytäkirjoissa ja muissa 
asiakirjoissa, joita ei ole annettava yksityiselle 
asianosaiselle ja joilla on yleistä merkitystä. 
Muussakin kunnassa kunnan toimielimen ja 
Lapin hyvinvointialueella hyvinvointialueen 
toimielimen tulee käyttää saamen kieltä tällai-
sissa asiakirjoissaan harkitsemassaan laajuu-
dessa. 

Lisäksi Lapin hyvinvointialueen toimieli-
men tulee käyttää myös saamen kieltä pöytä-
kirjoissa ja muissa asiakirjoissa, joita ei ole 
annettava yksityiselle asianosaiselle ja joilla 
on yleistä merkitystä, jos asialla on erityistä 
merkitystä saamelaisille. 
 

17 § 

Liikelaitokset sekä valtion tai kunnan omista-
mat yhtiöt 

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palve-
lua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla tai yhdellä 
tai useammalla 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
mainitulla kunnalla on määräämisvalta, on 
saamelaisten kotiseutualueella annettava tässä 
laissa edellytettyä kielellistä palvelua ja tiedo-
tettava yleisölle myös saameksi toiminnan 
laadun ja asiayhteyden edellyttämässä laajuu-
dessa ja tavalla, jota kokonaisuutena arvioiden 
ei voida pitää liikelaitoksen tai yhtiön kan-
nalta kohtuuttomana. Valtion liikelaitoksen 
hoitaessa viranomaistehtävää siihen sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään viranomai-
sesta. 
 

17 § 

Liikelaitokset sekä valtion, hyvinvointialu-
een tai kunnan omistamat yhtiöt 

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palve-
lua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla, Lapin hy-
vinvointialueella tai yhdellä tai useammalla 2 
§:n 1 momentin 1 kohdassa mainitulla kun-
nalla on määräämisvalta, on saamelaisten ko-
tiseutualueella annettava tässä laissa edellytet-
tyä kielellistä palvelua ja tiedotettava yleisölle 
myös saameksi toiminnan laadun ja asiayh-
teyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla, 
jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää 
liikelaitoksen tai yhtiön kannalta kohtuutto-
mana. Valtion liikelaitoksen hoitaessa viran-
omaistehtävää siihen sovelletaan, mitä tässä 
laissa säädetään viranomaisesta. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

22 § 

Vastuu kääntämisestä tai tulkkauksesta ai-
heutuneista kustannuksista 

              
Kunta, kuntayhtymä taikka hiippakunta tai 

seurakunta vastaa 4 6, 12, 13, 15, 16 ja 30 
§:ssä tarkoitetun toimitus- tai muun asiakirjan 
laatimisesta tai kääntämisestä sekä tulkkauk-
sesta aiheutuvista kustannuksista. 
 

22 § 

Vastuu kääntämisestä tai tulkkauksesta ai-
heutuneista kustannuksista 

              
Hyvinvointialue, hyvinvointiyhtymä, kunta, 

kuntayhtymä taikka hiippakunta tai seura-
kunta vastaa 4 6, 12, 13, 15, 16 ja 30 §:ssä 
tarkoitetun toimituskirjan tai muun asiakirjan 
laatimisesta tai kääntämisestä sekä tulkkauk-
sesta aiheutuvista kustannuksista. 
 

23 § 

Käännöksen hankkiminen asiakkaan kustan-
nuksella 

Jos valtion, kunnan tai kuntayhtymän viran-
omaiselle taikka kirkolliselle viranomaiselle 
on jätetty saamenkielinen asiakirja, vaikka 
asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää saamen 
kieltä kyseisessä viranomaisessa, tulee viran-
omaisen tarvittaessa hankkia asiakasta kuultu-
aan tämän kustannuksella asiakirjasta käännös 
viranomaisessa käytettävälle kielelle. 
 

23 § 

Käännöksen hankkiminen asiakkaan kustan-
nuksella 

Jos valtion, hyvinvointialueen, hyvinvoin-
tiyhtymän, kunnan tai kuntayhtymän viran-
omaiselle taikka kirkolliselle viranomaiselle 
on jätetty saamenkielinen asiakirja, vaikka 
asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää saamen 
kieltä kyseisessä viranomaisessa, tulee viran-
omaisen tarvittaessa hankkia asiakasta kuultu-
aan tämän kustannuksella asiakirjasta käännös 
viranomaisessa käytettävälle kielelle. 
 

25 § 

Palkallinen virkavapaus ja vapautus työstä 
saamen kielen taidon hankkimista varten 

              
Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun kun-

nan tai kuntayhtymän ja sellaisen 2 §:n 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun valtion vi-
ranomaisen palveluksessa olevalle, jonka 
virka-alueesta osa sijaitsee saamelaisten koti-
seutualueella, sekä Paliskuntain yhdistyksen 
henkilöstöön kuuluvalle voidaan myöntää pal-
kallista virkavapautta tai vapautusta työstä 
virkatehtävien hoitamiseksi tarpeellisen saa-

25 § 

Palkallinen virkavapaus ja vapautus työstä 
saamen kielen taidon hankkimista varten 

              
Lapin hyvinvointialueen, 2 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetun hyvinvointiyhtymän, 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun kunnan tai kuntayhty-
män ja sellaisen 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 koh-
dassa tarkoitetun valtion viranomaisen palve-
luksessa olevalle, jonka virka-alueesta osa si-
jaitsee saamelaisten kotiseutualueella, sekä 
Paliskuntain yhdistyksen henkilöstöön kuulu-
valle voidaan myöntää palkallista virkava-
pautta tai vapautusta työstä virkatehtävien 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

men kielen taidon hankkimista varten, jos hä-
nen palvelussuhteensa tämän työnantajan pal-
veluksessa on kestänyt vähintään vuoden. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
muista virkavapauden tai työstä vapautuksen 
ehdoista. 

 
              

 

hoitamiseksi tarpeellisen saamen kielen tai-
don hankkimista varten, jos hänen palvelus-
suhteensa tämän työnantajan palveluksessa on 
kestänyt vähintään vuoden. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa säännöksiä muista 
virkavapauden tai työstä vapautuksen eh-
doista. 

              
 

31 § 

Valtion taloudellinen vastuu 

Valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha 
valtionavustuksiin kunnille, seurakunnille, 
saamelaisten kotiseutualueen paliskunnille 
sekä 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille tämän 
lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisä-
kustannusten kattamiseksi. 
 

31 § 

Valtion taloudellinen vastuu 

Valtion talousarvioon tulee ottaa määräraha 
valtionavustuksiin hyvinvointialueelle, kun-
nille, seurakunnille, saamelaisten kotiseutu-
alueen paliskunnille sekä 18 §:ssä tarkoite-
tuille yksityisille tämän lain soveltamisesta ai-
heutuvien erityisten lisäkustannusten katta-
miseksi. 
 

32 § 

Saamen kielen asema eräillä hallinnonaloilla 

Saamelaisten oikeudesta saada peruskoulu-
ja muuta opetusta omalla äidinkielellään, saa-
men kielen opetuksesta sekä saamen kielestä 
opetuskielenä, oppiaineena ja tutkintokielenä 
säädetään erikseen. 

Saamelaisten oikeudesta saada päivähoitoa 
omalla äidinkielellään säädetään lasten päivä-
hoidosta annetussa laissa (36/1973). 

Tämän lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
jen viranomaisten on noudatettava tämän lain 
säännöksiä sovellettaessa potilaan asemasta ja 
oikeuksista annettua lakia (785/1992) ja sosi-
aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
annettua lakia (812/2000). 

32 § 

Saamen kielen asema eräillä hallinnonaloilla 

Saamelaisten oikeudesta saada peruskoulu-
opetusta ja muuta opetusta omalla äidinkielel-
lään, saamen kielen opetuksesta sekä saamen 
kielestä opetuskielenä, oppiaineena ja tutkin-
tokielenä säädetään erikseen. 

Saamelaisten oikeudesta saada päivähoitoa 
omalla äidinkielellään säädetään varhaiskas-
vatuslaissa (540/2018). 

Oikeudesta käyttää saamen kieltä sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluissa säädetään tä-
män lain lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä annetussa laissa (xx/202x). 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

38. 

Laki 

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 2 a ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 2 a §:n 1 

kohta ja 12 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 81/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 a § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) viranomaisella valtion virastoa ja laitosta, 

Ahvenanmaan maakunnan viranomaista, kun-
nallista viranomaista, itsenäistä julkisoikeu-
dellista laitosta sekä muuta julkista hallinto-
tehtävää hoitavaa; 
 

              
 

2 a § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) viranomaisella valtion virastoa ja laitosta, 

hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän vi-
ranomaista, Ahvenanmaan maakunnan viran-
omaista, kunnallista viranomaista, itsenäistä 
julkisoikeudellista laitosta sekä muuta julkista 
hallintotehtävää hoitavaa; 

              
 

12 § 

Hyvityksen maksaminen 

              
Valtiokonttori perii Ahvenanmaan maakun-

nalta, kunnalta, itsenäiseltä julkisoikeudelli-
selta laitokselta, muulta julkista hallintotehtä-
vää hoitavalta ja valituksen käsitelleeltä 
muulta kuin 3 momentissa tarkoitetulta lauta-
kunnalta tätä kuultuaan tämän osuudeksi arvi-
oidun määrän maksetusta hyvityksestä ja 10 
§:ssä tarkoitetuista kuluista, jos asian käsitte-
lyn on todettu viivästyneen tämän toimin-
nassa. 

              
 

12 § 

Hyvityksen maksaminen 

              
Valtiokonttori perii hyvinvointialueelta, Ah-

venanmaan maakunnalta, kunnalta, itsenäi-
seltä julkisoikeudelliselta laitokselta, muulta 
julkista hallintotehtävää hoitavalta ja valituk-
sen käsitelleeltä muulta kuin 3 momentissa 
tarkoitetulta lautakunnalta tätä kuultuaan tä-
män osuudeksi arvioidun määrän maksetusta 
hyvityksestä ja 10 §:ssä tarkoitetuista kuluista, 
jos asian käsittelyn on todettu viivästyneen tä-
män toiminnassa. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 

39. 

Laki 

vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaalilain (714/1998) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 3 §, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 

18 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n otsikko ja 1 momentti, 21 §:n 1 momentti, 22 §, 31 §:n 1 mo-
mentti, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 2 momentti, 43 §:n 4 momentti, 57 §:n 3 momentti, 58 §:n 1 
momentti, 64 §:n 1 momentti, 76 §:n 1 momentti, 81 §:n 1 momentti, 84, 86, 93 ja 96 §, 101§:n 
2 momentti, 103 §, 104 §:n 2 momentti, 105 §:n 2 momentti, 106 §:n 1 3 ja 5 momentti, 184 
§:n 1 momentti, 185 § ja 188 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §, 2 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 3 §, 7 §:n 2 
momentin suomenkielinen sanamuoto, 9 §:n 1 momentti, 19 §:n otsikko, 31 §:n 1 momentin 
suomenkielinen sanamuoto, 34 §:n 2 momentti, 37 §:n 2 momentin suomenkielinen sanamuoto, 
64 §:n 1 momentti, 76 §:n 1 momentin ja 81 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 101 
§:n 2 momentti, 104 §:n 2 momentin, 105 §:n 2 momentin, 106 §:n 1 ja 5 momentin ja 188 §:n 
2 momentin suomenkielinen sanamuoto laissa 563/2015, 18 §:n 2 ja 3 momentti, 19 §:n 1 mo-
mentti, 21 §:n 1 momentti, 22 § ja 106 §:n 3 momentti laissa 1132/2019, 43 §:n 4 momentti, 76 
§:n 1 momentin ruotsinkielinen sanamuoto ja 184 §:n 1 momentti laissa 496/2013, 58 §:n 1 
momentti laissa 361/2016, 84 ja 86 § laissa 939/2017, 104 §:n 2 momentin ja 105 §:n 2 momen-
tin ruotsinkielinen sanamuoto laissa 300/2009 ja 188 §:n 2 momentin ruotsinkielinen sanamuoto 
laissa 247/2002, sekä 

lisätään lakiin uusi 12 a ja 12 b §, 44 §:ään, sellaisena kuin sen suomenkielinen sanamuoto 
on osaksi laeissa 247/2002 ja 563/2015 ja ruotsinkielinen sanamuoto osaksi laissa 247/2002, 
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 4 momentti siirtyvät 3 5 momentiksi, 104 §:ään, sellaisena 
kuin sen suomenkielinen sanamuoto on laeissa 300/2009 ja 563/2015 ja ruotsinkielinen sana-
muoto on laissa 300/2009, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 
lakiin uusi 10 a luku, 144 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 563/2015, uusi 2 momentti, 188 
§:ään, sellaisena kuin sen suomenkielinen sanamuoto on osaksi laeissa 247/2002, 563/2015 ja 
939/2017 ja ruotsinkielinen sanamuoto osaksi laeissa 247/2002 ja 939/2017, uusi 2 momentti, 
jolloin muutettu 2 ja nykyinen 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään sen lisäksi, mitä pe-
rustuslaissa ja kuntalaissa (410/2015) vaa-
leista säädetään, miten toimitetaan: 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään, miten toimitetaan: 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1) kansanedustajien vaalit (eduskuntavaa-
lit); 

2) tasavallan presidentin vaali (presidentin-
vaali); 

3) kuntavaalit; 
4) Suomesta valittavien Euroopan parla-

mentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaa-
lit). 
 
 
 
 

Kuntavaaleista Ahvenanmaan maakunnassa 
säädetään maakunnan lainsäädännössä. 
 

1) kansanedustajien vaalit (eduskuntavaa-
lit); 

2) tasavallan presidentin vaali (presidentin-
vaali); 

3) aluevaalit; 
4) kuntavaalit; 
5) Suomesta valittavien Euroopan parla-

mentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaa-
lit). 

Vaaleista säädetään lisäksi perustuslaissa, 
hyvinvointialueesta annetussa laissa ( / ) ja 
kuntalaissa (410/2015). 

Ahvenanmaan maakunnassa toimitettavista 
maakunnallisista ja kunnallisista vaaleista 
säädetään maakunnan lainsäädännössä. 
 

2 § 

Äänioikeus 

              
Äänioikeudesta kuntavaaleissa säädetään 

perustuslaissa ja kuntalaissa. 
 
 
              

 

2 § 

Äänioikeus 

              
Äänioikeudesta aluevaaleissa säädetään 

hyvinvointialueesta annetussa laissa. Äänioi-
keudesta kuntavaaleissa säädetään perustus-
laissa ja kuntalaissa. 

              
 

3 § 

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa ja 
kelpoisuudesta tasavallan presidentiksi sääde-
tään perustuslaissa sekä vaalikelpoisuudesta 
kuntavaaleissa kuntalaissa. Vaalikelpoisuu-
desta europarlamenttivaaleissa säädetään tä-
män lain 164 §:ssä. 
 
 

3 § 

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa ja 
kelpoisuudesta tasavallan presidentiksi sääde-
tään perustuslaissa. Vaalikelpoisuudesta alue-
vaaleissa säädetään hyvinvointialueesta an-
netussa laissa ja vaalikelpoisuudesta kunta-
vaaleissa kuntalaissa. Vaalikelpoisuudesta eu-
roparlamenttivaaleissa säädetään tämän lain 
164 §:ssä. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

7 § 

Vaalipiirit muissa vaaleissa 

              
Kuntavaaleissa vaalipiirinä on kunta. 

 

7 § 

Vaalipiirit muissa vaaleissa 

              
Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointi-

alue ja kuntavaaleissa kunta. 
 

9 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspai-

kat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnan-
hallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityi-
sestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa 
vähintään yksi; 

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät 
Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä 
valtioneuvoston asetuksella säädettävät kun-
tavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Ah-
venanmaan maakunnassa; 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa an-
tavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä 
määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä 
rangaistuslaitokset (laitos); 

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, 
kun ennakkoäänestys toimitetaan. 

              
 

9 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspai-

kat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnan-
hallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityi-
sestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa 
vähintään yksi; 

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät 
Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä 
valtioneuvoston asetuksella säädettävät 
aluevaalien ja kuntavaalien yleiset ennakko-
äänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa; 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa an-
tavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä 
määrätyt, sosiaalihuollon toimintayksiköt 
sekä rangaistuslaitokset (laitos); 

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, 
kun ennakkoäänestys toimitetaan. 

              
 

(lisätään) 12 a § 

Aluevaalilautakunta 

Aluevaltuuston on asetettava hyvinvointi-
alueelle toimikaudekseen aluevaalilauta-
kunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten-
kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsen-
ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa 
hyvinvointialueella edellisissä aluevaaleissa 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jä-
sen tai varajäsen, joka aluelautakunnalle toi-
mitetun ehdokashakemuksen mukaan on ase-
tettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi aluevaaleissa, ei voi osallistua alue-
vaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä 
vaaleissa. 
 

(lisätään) 12 b § 

Aluevaalilautakunnan työskentely 

Aluevaalilautakunta on päätösvaltainen vii-
sijäsenisenä. Jos varajäsen on kuollut taikka 
estynyt tai esteellinen, aluehallitus saa tarvit-
taessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 

Aluevaalilautakunnan jäsenen ja varajäse-
nen esteellisyydestä säädetään hallintolain 
27  30 §:ssä. 

Aluevaalilautakunta ottaa itselleen sihtee-
rin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päät-
tää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa 
tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistu-
maan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja 
puheoikeudesta kokouksissaan. 

Aluevaalilautakuntaan ei sovelleta hyvin-
vointialueesta annetussa laissa tarkoitetun 
hallintosäännön määräyksiä aluehallituksen 
edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnä-
olo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oi-
keudesta ottaa asia ylemmän toimielimen kä-
siteltäväksi. 
 

18 § 

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

              
Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioi-

keusrekisteriin seuraavat tiedot sellaisina kuin 
ne ovat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä 
ennen vaalipäivää kello 24: 

1) henkilötunnus; 
2) täydellinen nimi; 
3) muissa kuin kuntavaaleissa 5 §:ssä tarkoi-

tettu vaalipiiri; 

18 § 

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

              
Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioi-

keusrekisteriin seuraavat tiedot sellaisina kuin 
ne ovat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä 
ennen vaalipäivää kello 24: 

1) henkilötunnus; 
2) täydellinen nimi; 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
4) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suo-

messa; 
5) äänestysalue; 
6) äänestyspaikka vaalipäivänä ja sen 

osoite; 
7) äidinkieli, jos se on islanti, norja, ruotsi 

tai tanska; 
8) muissa kuin kuntavaaleissa asuinvaltio, 

jollei se ole Suomi; 
 
9) rekisteriin ottamisen päivämäärä; 
10) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja vä-

estötietoviraston varmennepalveluista anne-
tun lain 36 §:ssä tarkoitettu turvakielto. 

Jollei äänioikeutetulla ole kotikuntaa Suo-
messa 51. päivänä ennen vaalipäivää, koti-
kunnan sijasta äänioikeusrekisteriin merki-
tään kotikuntalain mukainen väestökirjanpito-
kunta. Jollei tämä kunta enää kuulu Suomen 
alueeseen, merkitään sen sijasta Helsingin 
kaupunki. Jollei europarlamenttivaaleissa tai 
kuntavaaleissa äänioikeutetulla muun valtion 
kansalaisella ole kotikuntaa Suomessa, koti-
kunnan sijasta äänioikeusrekisteriin merki-
tään äänioikeuskunta. Äänioikeutettu kuuluu 
näissä tapauksissa äänestysalueeseen, jonka 
valtuusto on 8 §:n 1 momentin nojalla mää-
rännyt niitä äänioikeutettuja varten, joita ei 
ole väestötietojärjestelmässä merkitty min-
kään kiinteistön kohdalle. 
 
 

              
 

3) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 
ja europarlamenttivaaleissa 5 §:ssä tarkoitettu 
vaalipiiri sekä aluevaaleissa hyvinvointialue; 

4) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suo-
messa; 

5) äänestysalue; 
6) äänestyspaikka vaalipäivänä ja sen 

osoite; 
7) äidinkieli, jos se on islanti, norja, ruotsi 

tai tanska; 
8) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 

ja europarlamenttivaaleissa asuinvaltio, jollei 
se ole Suomi; 

9) rekisteriin ottamisen päivämäärä; 
10) väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja vä-

estötietoviraston varmennepalveluista anne-
tun lain 36 §:ssä tarkoitettu turvakielto. 

Jollei äänioikeutetulla ole kotikuntaa Suo-
messa 51. päivänä ennen vaalipäivää, koti-
kunnan sijasta äänioikeusrekisteriin merki-
tään kotikuntalain mukainen väestökirjanpito-
kunta. Jollei tämä kunta enää kuulu Suomen 
alueeseen, merkitään sen sijasta Helsinki. 
Jollei aluevaaleissa ja kuntavaaleissa tai euro-
parlamenttivaaleissa äänioikeutetulla muun 
valtion kansalaisella ole kotikuntaa Suo-
messa, kotikunnan sijasta äänioikeusrekiste-
riin merkitään äänioikeuskunta. Äänioikeu-
tettu kuuluu näissä tapauksissa äänestysaluee-
seen, jonka valtuusto on 8 §:n 1 momentin no-
jalla määrännyt niitä äänioikeutettuja varten, 
joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty 
minkään kiinteistön kohdalle. 

              
 

19 § 

Äänioikeusrekisteriin merkittävät lisätiedot 
kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa 

Kuntavaaleissa jokaisesta äänioikeutetusta, 
joka ei ole Suomen kansalainen, otetaan ääni-
oikeusrekisteriin sen lisäksi, mitä 18 §:n 2 mo-
mentissa säädetään: 

1) tieto kansalaisuudesta; 

19 § 

Äänioikeusrekisteriin merkittävät vaalikoh-
taiset lisätiedot 

Aluevaaleissa ja kuntavaaleissa jokaisesta 
äänioikeutetusta, joka ei ole Suomen kansalai-
nen, otetaan äänioikeusrekisteriin sen lisäksi, 
mitä 18 §:n 2 momentissa säädetään: 

1) tieto kansalaisuudesta; 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

2) tieto ajasta, jona hänellä yhtäjaksoisesti 
on ollut kotikunta Suomessa, jollei hän ole 
Euroopan unionin muun jäsenvaltion, Islannin 
tai Norjan kansalainen; 

3) tieto siitä, että hän on tehnyt Digi- ja vä-
estötietovirastolle kuntalain 20 §:n 2 momen-
tin 2 kohdan mukaisen ilmoituksen. 
 
 

              
 

2) tieto ajasta, jona hänellä yhtäjaksoisesti 
on ollut kotikunta Suomessa, jollei hän ole 
Euroopan unionin muun jäsenvaltion, Islannin 
tai Norjan kansalainen; 

3) tieto siitä, että hän on tehnyt Digi- ja vä-
estötietovirastolle hyvinvointialueesta anne-
tun lain 28 §:n 2 momentin 2 kohdan tai kun-
talain 20 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisen 
ilmoituksen. 

              
 

21 § 

Ilmoituskortti 

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta 
äänioikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin, 
jossa ovat: 

1) 18 §:n 2 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa tar-
koitetut tiedot; 

2) äänioikeutetun se osoite, joka on väestö-
tietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaali-
päivää kello 24; 

3) tieto siitä, missä vaaleissa ja missä vaali-
piirissä tai kunnassa kortin vastaanottajalla on 
äänioikeus; 

4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyk-
sen ajanjaksosta; 

5) Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenan-
maan valtionviraston sekä kunnan keskusvaa-
lilautakunnan yhteystiedot; 
 

6) tieto rekisteristä tai tietojärjestelmästä, 
johon kortissa olevat tiedot perustuvat; sekä 

7) oikeusministeriön laatimat ohjeet kortin 
käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä. 

              
 

21 § 

Ilmoituskortti 

Digi- ja väestötietovirasto laatii jokaisesta 
äänioikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin, 
jossa ovat: 

1) 18 §:n 2 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa tar-
koitetut tiedot; 

2) äänioikeutetun se osoite, joka on väestö-
tietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaali-
päivää kello 24; 

3) tieto siitä, missä vaaleissa ja missä vaali-
piirissä taikka millä hyvinvointialueella tai 
missä kunnassa kortin vastaanottajalla on ää-
nioikeus; 

4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyk-
sen ajanjaksosta; 

5) Digi- ja väestötietoviraston tai Ahvenan-
maan valtionviraston sekä kunnan keskusvaa-
lilautakunnan yhteystiedot; 

6) tieto rekisteristä tai tietojärjestelmästä, 
johon kortissa olevat tiedot perustuvat; 

7) oikeusministeriön laatimat ohjeet kortin 
käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä. 

              
 

22 § 

Tiedottaminen Euroopan unionin muun jä-
senvaltion kansalaisille kuntavaaleissa ja eu-

roparlamenttivaaleissa 

Digi- ja väestötietoviraston on hyvissä ajoin 
ennen kuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja 

22 § 

Tiedottaminen Euroopan unionin muun jä-
senvaltion kansalaisille 

Digi- ja väestötietoviraston on hyvissä ajoin 
ennen aluevaaleja, kuntavaaleja ja europarla-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

mahdollisuuksien mukaan toimitettava kai-
kille äänioikeuden edellytykset täyttäville Eu-
roopan unionin muun jäsenvaltion kansalai-
sille sopivalla tavalla tieto siitä, että heillä vä-
estötietojärjestelmän tietojen mukaan tulee 
olemaan vaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoi-
suus, sekä tieto menettelystä, joka on tarpeen 
äänioikeuden käyttämiseksi ja vaalikelpoisuu-
den toteuttamiseksi. 
 

menttivaaleja mahdollisuuksien mukaan toi-
mitettava kaikille äänioikeuden edellytykset 
täyttäville Euroopan unionin muun jäsenval-
tion kansalaisille sopivalla tavalla tieto siitä, 
että heillä väestötietojärjestelmän tietojen mu-
kaan tulee olemaan vaaleissa äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus, sekä tieto menettelystä, joka 
on tarpeen äänioikeuden käyttämiseksi ja vaa-
likelpoisuuden toteuttamiseksi. 
 

31 § 

Ehdokashakemukset käsittelevä viranomai-
nen 

Ehdokashakemukset käsittelee: 
1) eduskuntavaaleissa vaalipiirilautakunta; 
2) presidentinvaalissa ja europarlamentti-

vaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunta; 
3) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilauta-

kunta. 
 

              
 

31 § 

Ehdokashakemukset käsittelevä viranomai-
nen 

Ehdokashakemukset käsittelee: 
1) eduskuntavaaleissa vaalipiirilautakunta; 
2) presidentinvaalissa ja europarlamentti-

vaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunta; 
3) aluevaaleissa aluevaalilautakunta; 
4) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilauta-

kunta. 
              

 
34 § 

Asiakirjojen jättämisestä määrääminen ja 
kuuluttaminen 

              
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka 

on annettava tiedoksi puolueiden ilmoitta-
mille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi 
viranomaisen kokoushuoneistossa sekä jul-
kaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kun-
nan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa 
vaaleissa virallisessa lehdessä. 
 

34 § 

Asiakirjojen jättämisestä määrääminen ja 
kuuluttaminen 

              
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka 

on annettava tiedoksi puolueiden ilmoitta-
mille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi 
viranomaisen kokoushuoneistossa. Kuulutus 
on julkaistava aluevaaleissa sillä tavalla kuin 
hyvinvointialueen ilmoitukset ja kuntavaa-
leissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset 
saatetaan tiedoksi sekä muissa vaaleissa viral-
lisessa lehdessä. 
 

37 § 

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

              

37 § 

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

              



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja euro-
parlamenttivaaleissa arvotaan: 

 
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden 

ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys; 
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolu-

eiden keskinäinen järjestys; sekä 
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys. 
 
              

 

Eduskuntavaaleissa, aluevaaleissa, kunta-
vaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvo-
taan: 

1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden 
ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys; 

2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolu-
eiden keskinäinen järjestys; 

3) yhteislistojen keskinäinen järjestys. 
 
              

 
43 § 

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri 

              
Oikeusministeriö laatii tarvittaessa valta-

kunnallisesta ehdokasrekisteristä tulosteen, 
johon otetaan vaalipiireittäin tai kunnittain 
kunkin ehdokkaan ehdokaslistojen yhdistel-
mässä olevat tiedot. Ministeriö huolehtii siitä, 
että tulostetta toimitetaan tarpeellinen määrä 
kuntien keskusvaalilautakunnille, vaalitoimi-
kunnille ja kotimaan ennakkoäänestyspaikko-
jen vaalitoimitsijoille sekä ulkoasiainministe-
riölle jaettavaksi edelleen ennakkoäänestys-
paikkoina oleviin Suomen edustustoihin ja 
suomalaisiin laivoihin. 
 

43 § 

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri 

              
Oikeusministeriö laatii tarvittaessa valta-

kunnallisesta ehdokasrekisteristä tulosteen, 
johon otetaan vaalipiireittäin, hyvinvointialu-
eittain tai kunnittain kunkin ehdokkaan ehdo-
kaslistojen yhdistelmässä olevat tiedot. Minis-
teriö huolehtii siitä, että tulostetta toimitetaan 
tarpeellinen määrä kuntien keskusvaalilauta-
kunnille, vaalitoimikunnille ja kotimaan en-
nakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille 
sekä ulkoasiainministeriölle jaettavaksi edel-
leen ennakkoäänestyspaikkoina oleviin Suo-
men edustustoihin ja suomalaisiin laivoihin. 
 

44 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentin-
vaalin ehdokasluettelon jakelu ja tiedoksi 

saattaminen 

              
 
 
(lisätään) 
 
 
 
 
 
 
 

44 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentin-
vaalin ehdokasluettelon jakelu ja tiedoksi 

saattaminen 

              
Aluevaalilautakunnan tulee toimittaa 

aluevaalien ehdokaslistojen yhdistelmiä tar-
peellinen määrä: 

1) hyvinvointialueen kuntien keskusvaali-
lautakunnille jaettavaksi edelleen vaalilauta-
kunnille, vaalitoimikunnille ja vaalitoimitsi-
joille; 

2) hyvinvointialueella ehdokkaita asettanei-
den puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
 
 

              
 

kuulumattomien valitsijayhdistysten vaali-
asiamiehille; 

3) oikeusministeriölle. 
              

 
57 § 

Ennakkoäänestyksen aloittaminen ennakko-
äänestyspaikassa 

              
Äänestäjälle on varattava tilaisuus tutustua 

asianomaista vaalia varten laadittuun vaalipii-
rinsä tai kuntansa ehdokaslistojen yhdistel-
mään, europarlamenttivaalien ehdokaslistojen 
yhdistelmään tai presidentinvaalin ehdokas-
luetteloon taikka valtakunnalliseen ehdokas-
rekisteriin tai siitä laadittuun tulosteeseen. 
 

57 § 

Ennakkoäänestyksen aloittaminen ennakko-
äänestyspaikassa 

              
Äänestäjälle on varattava tilaisuus tutustua 

asianomaista vaalia varten laadittuun vaalipii-
rinsä, hyvinvointialueensa tai kuntansa ehdo-
kaslistojen yhdistelmään, europarlamenttivaa-
lien ehdokaslistojen yhdistelmään tai presi-
dentinvaalin ehdokasluetteloon taikka valta-
kunnalliseen ehdokasrekisteriin tai siitä laa-
dittuun tulosteeseen. 
 

58 § 

Äänestäminen ennakkoäänestyksessä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa ja kuntavaaleissa sen vaalipiirin tai 
kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa 
ehdokasta, jossa äänestäjä on asianomaisissa 
vaaleissa merkitty äänioikeutetuksi, europar-
lamenttivaaleissa ehdokaslistojen yhdistel-
mässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa 
ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta. 
 

              
 

58 § 

Äänestäminen ennakkoäänestyksessä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa, aluevaaleissa ja kuntavaaleissa sen 
vaalipiirin, hyvinvointialueen tai kunnan eh-
dokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdo-
kasta, jossa äänestäjä on asianomaisissa vaa-
leissa merkitty äänioikeutetuksi, europarla-
menttivaaleissa ehdokaslistojen yhdistel-
mässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa 
ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta. 

              
 

64 § 

Vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilauta-
kunnalle 

Muissa kuin kuntavaaleissa kunnan keskus-
vaalilautakunnan on suljettava vaalikuoret 
kestävään päällykseen äänestysalueittain laji-
teltuina. Lähetykseen liitetään tiedot vaali-
kuorten lukumäärästä kussakin ryhmässä, jo-
hon ne on lajiteltu. Lähetys sinetöidään, ja sen 

64 § 

Vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilauta-
kunnalle 

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja 
europarlamenttivaaleissa kunnan keskusvaa-
lilautakunnan on suljettava vaalikuoret kestä-
vään päällykseen äänestysalueittain lajitel-
tuina. Lähetykseen liitetään tiedot vaalikuor-
ten lukumäärästä kussakin ryhmässä, johon ne 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

päällykseen merkitään vaalipiirilautakunnan 
osoite ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan kiireel-
lisesti vaalipiirilautakunnalle sen määrää-
mällä tavalla. 
 

              
 

on lajiteltu. Lähetys sinetöidään, ja sen pääl-
lykseen merkitään vaalipiirilautakunnan 
osoite ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan kiireel-
lisesti vaalipiirilautakunnalle sen määrää-
mällä tavalla. 

              
 

76 § 

Äänestäminen vaalipäivänä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa ja kuntavaaleissa sen vaalipiirin tai 
kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa 
ehdokasta, jossa äänestäjä on asianomaisissa 
vaaleissa merkitty äänioikeutetuksi, europar-
lamenttivaaleissa ehdokaslistojen yhdistel-
mässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa 
ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta. 
 

              
 

76 § 

Äänestäminen vaalipäivänä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa, aluevaaleissa ja kuntavaaleissa sen 
vaalipiirin, hyvinvointialueen tai kunnan eh-
dokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdo-
kasta, jossa äänestäjä on asianomaisissa vaa-
leissa merkitty äänioikeutetuksi, europarla-
menttivaaleissa ehdokaslistojen yhdistel-
mässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaalissa 
ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta. 

              
 

81 § 

Äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjan toimit-
taminen vaalilautakunnista 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai vara-
puheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yh-
dessä viipymättä vietävä äänestysliput sisäl-
tävä lähetys ja vaalipöytäkirjan sisältävä lähe-
tys kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle ja muissa vaaleissa vaalipiirilauta-
kunnalle. 

              
 

81 § 

Äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjan toimit-
taminen vaalilautakunnista 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai vara-
puheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yh-
dessä viipymättä vietävä äänestysliput sisäl-
tävä lähetys ja vaalipöytäkirjan sisältävä lähe-
tys aluevaaleissa ja kuntavaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunnalle ja muissa vaaleissa 
vaalipiirilautakunnalle. 

              
 

84 § 

Tuloksen laskennasta vastaavat viranomaiset 

Ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyk-
sessä annettujen äänestyslippujen laskennasta 

sekä vaalipäivän äänestyksessä annettujen 
äänestyslippujen tarkastuslaskennasta huoleh-
tii kokouksissaan: 

84 § 

Tuloksen laskennasta vastaavat viranomaiset 

Ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyk-
sessä annettujen äänestyslippujen laskennasta 
sekä vaalipäivän äänestyksessä annettujen ää-
nestyslippujen tarkastuslaskennasta huolehtii 
kokouksissaan: 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 
ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilauta-
kunta; 

2) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilauta-
kunta. 
 

1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 
ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilauta-
kunta; 

2) aluevaaleissa ja kuntavaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunta. 
 

86 § 

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskenta 

Vaalikuorissa olevien ennakkoäänestyk-
sessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänes-
tyslippujen tarkastaminen voidaan aloittaa 
vaalipäivänä aikaisintaan kello 15 tai erityi-
sestä syystä lautakunnan harkinnan mukaan 
aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 
12. Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryh-
mäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, 
että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput 
ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä 
olevien äänestyslippujen lukumäärä laske-
taan. 
 
 

Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen 
yhdistetty tulos lasketaan kunnan kultakin ää-
nestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 
§:ssä tarkoitettuja tapauksia. 

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennasta 
tiedotetaan oikeusministeriön määräämällä ta-
valla. 
 

86 § 

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskenta 

Vaalikuorissa olevien ennakkoäänestyk-
sessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänes-
tyslippujen laskenta voidaan aloittaa vaalipäi-
vänä aikaisintaan kello 10. Kunkin laskentaa 
suorittavan lautakunnan on tehokkaasti huo-
lehdittava siitä, ettei mitään laskennan tietoja 
välity laskentatilan ulkopuolelle ennen vaali-
huoneistojen sulkeutumista. 

Laskennassa mitättömät äänestysliput erote-
taan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotel-
laan siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi an-
netut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin 
ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä 
lasketaan. 

Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen 
yhdistetty tulos lasketaan kunnan kultakin ää-
nestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 
§:ssä tarkoitettuja tapauksia. 

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennan tu-
loksesta tiedotetaan vaalihuoneistojen sulkeu-
tumisen jälkeen oikeusministeriön määrää-
mällä tavalla. 
 

93 § 

Varavaltuutetut 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten 
kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään. 

Jos valtuuston toimikauden aikana varaval-
tuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan kes-
kusvaalilautakunnan on valtuuston puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä uusia varaval-
tuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti. 

93 § 

Varavaltuutetut 

Varavaltuutettujen valitsemisesta säädetään 
kuntalain 17 §:ssä. 

Jos valtuuston toimikauden aikana varaval-
tuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan kes-
kusvaalilautakunnan on valtuuston puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä uusia varaval-
tuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti. 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada 
täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten 
nojalla, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi. 
 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada 
täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten 
nojalla, varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. 
 

96 § 

Presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja 
koskevat säännökset 

Ehdokkaiden saamien äänimäärien laskemi-
sesta presidentinvaalissa ja europarlamentti-
vaaleissa sekä näiden vaalien tuloksenlasken-
tatavasta, määräämisestä, vahvistamisesta ja 
julkaisemisesta sekä siitä tiedottamisesta sää-
detään II osassa. 
 

96 § 

Presidentinvaalia, aluevaaleja ja europarla-
menttivaaleja koskevat säännökset 

Ehdokkaiden saamien äänimäärien laskemi-
sesta presidentinvaalissa, aluevaaleissa ja eu-
roparlamenttivaaleissa sekä näiden vaalien tu-
loksen laskentatavasta, määräämisestä, vah-
vistamisesta ja julkaisemisesta sekä siitä tie-
dottamisesta säädetään II osassa. 
 

101 § 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

              
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä pe-

rusteella, että vaalit on toimitettu virheelli-
sessä järjestyksessä ja että se on saattanut vai-
kuttaa vaalien tulokseen: 

1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä 
tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; 
2) kuntavaaleissa kunnan jäsen. 

 

101 § 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

              
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä pe-

rusteella, että vaalit on toimitettu virheelli-
sessä järjestyksessä ja että se on saattanut vai-
kuttaa vaalien tulokseen: 

1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä, hy-
vinvointialueella tai kunnassa äänioikeutettu 
henkilö; 

2) aluevaaleissa hyvinvointialueen jäsen ja 
kuntavaaleissa kunnan jäsen. 
 

103 § 

Valitusviranomaisen päätös 

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide 
on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on il-
meisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, 
vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomai-
sessa vaalipiirissä tai kunnassa taikka euro-
parlamenttivaaleissa koko maassa, jollei vaa-
lien tulos ole oikaistavissa. 

Jos vaalipiirilautakunta tai kunnan keskus-
vaalilautakunta on vaalien tulosta laskiessaan 
tai vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja 

103 § 

Valitusviranomaisen päätös 

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide 
on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on il-
meisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, 
vaalit on määrättävä uusittaviksi asianomai-
sessa vaalipiirissä, hyvinvointialueella tai 
kunnassa taikka europarlamenttivaaleissa 
koko maassa, jollei vaalien tulos ole oikaista-
vissa. 

Jos vaalipiirilautakunta, aluevaalilauta-
kunta tai kunnan keskusvaalilautakunta on 
vaalien tulosta laskiessaan tai vahvistaessaan 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tulok-
seen, vaalien tulosta on oikaistava. 
 

menetellyt lainvastaisesti ja lainvastaisuus on 
vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta 
on oikaistava. 
 

104 § 

Päätöksen tiedoksianto 

              
(lisätään) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätök-
sestä on annettava tieto valittajalle, kunnan-
hallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakun-
nalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasia-
miehille sekä, jos päätöksellä on määrätty 
vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusitta-
viksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaa-
lilautakunnan on saatettava hallinto-oikeuden 
päätös viipymättä tiedoksi myös kunnan jäse-
nille asettamalla päätös seitsemän päivän 
ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululle. 
 

104 § 

Päätöksen tiedoksianto 

              
Aluevaaleissa hallinto-oikeuden päätök-

sestä on annettava tieto valittajalle, aluehalli-
tukselle ja aluevaalilautakunnalle, puoluei-
den ja yhteislistojen vaaliasiamiehille sekä, 
jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oi-
kaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, oikeusmi-
nisteriölle. Aluevaalilautakunnan on saatet-
tava hallinto-oikeuden päätös viipymättä tie-
doksi asettamalla päätös seitsemän päivän 
ajaksi nähtäväksi siten kuin hyvinvointialueen 
ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 

Kuntavaaleissa hallinto-oikeuden päätök-
sestä on annettava tieto valittajalle, kunnan-
hallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakun-
nalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasia-
miehille sekä, jos päätöksellä on määrätty 
vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusitta-
viksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskusvaa-
lilautakunnan on saatettava hallinto-oikeuden 
päätös viipymättä tiedoksi asettamalla päätös 
seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi siten kuin 
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 
 

105 § 

Jatkovalitus 

              
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oi-

kaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoi-
keus on 101 §:ssä mainituilla sekä kuntavaa-
leissa myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka 
eivät ole saaneet päätöstä erikseen tiedoksi, 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon silloin, 
kun päätöksestä ensimmäistä kertaa kuulutet-
tiin yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen 

105 § 

Jatkovalitus 

              
Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos oi-

kaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoi-
keus on 101 §:ssä mainituilla sekä aluevaa-
leissa myös aluehallituksella ja kuntavaa-
leissa myös kunnanhallituksella. Niiden, jotka 
eivät ole saaneet päätöstä erikseen tiedoksi, 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
päätöksestä ensimmäistä kertaa kuulutettiin 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

lähetyksessä tai kun päätös asetettiin nähtä-
väksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululle. 

              
 

yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen lä-
hetyksessä tai kun päätös asetettiin nähtäväksi 
104 §:ssä säädetyin tavoin. 

              
 

106 § 

Valituksen johdosta uusittavat vaalit 

Jos vaalit valituksen johdosta määrätään uu-
sittaviksi, on uusittavien vaalien vaalipäivä: 

1) eduskuntavaaleissa ja europarlamentti-
vaaleissa ensimmäisenä sunnuntaina 50 päi-
vän kuluttua siitä, kun valitusviranomaisen 
päätös on saanut lainvoiman; 

2) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilauta-
kunnan määräämänä sunnuntaina. 

 
 
 
Uusittavien vaalien toimittamisesta huoleh-

tivat samat vaaliviranomaiset kuin kumotuissa 
vaaleissa. Jos kunnan keskusvaalilautakunnan 
toimikausi on kuitenkin jo päättynyt, vaalien 
toimittamisesta huolehtii sen sijaan tullut kes-
kusvaalilautakunta. 

Uusittavissa vaaleissa noudatetaan samaa 
äänestysaluejakoa sekä käytetään samaa lain-
voimaista äänioikeusrekisteriä ja samaa ehdo-
kaslistojen yhdistelmää kuin kumotuissa vaa-
leissa, jollei valitusviranomainen päätökses-
sään toisin määrää. Digi- ja väestötietovirasto 
huolehtii siitä, että äänioikeusrekisteriin ote-
tuille lähetetään uusi ilmoituskortti. Ennakko-
äänestys toimitetaan vain siinä vaalipiirissä tai 
kunnassa, jota määräys vaalien uusimisesta 
koskee. Uusittavien vaalien toimittamisesta 
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 
varsinaisista vaaleista säädetään. 

              
Uusittavien eduskuntavaalien tuloksesta on 

heti ilmoitettava eduskunnalle ja uusittavien 
kuntavaalien tuloksesta asianomaisen kunnan 
valtuustolle. 
 

106 § 

Valituksen johdosta uusittavat vaalit 

Jos vaalit valituksen johdosta määrätään uu-
sittaviksi, uusittavien vaalien vaalipäivä on: 

1) eduskuntavaaleissa ja europarlamentti-
vaaleissa ensimmäisenä sunnuntaina 50 päi-
vän kuluttua siitä, kun valitusviranomaisen 
päätös on saanut lainvoiman; 

2) aluevaaleissa aluevaalilautakunnan ja 
kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakun-
nan määräämänä sunnuntaina viimeistään 90 
päivän kuluttua siitä, kun valitusviranomaisen 
päätös on saanut lainvoiman. 

Uusittavien vaalien toimittamisesta huoleh-
tivat samat vaaliviranomaiset kuin kumotuissa 
vaaleissa. Jos aluevaalilautakunnan tai kun-
nan keskusvaalilautakunnan toimikausi on 
kuitenkin jo päättynyt, vaalien toimittamisesta 
huolehtii sen sijaan tullut lautakunta. 

Uusittavissa vaaleissa noudatetaan samaa 
äänestysaluejakoa sekä käytetään samaa lain-
voimaista äänioikeusrekisteriä ja samaa ehdo-
kaslistojen yhdistelmää kuin kumotuissa vaa-
leissa, jollei valitusviranomainen päätökses-
sään toisin määrää. Digi- ja väestötietovirasto 
huolehtii siitä, että äänioikeusrekisteriin ote-
tuille lähetetään uusi ilmoituskortti. Ennakko-
äänestys toimitetaan vain siinä vaalipiirissä, 
hyvinvointialueella tai kunnassa, jota määräys 
vaalien uusimisesta koskee. Uusittavien vaa-
lien toimittamiseen sovelletaan muutoin, mitä 
varsinaisista vaaleista säädetään. 

              
Uusittavien eduskuntavaalien tuloksesta on 

heti ilmoitettava eduskunnalle, uusittavien 
aluevaalien tuloksesta asianomaiselle alue-
valtuustolle ja uusittavien kuntavaalien tulok-
sesta asianomaisen kunnan valtuustolle. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

(lisätään) 10 a Luku 

Aluevaalit 

Aluevaalien ajankohta 

143 a § 

Aluevaalien vaalipäivä 

Aluevaalien vaalipäivä on huhtikuun kol-
mas sunnuntai. 

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kun-
tavaalien kanssa. 
 

Ehdokasasettelu aluevaaleissa 

143 b § 

Aluevaaleissa valittavien valtuutettujen mää-
rästä kuuluttaminen 

Aluevaalilautakunnan on kuulutettava, 
montako valtuutettua hyvinvointialueella vali-
taan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä 
tavalla kuin hyvinvointialueen ilmoitukset 
saatetaan tiedoksi. Kuulutus voidaan antaa 34 
§:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yh-
teydessä. 
 

143 c § 

Oikeus asettaa ehdokkaita aluevaaleissa 

Aluevaaleissa voivat ehdokkaita asettaa: 
1) puolueet; 
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet va-

litsijayhdistyksen. 
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai useam-

malla puolueella on oikeus yhtyä vaaliliitoksi 
sopimalla siitä keskenään. Kahdella tai use-
ammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus vas-
taavalla tavalla muodostaa yhteislista. 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on 
oikeus asettaa ehdokkaita hyvinvointialueella 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

enintään valittavien valtuutettujen määrä ker-
rottuna 1,25:llä. 

Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa 
asettaa vain yhden puolueen tai yhden valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaaksi. 
 

143 d § 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen alue-
vaaleissa 

Puolueen ehdokkaat asettaa puolueen alue-
vaalilautakunnalle ilmoittama puolueen hen-
kilöjäseniä hyvinvointialueella edustava yh-
distys. 
 

143 e § 

Valitsijayhdistyksen perustaminen aluevaa-
leja varten 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok-
kaan asettamiseksi aluevaaleja varten tarvi-
taan vähintään 50 äänioikeutettua, joilla on 
kotikunta hyvinvointialueella. 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla 
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, 
jossa on oltava seuraavat tiedot: 

1) maininta siitä, mitkä aluevaalit ovat ky-
seessä; 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi 
enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä hänen 
kotikuntansa; 

3) jokaisen valitsijayhdistyksen jäsenen 
nimi, syntymäaika ja osoite; 

4) jokaisen valitsijayhdistyksen jäsenen al-
lekirjoittama vakuutus siitä, että hän on kysy-
myksessä olevissa vaaleissa asianomaisella 
hyvinvointialueella äänioikeutettu; 

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja 
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot. 

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh-
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäse-
nenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdis-
tyksessä, aluevaalilautakunnan on poistettava 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

hänen nimensä kaikista perustamisasiakir-
joista. 
 

Ehdokashakemus aluevaaleissa 

143 f § 

Vaaliasiamiehet aluevaaleissa 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyk-
sellä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella 
vaaliasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislis-
tan muodostaneiden valitsijayhdistysten on 
valtuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasia-
miehenä ja toinen hänen varamiehenään. 

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei 
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaali-
asiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie-
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 
kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasia-
miehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamies ei saa olla aluevaalilautakun-
nan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oikai-
sun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttamansa 
henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puolu-
een, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaali-
asiamiehestä, sovelletaan myös varamieheen. 
 

143 g § 

Ehdokashakemuksen jättäminen aluevaa-
leissa 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha-
kemus aluevaalilautakunnalle viimeistään 40. 
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16:ta. 
 
 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

143 h § 

Puolueen ehdokashakemus aluevaaleissa 

Puolueen ehdokashakemukseen on liitet-
tävä: 

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa 
on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdok-
kaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, 
kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikunta; etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan 
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; 
ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöl-
lisyyden täsmentämiseksi; 

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hä-
nen henkilötunnuksellaan varustettu suostu-
mus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi 
ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi 
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa alue-
vaaleissa suostunut toisen puolueen eikä va-
litsijayhdistyksen ehdokkaaksi; 

3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutet-
tujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, 
jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiin-
tyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä hyvin-
vointialueella; 

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama 
ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen 
varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja 
yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen 
vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen 
antama valtakirja. 

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutet-
tava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 
 

143 i § 

Ilmoitus vaaliliitosta aluevaaleissa 

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaa-
liliitoksi, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, 
jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolu-
eiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. 
Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamie-
hen on annettava ilmoitus aluevaalilautakun-
nalle samanaikaisesti puolueen ehdokashake-
muksen kanssa. 
 

143 j § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus alue-
vaaleissa 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen 
on liitettävä: 

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-
taksi, jossa ehdokkaasta on 143 h §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
ja suostumus ottaa vastaan valtuutetun toimi 
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa alue-
vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyk-
sen eikä puolueen ehdokkaaksi; 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet 
ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakir-
jan. 
 

143 k § 

Ilmoitus yhteislistasta aluevaaleissa 

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis-
tasta yhden tai useamman muun valitsijayh-
distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja sii-
hen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä nii-
den ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-
taan, on annettava samanaikaisesti valitsi-
jayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. Il-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

moituksen allekirjoittavat yhteislistan muo-
dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasia-
miehet. 

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis-
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamie-
hensä nimi ja yhteystiedot. 

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis-
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan ni-
mitys, johon tulee sisältyä sana "yhteislista". 
Nimitys ei saa olla sopimaton eikä merkityk-
seltään yleistävä tai muutoin harhaanjohtava. 
Nimitykseen saa aina sisältyä yhdistysrekiste-
riin merkitty nimi, jos yhteislistan muodosta-
neet valitsijayhdistykset ovat saaneet sen 
käyttämiseen yhdistykseltä todisteellisesti lu-
van. Nimitykseen ei kuitenkaan saa sisältyä 
puoluerekisteriin merkityn puolueen nimeä. 
 
Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen 

143 l § 

Vaalien tuloksen vahvistaminen aluevaa-
leissa 

Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vah-
vistaa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeis-
tään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan 
äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, 
vaaliliitto ja yhteislista yhteensä ovat alue-
vaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa 
viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja 
vaaleissa annettujen äänten kokonaismäärän 
sekä mitättömien äänten määrän oikeusminis-
teriön määräämällä tavalla aluevaalilauta-
kunnalle. 

Saatuaan l momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen kaikkien kuntien keskusvaalilautakunnilta 
aluevaalilautakunta vahvistaa viipymättä 
aluevaalien tuloksen noudattaen, mitä 88 91 
§:ssä säädetään vertauslukujen laskemisesta, 
arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämi-
sestä. 

Aluevaalilautakunnan on tuloksen vahvista-
misen jälkeen viipymättä: 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

1) julkaistava vaalien tuloksen sisältävä 
pöytäkirja valitusosoituksineen seitsemän 
päivän ajan siten kuin hyvinvointialueen il-
moitukset saatetaan tiedoksi; 

2) annettava luettelo valtuutetuiksi vali-
tuista ja heidän varajäsenistään aluevaltuus-
tolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin hy-
vinvointialueen ilmoitukset saatetaan tie-
doksi; 

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeus-
ministeriölle sen määräämällä tavalla. 
 

143 m § 

Varavaltuutettujen valitseminen 

Varavaltuutettujen valitsemisesta sääde-
tään hyvinvointialueesta annetun 25 §:ssä.  

Jos valtuuston toimikauden aikana varaval-
tuutettujen määrä jää vajaaksi, aluevaalilau-
takunnan on valtuuston puheenjohtajan pyyn-
nöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja hy-
vinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukai-
sesti. 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada 
täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännösten 
nojalla, varavaltuutettujen määrä jää va-
jaaksi. 
 

144 § 

Vaalipäivä 

              
(lisätään) 

 

144 § 

Vaalipäivä 

              
Kuntavaalit toimitetaan samanaikaisesti 

aluevaalien kanssa. 
 

184 § 

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läs-
näolo-oikeus 

Vaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilau-
takunnan ja vaalipiirilautakunnan kokouk-
sissa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroiden 
määräämistä, äänestyslippujen järjestämistä 

184 § 

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läs-
näolo-oikeus 

Puolueiden ja yhteislistojen sekä yhteislis-
taan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaa-
liasiamiehillä taikka heidän kutakin vaalivi-



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

tai laskemista taikka vaalien tuloksen määrää-
mistä varten, puolueiden ja yhteislistojen sekä 
yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdis-
tysten vaaliasiamiehillä taikka heidän kutakin 
vaaliviranomaista varten erikseen kirjallisesti 
valtuuttamillaan henkilöillä on oikeus olla 
läsnä. 
 

              
 

ranomaista varten erikseen kirjallisesti val-
tuuttamillaan henkilöillä on oikeus olla läsnä 
vaalipiirilautakunnan, aluevaalilautakunnan, 
kunnan keskusvaalilautakunnan ja vaalilauta-
kunnan kokouksissa, jotka pidetään ehdokkai-
den numeroiden määräämistä, äänestyslippu-
jen järjestämistä tai laskemista taikka vaalien 
tuloksen määräämistä varten. 

              
 

185 § 

Vaaliviranomaisen rikosoikeudellinen vastuu 

Jos vaalipiirilautakunnan, kunnan keskus-
vaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai vaali-
toimikunnan jäsen tai vaalitoimitsija taikka 
muu henkilö tässä laissa tarkoitettuna vaalivi-
ranomaisena toimiessaan laiminlyö velvolli-
suutensa, häntä rangaistaan niin kuin virka-
miestä virkarikoksesta. 
 

185 § 

Vaaliviranomaisen rikosoikeudellinen vastuu 

Vaalipiirilautakunnan, aluevaalilautakun-
nan, kunnan keskusvaalilautakunnan, vaali-
lautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseneen, 
vaalitoimitsijaan sekä muuhun henkilöön so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta 
koskevia säännöksiä hänen toimiessaan tässä 
laissa tarkoitettuna vaaliviranomaisena. 
 

188 § 

Kustannusten jako vaaliviranomaisten välillä 

              
(lisätään) 
 
 

Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakun-
nan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoi-
mitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsi-
joiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista 
kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaalien toi-
mittamisesta aiheutuneista kustannuksista. 
Muissa kuin kuntavaaleissa oikeusministeriö 
suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministe-
riön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaa-
leissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. 
 
 
 
 

              

188 § 

Kustannusten jako vaaliviranomaisten välillä 

              
Hyvinvointialue vastaa aluevaalilautakun-

nan toiminnasta aiheutuneista kustannuk-
sista. 

Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakun-
nan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoi-
mitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsi-
joiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista 
kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaalien toi-
mittamisesta aiheutuneista kustannuksista. 
Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja 
europarlamenttivaaleissa oikeusministeriö 
suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministe-
riön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaa-
leissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. 
Aluevaaleissa hyvinvointialue korvaa kun-
nalle ne kustannukset, jotka aiheutuvat pel-
kästään aluevaaleista. 
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40. 

Laki 

puoluelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puoluelain (10/1969) 8 §:n 2 momentti, 8 a §:n 2 momentti, 8 b §:n 4 momentti, 9 

b §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 683/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

8 § 

Tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle 

              
Tueksi puolueelle tai puolueyhdistykselle 

luetaan sen rahana, tavarana, palveluna tai 
muulla vastaavalla tavalla saamat suoritukset. 
Tukena ei kuitenkaan pidetä: 

1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomai-
sia ilmaispalveluja; 

2) puolueen tai puolueyhdistyksen tavan-
omaiseen järjestötoimintaan tai omaisuuden 
hoitoon liittyviä käyvän arvon mukaisia suo-
rituksia; 

3) puolueen ja sen puolueyhdistysten toisil-
taan saamia suorituksia; 

4) puolueen tai puolueyhdistyksen pysy-
väisluonteisen, yleisillä markkinoilla markki-
naehtoisesti harjoittaman liiketoiminnan tu-
loja; 

5) puolueen tai puolueyhdistyksen harjoitta-
man sijoitustoiminnan tuloja; 

6) 9 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta eikä 
muuta vastaavaa lakiin taikka valtion tai kun-
nan talousarvioon perustuvaa avustusta. 
 

              
 

8 § 

Tuki puolueelle ja puolueyhdistykselle 

              
Tueksi puolueelle tai puolueyhdistykselle 

luetaan sen rahana, tavarana, palveluna tai 
muulla vastaavalla tavalla saamat suoritukset. 
Tukena ei kuitenkaan pidetä: 

1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomai-
sia ilmaispalveluja; 

2) puolueen tai puolueyhdistyksen tavan-
omaiseen järjestötoimintaan tai omaisuuden 
hoitoon liittyviä käyvän arvon mukaisia suo-
rituksia; 

3) puolueen ja sen puolueyhdistysten toisil-
taan saamia suorituksia; 

4) puolueen tai puolueyhdistyksen pysy-
väisluonteisen, yleisillä markkinoilla markki-
naehtoisesti harjoittaman liiketoiminnan tu-
loja; 

5) puolueen tai puolueyhdistyksen harjoitta-
man sijoitustoiminnan tuloja; 

6) 9 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta eikä 
muuta vastaavaa lakiin taikka valtion, hyvin-
vointialueen tai kunnan talousarvioon perus-
tuvaa avustusta. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

8 a § 

Tuki puolueen lähiyhteisölle 

              
Tueksi puolueen lähiyhteisölle luetaan sen 

rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaa-
valla tavalla saamat suoritukset. Tukena ei 
kuitenkaan pidetä: 

1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomai-
sia ilmaispalveluja; 

2) puolueen lähiyhteisön tavanomaiseen pe-
rustoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyviä 
käyvän arvon mukaisia suorituksia; 

3) saman puolueen lähiyhteisöjen toisiltaan 
saamia suorituksia; 

4) puolueen lähiyhteisön pysyväisluontei-
sen, yleisillä markkinoilla markkinaehtoisesti 
harjoittaman liiketoiminnan tuloja; 

5) puolueen lähiyhteisön harjoittaman sijoi-
tustoiminnan tuloja; 

6) lakiin taikka valtion tai kunnan talousar-
vioon perustuvaa avustusta puolueen lähiyh-
teisölle. 
 

8 a § 

Tuki puolueen lähiyhteisölle 

              
Tueksi puolueen lähiyhteisölle luetaan sen 

rahana, tavarana, palveluna tai muulla vastaa-
valla tavalla saamat suoritukset. Tukena ei 
kuitenkaan pidetä: 

1) tavanomaista talkootyötä eikä tavanomai-
sia ilmaispalveluja; 

2) puolueen lähiyhteisön tavanomaiseen pe-
rustoimintaan tai omaisuuden hoitoon liittyviä 
käyvän arvon mukaisia suorituksia; 

3) saman puolueen lähiyhteisöjen toisiltaan 
saamia suorituksia; 

4) puolueen lähiyhteisön pysyväisluontei-
sen, yleisillä markkinoilla markkinaehtoisesti 
harjoittaman liiketoiminnan tuloja; 

5) puolueen lähiyhteisön harjoittaman sijoi-
tustoiminnan tuloja; 

6) lakiin taikka valtion, hyvinvointialueen 
tai kunnan talousarvioon perustuvaa avustusta 
puolueen lähiyhteisölle. 
 

8 b § 

Tukea koskevat rajoitukset 

              
Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyh-

teisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, 
kunnalta, kuntayhtymältä, valtion tai kunnan 
liikelaitokselta, julkisoikeudelliselta yhdis-
tykseltä, laitokselta tai säätiöltä eivätkä kirjan-
pitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla valtion tai kunnan määräysval-
lassa olevalta yhtiöltä. Tämä ei kuitenkaan 
koske toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista 
vieraanvaraisuutta. 
 
 

              
 

8 b § 

Tukea koskevat rajoitukset 

              
Puolue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyh-

teisö eivät saa vastaanottaa tukea valtiolta, hy-
vinvointialueelta, hyvinvointiyhtymältä, kun-
nalta, kuntayhtymältä, valtion, hyvinvointi-
alueen tai kunnan liikelaitokselta, julkisoikeu-
delliselta yhdistykseltä, laitokselta tai sääti-
öltä eivätkä kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtion, hyvin-
vointialueen tai kunnan määräysvallassa ole-
valta yhtiöltä. Mitä edellä säädetään, ei kui-
tenkaan koske toimitilojen käyttöä eikä tavan-
omaista vieraanvaraisuutta. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

9 b § 

Ilmoitettavat tiedot vaalikampanjan kuluista 
ja rahoituksesta 

Puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun 
yhdistyksen on eriteltävä kampanja-aikana 
sille aiheutuneet vaalikampanjan kulut ja 
kampanjan rahoitus erikseen jokaisten yleis-
ten vaalien osalta seuraavasti: 
 
 
 

1) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eri-
teltyinä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisja-
kelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisi-
ossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävä-
lineissä, ulkomainonnasta, vaalilehtien, esit-
teiden ja muun painetun materiaalin hankki-
misesta, mainonnan suunnittelusta ja vaaliti-
laisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin ku-
luihin, vaalikampanjaa varten annettuihin 
avustuksiin, kampanjaa varten palkatusta hen-
kilöstöstä ja hankituista toimitiloista aiheutu-
neisiin kuluihin sekä muihin kuluihin; 

2) vaalikampanjan rahoitus yhteensä sekä 
eriteltynä otettuihin lainoihin, 9 §:ssä tarkoi-
tettuun avustukseen ja muuhun vastaavaan la-
kiin taikka valtion tai kunnan talousarvioon 
perustuvaan avustukseen, tukeen vaalikam-
panjaan sekä muihin rahoituslähteisiin; tuki 
vaalikampanjaan ryhmitellään tukeen yksi-
tyishenkilöiltä, yrityksiltä ja muilta tahoilta. 

 
              

 

9 b § 

Ilmoitettavat tiedot vaalikampanjan kuluista 
ja rahoituksesta 

Puolueen ja avustuspäätöksessä tarkoitetun 
yhdistyksen on eriteltävä vaalikohtaisesti 
kampanja-aikana sille aiheutuneet vaalikam-
panjan kulut ja kampanjan rahoitus. Samanai-
kaisesti toimitettavien aluevaalien ja kunta-
vaalien osalta erittely tehdään kuitenkin yh-
dessä. Kulut ja rahoitus on eriteltävä seuraa-
vasti: 

1) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eri-
teltynä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisja-
kelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisi-
ossa, tietoverkoissa ja muissa viestintäväli-
neissä sekä ulkomainonnasta, vaalilehtien, 
esitteiden ja muun painetun materiaalin hank-
kimisesta, mainonnan suunnittelusta ja vaali-
tilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin 
kuluihin, vaalikampanjaa varten annettuihin 
avustuksiin, kampanjaa varten palkatusta hen-
kilöstöstä ja hankituista toimitiloista aiheutu-
neisiin kuluihin sekä muihin kuluihin; 

2) vaalikampanjan rahoitus yhteensä sekä 
eriteltynä otettuihin lainoihin, 9 §:ssä tarkoi-
tettuun avustukseen ja muuhun vastaavaan la-
kiin taikka valtion, hyvinvointialueen tai kun-
nan talousarvioon perustuvaan avustukseen, 
vaalikampanjaan annettuun tukeen sekä mui-
hin rahoituslähteisiin; tuki vaalikampanjaan 
ryhmitellään tukeen yksityishenkilöiltä, yri-
tyksiltä ja muilta tahoilta. 

              
 

10 § 

Tasapuolisuusvaatimus 

Valtion, kunnan ja kuntayhtymän viran-
omaisten sekä niiden määräämisvallassa ole-
vien yhteisöjen ja laitosten on kohdeltava 
kaikkia puolueita tasapuolisesti ja yhdenmu-
kaisia perusteita noudattaen. 

 

10 § 

Tasapuolisuusvaatimus 

Valtion, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhty-
män, kunnan ja kuntayhtymän viranomaisten 
sekä niiden määräämisvallassa olevien yhtei-
söjen ja laitosten on kohdeltava kaikkia puo-
lueita tasapuolisesti ja yhdenmukaisia perus-
teita noudattaen. 
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41. 

Laki 

ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 2, 

4 ja 5 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 2 momentti, 9 ja 11 a § sekä 12 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin ja 9 §:n suomenkielinen sanamuoto laissa 

1689/2015, 4 §:n 2, 4 ja 5 momentin, 6 §:n 1 ja 2 momentin sekä 12 §:n 2 momentin ruotsinkie-
linen sanamuoto laissa 684/2010 ja suomenkielinen sanamuoto laissa 1689/2015, 5 §:n 1 mo-
mentti laissa 1689/2015 ja 11 a § laissa 684/2010, sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1689/2015, uusi 3 momentti ja 6 §:ään, sellaisena 
kuin sen ruotsinkielinen sanamuoto on laissa 684/2010 ja suomenkielinen sanamuoto laissa 
1689/2015, uusi 6 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 

Lain soveltamisala ja tarkoitus 

Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalira-
hoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskunta-
vaaleissa, presidentinvaalissa, kuntavaaleissa 
ja europarlamenttivaaleissa. 

              
 

1 § 

Lain soveltamisala ja tarkoitus 

Tässä laissa säädetään ehdokkaan vaalira-
hoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskunta-
vaaleissa, presidentinvaalissa, aluevaaleissa, 
kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. 

              
 

4 § 

Ehdokkaan vaalirahoituksen rajoitukset 

              
Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yk-

sinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yh-
teisö eivät saa vastaanottaa suoraan tai välilli-
sesti samalta tukijalta enempää tukea kuin ar-
voltaan 3 000 euroa kuntavaaleissa, 6 000 eu-
roa eduskuntavaaleissa ja 10 000 euroa euro-
parlamenttivaaleissa. Tuki puoluelaissa 
(10/1969) tarkoitetulta puolueelta tai puo-
lueyhdistykseltä voi kuitenkin olla tätä suu-
rempi, jollei se sisällä mainittua rahamäärää 
enempää muulta tukijalta välitettävää tukea. 

4 § 

Ehdokkaan vaalirahoituksen rajoitukset 

              
Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yk-

sinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yh-
teisö eivät saa vastaanottaa suoraan tai välilli-
sesti samalta tukijalta enempää tukea kuin ar-
voltaan 3 000 euroa kuntavaaleissa, 6 000 eu-
roa eduskuntavaaleissa ja aluevaaleissa sekä 
10 000 euroa europarlamenttivaaleissa. Tuki 
puoluelaissa (10/1969) tarkoitetulta puolu-
eelta tai puolueyhdistykseltä voi kuitenkin 
olla tätä suurempi, jollei se sisällä mainittua 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 

              
Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yk-

sinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yh-
teisö eivät saa vastaanottaa tukea vaalikam-
panjaan valtiolta, kunnalta, kuntayhtymältä, 
valtion tai kunnan liikelaitokselta, julkisoi-
keudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai sää-
tiöltä eivätkä kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtion tai 
kunnan määräysvallassa olevalta yhtiöltä. 
Tämä ei kuitenkaan koske tavanomaista vie-
raanvaraisuutta. 
 
 

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun 
yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan 
yhteisön on huolehdittava, että vaalikampan-
jaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta 
maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainok-
sen maksaja. Yksityishenkilön nimeä ei saa 
kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimen-
omaista suostumustaan, jos hänen maksa-
mansa mainoksen arvo on kuntavaaleissa pie-
nempi kuin 800 euroa taikka eduskuntavaa-
leissa, europarlamenttivaaleissa tai presiden-
tinvaalissa pienempi kuin 1 500 euroa. 
 

rahamäärää enempää muulta tukijalta välitet-
tävää tukea. 

              
Ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä ja muu yk-

sinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva yh-
teisö eivät saa vastaanottaa tukea vaalikam-
panjaan valtiolta, hyvinvointialueelta, hyvin-
vointiyhtymältä, kunnalta, kuntayhtymältä, 
valtion, hyvinvointialueen tai kunnan liikelai-
tokselta, julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, 
laitokselta tai säätiöltä eivätkä kirjanpitolain 
(1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla valtion, hyvinvointialueen tai kunnan 
määräysvallassa olevalta yhtiöltä. Tämä ei 
kuitenkaan koske tavanomaista vieraanvarai-
suutta. 

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun 
yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan 
yhteisön on huolehdittava, että vaalikampan-
jaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta 
maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainok-
sen maksaja. Yksityishenkilön nimeä ei saa 
kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimen-
omaista suostumustaan, jos hänen maksa-
mansa mainoksen arvo on kuntavaaleissa pie-
nempi kuin 800 euroa taikka eduskuntavaa-
leissa, presidentinvaalissa, aluevaaleissa tai 
europarlamenttivaaleissa pienempi kuin 1 500 
euroa. 
 

5 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalira-
hoituksesta on: 

1) eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi 
valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa vara-
edustajaksi määrätty; 

2) presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut 
puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayh-
distyksen vaaliasiamies tai tämän varamies; 

3) kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varaval-
tuutetuksi valittu; 

5 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalira-
hoituksesta on: 

1) eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi 
valittu ja vaalien tulosta vahvistettaessa vara-
edustajaksi määrätty; 

2) presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut 
puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayh-
distyksen vaaliasiamies tai tämän varamies; 

3) aluevaaleissa valtuutetuksi tai varaval-
tuutetuksi valittu; 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

4) europarlamenttivaaleissa Euroopan par-
lamentin jäseneksi valittu ja vaalien tulosta 
vahvistettaessa varajäseneksi määrätty sekä 
vaalilain (714/1998) 91 §:ssä tarkoitetussa ni-
misarjassa varajäsenestä seuraavana oleva eh-
dokas. 
 
 

              
 

4) kuntavaaleissa valtuutetuksi tai varaval-
tuutetuksi valittu; 

5) europarlamenttivaaleissa Euroopan par-
lamentin jäseneksi valittu ja vaalien tulosta 
vahvistettaessa varajäseneksi määrätty sekä 
vaalilain (714/1998) 91 §:ssä tarkoitetussa ni-
misarjassa varajäsenestä seuraavana oleva eh-
dokas. 

              
Ehdokas, joka on ollut ehdolla samanaikai-

sesti sekä aluevaaleissa että kuntavaaleissa, 
mutta tullut valituksi vain toisessa näistä vaa-
leista, on ilmoitusvelvollinen molempien vaa-
lien vaalirahoituksesta. 
 

6 § 

Ilmoitettavat tiedot 

Ilmoitukseen merkitään: 
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä; 
2) ehdokkaan nimi, arvo, ammatti tai teh-

tävä, hänet asettaneen puolueen nimi tai mai-
ninta siitä, että ehdokas on ollut valitsijayhdis-
tyksen ehdokas, sekä eduskuntavaaleissa eh-
dokkaan vaalipiiri ja kuntavaaleissa se kunta, 
jossa ehdokas oli ehdolla; 

 
3) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eri-

teltyinä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisja-
kelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisi-
ossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävä-
lineissä, ulkomainonnasta, vaalilehtien, esit-
teiden ja muun painetun materiaalin hankki-
misesta, mainonnan suunnittelusta ja vaaliti-
laisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin ku-
luihin sekä muihin kuluihin; 

4) vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltynä eh-
dokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ottamiin 
lainoihin mukaan luettuina ilmoitusta annetta-
essa maksamattomina olevat laskut sekä kaik-
keen ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai 
muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi 

6 § 

Ilmoitettavat tiedot 

Ilmoitukseen merkitään: 
1) maininta siitä, mitkä vaalit ovat kyseessä; 
2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai teh-

tävä, hänet asettaneen puolueen nimi tai mai-
ninta siitä, että ehdokas on ollut valitsijayhdis-
tyksen ehdokas, sekä eduskuntavaaleissa se 
vaalipiiri, aluevaaleissa se hyvinvointialue ja 
kuntavaaleissa se kunta, jossa ehdokas oli eh-
dolla; 

3) vaalikampanjan kulut yhteensä sekä eri-
teltyinä vaalimainonnasta sanoma-, ilmaisja-
kelu- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisi-
ossa sekä tietoverkoissa ja muissa viestintävä-
lineissä, ulkomainonnasta, vaalilehtien, esit-
teiden ja muun painetun materiaalin hankki-
misesta, mainonnan suunnittelusta ja vaaliti-
laisuuksien järjestämisestä aiheutuneisiin ku-
luihin sekä muihin kuluihin; 

4) vaalirahoitus yhteensä sekä eriteltynä eh-
dokkaan omiin varoihin, ehdokkaan ottamiin 
lainoihin mukaan luettuina ilmoitusta annetta-
essa maksamattomina olevat laskut sekä kaik-
keen ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai 
muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

toimivan yhteisön saamaan tukeen ryhmitel-
tynä tukeen yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, 
puolueelta, puolueyhdistyksiltä ja muilta ta-
hoilta; 

5) muut ilmoitusvelvollisen tarpeellisiksi 
katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaali-
kampanjan kuluista. 

Erikseen on ilmoitettava kukin yksittäinen 
tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kuntavaa-
leissa vähintään 800 euroa taikka eduskunta-
vaaleissa, europarlamenttivaaleissa tai presi-
dentinvaalissa vähintään 1 500 euroa. Jos 
tämä tuki on annettu ostamalla yksilöitäviä ta-
varoita tai palveluita taikka vastaavalla vastik-
keellisella tavalla, erikseen ilmoitettavaksi tu-
eksi luetaan vain sen nettomääräinen arvo. Jos 
erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki sisältää 
kolmannelta taholta välitettyä tukea vähintään 
edellä mainitun rahamäärän, tuen saajan on il-
moitettava myös tieto välitetyn tuen antajasta. 
 

              
 

toimivan yhteisön saamaan tukeen ryhmitel-
tynä tukeen yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, 
puolueelta, puolueyhdistyksiltä ja muilta ta-
hoilta; 

5) muut ilmoitusvelvollisen tarpeellisiksi 
katsomat tiedot vaalirahoituksesta ja vaali-
kampanjan kuluista. 

Erikseen on ilmoitettava kukin yksittäinen 
tuki ja sen antaja, jos tuen arvo on kuntavaa-
leissa vähintään 800 euroa taikka eduskunta-
vaaleissa, presidentinvaalissa, aluevaaleissa 
tai europarlamenttivaaleissa vähintään 1 500 
euroa. Jos tämä tuki on annettu ostamalla yk-
silöitäviä tavaroita tai palveluita taikka vas-
taavalla vastikkeellisella tavalla, erikseen il-
moitettavaksi tueksi luetaan vain sen netto-
määräinen arvo. Jos erikseen ilmoitettava yk-
sittäinen tuki sisältää kolmannelta taholta vä-
litettyä tukea vähintään edellä mainitun raha-
määrän, tuen saajan on ilmoitettava myös tieto 
välitetyn tuen antajasta. 

              
Ilmoitusvelvollinen, joka on ollut ehdok-

kaana samanaikaisesti sekä aluevaaleissa että 
kuntavaaleissa, tekee yhden ilmoituksen, jossa 
on tiedot molempien vaalien vaalirahoituk-
sesta. Tällaisessa ilmoituksessa erikseen il-
moitettavan tuen osalta noudatetaan, mitä 2 
momentissa säädetään kuntavaaleista. 
 

9 § 

Oikeusministeriön tiedonantotehtävät 

Oikeusministeriö toimittaa maksutta valti-
ontalouden tarkastusvirastolle vaalilain 43 
§:ssä tarkoitetun valtakunnallisen ehdokasre-
kisterin tiedot sekä eduskuntavaaleissa, kunta-
vaaleissa ja europarlamenttivaaleissa viipy-
mättä vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen 
ja presidentinvaalissa viipymättä ehdokas-
asettelun päättymisen jälkeen tiedot ilmoitus-
velvollisista. 
 

9 § 

Oikeusministeriön tiedonantotehtävät 

Oikeusministeriö toimittaa maksutta valti-
ontalouden tarkastusvirastolle vaalilain 43 
§:ssä tarkoitetun valtakunnallisen ehdokasre-
kisterin tiedot sekä eduskuntavaaleissa, alue-
vaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamentti-
vaaleissa viipymättä vaalien tuloksen vahvis-
tamisen jälkeen ja presidentinvaalissa viipy-
mättä ehdokasasettelun päättymisen jälkeen 
tiedot ilmoitusvelvollisista. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

11 a § 

Jälki-ilmoitus 

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu 
yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva 
yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan ku-
lujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa tai eu-
roparlamenttivaaleissa, on ilmoitusvelvollisen 
toimitettava valtiontalouden tarkastusviras-
tolle tieto lainan määrästä sekä lainan maksa-
miseen saadusta vähintään 1 500 euron arvoi-
sesta tuesta (jälki-ilmoitus). Ilmoitus tehdään 
laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikau-
della, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy. 

 

11 a § 

Jälki-ilmoitus 

Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu 
yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimiva 
yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan ku-
lujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa, alue-
vaaleissa tai europarlamenttivaaleissa, ilmoi-
tusvelvollisen on toimitettava valtiontalouden 
tarkastusvirastolle tieto lainan määrästä sekä 
lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 
euron arvoisesta tuesta (jälki-ilmoitus). Ilmoi-
tus tehdään laina-aikana kalenterivuosittain 
sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus 
liittyy. 
 

12 § 

Ilmoitusrekisteri ja sen tietojen julkisuus 

              
Eduskuntavaaleja ja kuntavaaleja koskevat 

tiedot pidetään saatavilla yleisessä tietover-
kossa viiden vuoden, europarlamenttivaaleja 
koskevat tiedot kuuden vuoden ja presidentin-
vaalia koskevat tiedot seitsemän vuoden ajan 
vaalien tuloksen vahvistamisesta. Muiden 
kuin 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten 
tekemät ennakkoilmoitukset pidetään saata-
villa yleisessä tietoverkossa 30 päivän ajan 
vaalien tuloksen vahvistamisesta. 

              
 

12 § 

Ilmoitusrekisteri ja sen tietojen julkisuus 

              
Eduskuntavaaleja, aluevaaleja ja kuntavaa-

leja koskevat tiedot pidetään saatavilla ylei-
sessä tietoverkossa viiden vuoden, europarla-
menttivaaleja koskevat tiedot kuuden vuoden 
ja presidentinvaalia koskevat tiedot seitsemän 
vuoden ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. 
Muiden kuin 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitus-
velvollisten tekemät ennakkoilmoitukset pi-
detään saatavilla yleisessä tietoverkossa 30 
päivän ajan vaalien tuloksen vahvistamisesta. 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

42. 

Laki 

neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 

annetun lain (656/1990) nimike, 1 7 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 mo-
mentti,12 §:n 1 momentti sekä 13, 14, 16, 17 ja 19 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 4 § laissa 1649/1995, 2 §, 12 §:n 1 momentti ja 16 § osaksi 
laissa 716/1998, 5, 7 ja 17 § laissa 716/1998 sekä 8 §:n 2 momentti laissa 1130/2019, sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a §, 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1130/2019, otsikko ja uusi 4 
momentti, lakiin uusi 8 a §, 9 §:ään otsikko ja uusi 3 momentti, 10 §:ään otsikko, 11 §:ään, 
sellaisena kuin se on laissa 716/1998, otsikko ja uusi 2 momentti, 12 §:ään, sellaisena kuin se 
on osaksi laissa 716/1998, otsikko, 15 §:ään otsikko, 18 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
716/1998, otsikko sekä 20 §:ään otsikko seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 § 
 
 
 

Tämä laki koskee menettelyä, jota noudate-
taan kuntalain (410/2015) 24 §:ssä tarkoite-
tuissa kunnan neuvoa-antavissa kansanäänes-
tyksissä. 
 

Laki  

hyvinvointialueilla ja kunnissa toimitetta-
vissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 

noudatettavasta menettelystä 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tämä laki koskee menettelyä, jota noudate-
taan hyvinvointialueesta annetun lain ( / ) 31 
§:ssä tarkoitetuissa hyvinvointialueen neu-
voa-antavissa kansanäänestyksissä ja kunta-
lain (410/2015) 24 §:ssä tarkoitetuissa kunnan 
neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä. 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

2 § 
 
 
 

Kansanäänestys toimitetaan kunnanvaltuus-
ton määräämänä sunnuntaina. Äänestystä ei 
kuitenkaan voida määrätä toimitettavaksi uu-
denvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, 
ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona 
tai -päivänä, helluntaipäivänä, itsenäisyyspäi-
vänä taikka jouluaattona tai ensimmäisenä tai 
toisena joulupäivänä. Äänestystä ei saa mää-
rätä toimitettavaksi myöskään kunnallisvaa-
lien, valtiollisten vaalien tai valtiollisen kan-
sanäänestyksen yhteydessä. 

Äänestys toimitetaan äänestysalueittain 
noudattaen vaalilain (714/1998) 8 §:n nojalla 
viimeksi määrättyä äänestysaluejakoa. Val-
tuusto voi kuitenkin päättää, että useammalla 
äänestysalueella on yhteinen äänestyspaikka. 

Äänestykseen voidaan osallistua myös en-
nakolta kirjeitse (kirjeäänestys) sen mukai-
sesti kuin jäljempänä säädetään. 
 

2 § 

Kansanäänestyksen ajankohta 

Hyvinvointialueen kansanäänestys toimite-
taan aluevaltuuston ja kunnan kansanäänestys 
kunnan valtuuston määräämänä sunnuntaina. 
Äänestystä ei kuitenkaan voida määrätä toimi-
tettavaksi uudenvuodenaattona tai -päivänä, 
loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, 
vapunaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, 
itsenäisyyspäivänä taikka jouluaattona tai en-
simmäisenä tai toisena joulupäivänä. Äänes-
tystä ei saa määrätä toimitettavaksi myöskään 
valtiollisten vaalien tai valtiollisen kansanää-
nestyksen yhteydessä. 
 

(lisätään) 2 a § 

Kansanäänestyksen toimittamistapa 

Kansanäänestys toimitetaan kunnassa ää-
nestysalueittain noudattaen vaalilain 
(714/1998) 8 §:n nojalla viimeksi määrättyä 
äänestysaluejakoa. Kunnan valtuusto voi kui-
tenkin päättää, että useammalla äänestysalu-
eella on kunnassa yhteinen äänestyspaikka. 

Äänestykseen voidaan osallistua myös en-
nakolta kirjeitse (kirjeäänestys) sen mukai-
sesti kuin jäljempänä säädetään. 

Aluevaltuusto voi päättää, että hyvinvointi-
alueen kansanäänestys toimitetaan hyvinvoin-
tialueen kaikissa kunnissa pelkästään kirje-
äänestyksenä. Kunnan valtuusto voi päättää 
kunnan kansanäänestyksen toimittamisesta 
vastaavasti. Tällöin 9 §:n 1 momentissa tar-
koitettuja kirjeäänestysasiakirjoja voi palaut-
taa äänestyspäiväksi määrättynä sunnuntaina 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

10 §:n mukaisesti kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle kello 20:een saakka. 

Jos äänestys on määrätty toimitettavaksi 
aluevaalien ja kuntavaalien yhteydessä, 1 3 
momenttia ei sovelleta, vaan äänestys toimite-
taan vaalilain 4 §:n mukaisesti järjestämällä 
ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. 
Kansanäänestyksen ennakkoäänestys toimite-
taan kuitenkin vain kyseisen hyvinvointialu-
een tai kyseisen kunnan alueella. 
 

3 § 
 
 
 

Kunnanvaltuuston on päätettävä kansanää-
nestyksen toimittamisesta viimeistään 60. päi-
vänä ennen äänestyspäivää. 
 
 
 
 

Päättäessään kansanäänestyksen toimitta-
misesta kunnanvaltuuston on samalla päätet-
tävä äänestyksen aiheesta ja ajankohdasta 
sekä äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. 
Vaihtoehdot voivat sisältyä samaan äänestys-
lippuun tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla 
oma äänestyslippu. Äänestäjällä tulee kuiten-
kin aina olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän 
kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista. 
Kunnanvaltuuston on päätöksessään määrät-
tävä äänestyslippujen lukumäärä, sisältö ja ul-
komuoto. 
 

3 § 

Päätös kansanäänestyksen toimittamisesta 

Aluevaltuuston tai kunnan valtuuston on 
päätettävä kansanäänestyksen toimittamisesta 
viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäi-
vää. Jos kansanäänestys toimitetaan aluevaa-
lien ja kuntavaalien yhteydessä, päätös on 
tehtävä viimeistään 90. päivänä ennen äänes-
tyspäivää. 

Päättäessään kansanäänestyksen toimitta-
misesta valtuuston on samalla päätettävä ää-
nestyksen aiheesta ja ajankohdasta sekä ää-
nestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Vaihto-
ehdot voivat sisältyä samaan äänestyslippuun 
tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla oma ää-
nestyslippu. Äänestäjällä tulee kuitenkin aina 
olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata 
mitään esitetyistä vaihtoehdoista. Valtuuston 
on päätöksessään määrättävä äänestyslippujen 
lukumäärä, sisältö ja ulkomuoto. 

Valtuuston on ilmoitettava päätöksestään 
viivytyksettä oikeusministeriölle ja Digi- ja 
väestötietovirastolle sekä hyvinvointialueen 
kansanäänestyksessä lisäksi hyvinvointialu-
eeseen kuuluville kunnille. 
 
 
 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

4 § 
 
 
 

Kuntalain 24 §:ssä tarkoitetussa kansanää-
nestyksen toimittamista tarkoittavassa kunnan 
asukkaiden aloitteessa on yksilöitävä asia, 
josta kansanäänestys halutaan toimitettavaksi. 
Aloitteen tekijöiden on aloitteessa vakuutet-
tava, että he ovat äänestysoikeutettuja kunnan 
asukkaita. Aloitteen tekijöiden omakätisten 
allekirjoitusten alle on selvästi merkittävä hei-
dän nimensä, ammattinsa tai toimensa ja 
osoitteensa. 
 

4 § 

Kansanäänestysaloitteen tekeminen 

Hyvinvointialueesta annetun lain 31 §:ssä 
ja kuntalain 24 §:ssä tarkoitetussa kansanää-
nestyksen toimittamista tarkoittavassa aloit-
teessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänes-
tys halutaan toimitettavaksi. Aloitteen tekijöi-
den on allekirjoituksellaan aloitteessa vakuu-
tettava, että he ovat 15 vuotta täyttäneitä hy-
vinvointialueen tai kunnan asukkaita. 

Aloitteen tekijöiden allekirjoitukset (kanna-
tusilmoitukset) kerätään paperilla tai sähköi-
sesti tietoverkossa. Paperilla kerättävässä 
kannatusilmoituksessa tulee olla omakätinen 
allekirjoitus ja siihen tulee liittää aloitteen te-
kijän nimi ja syntymäaika sekä hyvinvointi-
alueen kansanäänestysaloitteessa myös koti-
kunta. 

Kerättäessä kannatusilmoituksia sähköi-
sesti tietoverkossa on käytettävä vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä 
luottamuspalveluista annetussa laissa 
(617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tun-
nistamista. 
 

5 § 
 
 
 

Äänestysviranomaisina kansanäänestyk-
sessä ovat vaalilain 13 §:ssä tarkoitettu kun-
nan keskusvaalilautakunta sekä äänestyslauta-
kunnat. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin 
ennen äänestystä asetettava kutakin 2 §:ssä 
tarkoitettua äänestysaluetta tai, jos useam-
malla äänestysalueella on yhteinen äänestys-
paikka, kutakin tällaista useamman äänestys-
alueen äänestyspaikkaa varten äänestyslauta-
kunta noudattaen soveltuvin osin, mitä vaali-
lain 15 §:ssä säädetään vaalilautakuntien aset-
tamisesta. 
 

5 § 

Äänestysviranomaiset 

Äänestysviranomaisina kansanäänestyk-
sessä ovat vaalilain 12 a §:ssä tarkoitettu 
aluevaalilautakunta ja 13 §:ssä tarkoitettu 
kunnan keskusvaalilautakunta sekä kunnan 
äänestyslautakunnat. Kunnanhallituksen on 
hyvissä ajoin ennen äänestystä asetettava ku-
takin tämän lain 2 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua äänestysaluetta tai, jos useammalla ää-
nestysalueella on yhteinen äänestyspaikka, 
kutakin tällaista useamman äänestysalueen 
äänestyspaikkaa varten äänestyslautakunta 
noudattaen, mitä vaalilain 15 §:ssä säädetään 
vaalilautakuntien asettamisesta. 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Jos äänestys on määrätty toimitettavaksi 
aluevaalien ja kuntavaalien yhteydessä, ää-
nestysviranomaisina kunnassa toimivat vaali-
lain 13 §:ssä tarkoitettu kunnan keskusvaali-
lautakunta, 15 §:ssä tarkoitettu äänestysalu-
een vaalilautakunta ja laitoksen vaalitoimi-
kunta sekä 17 §:ssä tarkoitetut vaalitoimitsi-
jat. 
 

6 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu 
puheenjohtajan kutsusta viimeistään kuu-
kautta ennen äänestyspäivää, 20. päivänä en-
nen äänestyspäivää, äänestyspäivää edeltä-
vänä perjantaina, äänestyspäivänä ja äänestys-
päivän jälkeisenä päivänä sekä muulloinkin, 
milloin asian käsittely sitä vaatii. 
 

6 § 

Äänestysviranomaisen kokoukset 

Hyvinvointialueen kansanäänestyksessä 
aluevaalilautakunta ja kunnan keskusvaali-
lautakunta kokoontuvat ensimmäisen kerran 
viimeistään kuukautta ennen äänestyspäivää 
ja sen jälkeen, milloin asian käsittely sitä vaa-
tii. 

Kunnan kansanäänestyksessä kunnan kes-
kusvaalilautakunta kokoontuu ensimmäisen 
kerran viimeistään kuukautta ennen äänestys-
päivää ja sen jälkeen, milloin asian käsittely 
sitä vaatii. 
 

7 § 
 
 
 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet-
tava kansanäänestyksen aihe ja ajankohta, ää-
nestysalueiden äänestyspaikat, äänestyksessä 
noudatettava menettely sekä äänestyksen koh-
teena olevat vaihtoehdot hyvissä ajoin ennen 
äänestystä yleisesti tiedoksi sillä tavalla kuin 
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kun-
nanhallituksen on viivytyksettä ilmoitettava 
oikeusministeriölle kansanäänestyksen toi-
mittamisesta. Muutoin on kansanäänestyk-
seen liittyvästä tiedottamisesta voimassa, mitä 
kuntalain 29 §:n 1 momentissa säädetään. 
 

7 § 

Tiedottaminen kansanäänestyksestä 

Kansanäänestyksen aihe ja ajankohta, ää-
nestyksessä noudatettava menettely, äänestys-
paikat sekä äänestyksen kohteena olevat vaih-
toehdot on saatettava hyvissä ajoin ennen ää-
nestystä yleisesti tiedoksi sillä tavalla kuin hy-
vinvointialueen tai kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi. Hyvinvointialueen kansanää-
nestyksessä aluevaalilautakunta ja kunnan 
keskusvaalilautakunta sopivat keskenään tar-
koituksenmukaisesta tiedottamisesta. Kunnan 
kansanäänestyksessä tiedottamisesta huolehtii 
kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin kan-
sanäänestykseen liittyvässä tiedottamisessa 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

noudatetaan, mitä hyvinvointialueesta anne-
tun lain 34 §:ssä ja kuntalain 29 §:ssä sääde-
tään. 
 

8 § 
 
 
 

              
Kunnanhallituksen on viimeistään 55. päi-

vänä ennen äänestyspäivää ilmoitettava Digi- 
ja väestötietovirastolle kansanäänestyksen 
toimittamisesta ja siitä, haluaako se äänestys-
oikeusrekisteriin otettavat tiedot käyttöönsä 
konekielisinä vai paperitulosteina. Paperitu-
losteista on voimassa, mitä vaalilain 71 §:ssä 
säädetään vaaliluetteloista. 

              
 

8 § 

Äänestysoikeusrekisteri 

              
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vii-

meistään 55. päivänä ennen äänestyspäivää il-
moitettava Digi- ja väestötietovirastolle siitä, 
haluaako se äänestysoikeusrekisteriin otetta-
vat tiedot käyttöönsä konekielisinä vai paperi-
tulosteina. Paperitulosteisiin sovelletaan, mitä 
vaalilain 71 §:ssä säädetään vaaliluetteloista. 
 

              
Aluevaalien ja kuntavaalien yhteydessä toi-

mitettavassa kansanäänestyksessä äänestys-
oikeusrekisterinä käytetään mainittujen vaa-
lien äänioikeusrekisteriä. 
 

(lisätään) 8 a § 

Äänestysasiakirjojen laatiminen ja toimitta-
minen 

Hyvinvointialueen kansanäänestyksessä 
aluevaalilautakunta valmistuttaa äänestysli-
put ja laatii äänestysohjeet sekä huolehtii nii-
den toimittamisesta kuntien keskusvaalilauta-
kunnille toimitettaviksi edelleen äänestysoi-
keutetuille. Kunnan keskusvaalilautakunta 
valmistuttaa muut asiakirjat. 

Kunnan kansanäänestyksessä keskusvaali-
lautakunta laatii ja valmistuttaa kaikki asia-
kirjat. 

Äänestyslipusta on käytävä ilmi, miten se 
taitetaan kokoon, ja sen on turvattava äänes-
tyssalaisuuden säilyminen. 
 
 
 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

9 § 
 
 

Kirjeäänestystä varten kunnan keskusvaali-
lautakunta lähettää viimeistään 19. päivänä 
ennen äänestyspäivää jokaiselle äänestysoi-
keutetulle, jonka osoite on tiedossa, 3 §:ssä 
tarkoitetussa päätöksessä käytettäväksi mää-
rätyt äänestysliput, vaalikuoren, lähetekirjeen, 
lähetekuoren ja laatimansa äänestysohjeet 
(kirjeäänestysasiakirjat). 
 
 
 

              
 

9 § 

Kirjeäänestysasiakirjojen lähettäminen 

Kirjeäänestystä varten kunnan keskusvaali-
lautakunta lähettää viimeistään 19. päivänä 
ennen äänestyspäivää kunnan jokaiselle ää-
nestysoikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, 3 
§:ssä tarkoitetussa päätöksessä käytettäviksi 
määrätyt äänestysliput, vaalikuoren, lähete-
kirjeen, lähete-kuoren ja laatimansa äänestys-
ohjeet sekä hyvinvointialueen kansanäänes-
tyksessä lisäksi aluevaalilautakunnan laati-
mat äänestysohjeet (kirjeäänestysasiakirjat). 

              
Aluevaalien ja kuntavaalien yhteydessä toi-

mitettavassa hyvinvointialueen kansanäänes-
tyksessä aluevaalilautakunta ja kunnan kan-
sanäänestyksessä kunnan keskusvaalilauta-
kunta lähettää äänestysoikeutetuille vain laa-
timansa äänestysohjeet. 
 

10 § 
 
 
 
 

              
Tehtyään äänestysmerkinnän äänestysoi-

keutetun tulee sulkea äänestyslippu tai, jos 
niitä on käytettävissä useampia, valitsemansa 
äänestyslippu vaalikuoreen, täyttää ja omakä-
tisesti allekirjoittaa lähetekirje, sulkea vaali-
kuori ja lähetekirje lähetekuoreen ja lähettää 
lähetekuori postitse kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle siten, että se saapuu sille viimeistään 
äänestyspäivää edeltävänä perjantaina kello 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Äänestäminen ja kirjeäänestysasiakirjojen 
palauttaminen 

              
Tehtyään äänestysmerkinnän äänestysoi-

keutetun tulee: 
1) sulkea äänestyslippu tai, jos niitä on käy-

tettävissä useampia, valitsemansa äänestys-
lippu vaalikuoreen; 

2) täyttää ja omakätisesti allekirjoittaa lähe-
tekirje; 

3) sulkea vaalikuori ja lähetekirje lähete-
kuoreen; ja 

4) lähettää lähetekuori postitse kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle siten, että se saapuu 
sille viimeistään keskusvaalilautakunnan 
määräämänä ajankohtana, joka voi olla ai-
kaisintaan äänestyspäivää edeltävä keski-
viikko kello 18 sekä viimeistään äänestyspäi-
vää edeltävä perjantai kello 18 tai, jos kan-
sanäänestys toimitetaan kunnassa pelkästään 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
 

              
 

kirjeäänestyksenä, viimeistään 2 a §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettuna ajankohtana. 

              
 

11 § 
 
 
 
 

Kunnan keskusvaalilautakunnan kokouk-
sessa, jossa kirjeäänestyksessä annettuja ääniä 
lasketaan, on vaalikuorista otetut äänestysli-
put leimattava vaalileimasimella. 
 

11 § 

Kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslip-
pujen leimaaminen 

 
 
 
 

              
Jos äänestys on toimitettu pelkästään kirje-

äänestyksenä, äänestyslippuja ei tarvitse lei-
mata. 
 

12 § 
 
 
 

Äänestyslippu on mitätön: 
1) jos vaalikuoressa on useampia tai muuta-

kin kuin yksi äänestyslippu; 
2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteelli-

suus tai merkintä, että äänestys olisi vaalilain 
63 §:n 2 momentin 1 3 kohdan mukaan ollut 
jätettävä huomioon ottamatta; 

3) jos äänestyslippuna on käytetty muuta 
kuin kunnan painattamaa äänestyslippua; 
 

4) jos äänestyslippu on leimaamaton; 
 
 

5) jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänes-
täjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka sii-
hen on tehty muunlainen asiaton merkintä; 

6) jos äänestysmerkintä on tehty useamman 
kuin yhden äänestyslipussa olevan vaihtoeh-
don kohdalle; tai 

7) jos äänestysmerkintä on niin epäselvä, 
ettei voida tietää, mitä vaihtoehtoa on tarkoi-
tettu. 

              
 

12 § 

Äänestyslipun mitättömyysperusteet 

Äänestyslippu on mitätön: 
1) jos vaalikuoressa on useampi tai muuta-

kin kuin yksi äänestyslippu; 
2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteelli-

suus tai merkintä, että äänestys olisi vaalilain 
63 §:n 2 momentin 1 3 kohdan mukaan ollut 
jätettävä huomioon ottamatta; 

3) jos äänestyslippuna on käytetty muuta 
kuin hyvinvointialueen tai kunnan painatta-
maa äänestyslippua; 

4) jos äänestyslippu on leimaamaton, ei kui-
tenkaan, jos äänestys on toimitettu pelkästään 
kirjeäänestyksenä; 

5) jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänes-
täjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka sii-
hen on tehty muunlainen asiaton merkintä; 

6) jos äänestysmerkintä on tehty useamman 
kuin yhden äänestyslipussa olevan vaihtoeh-
don kohdalle; tai 

7) jos äänestysmerkintä on niin epäselvä, 
ettei voida tietää, mitä vaihtoehtoa on tarkoi-
tettu. 

              
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

13 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 
kansanäänestyksen tuloksen. Tuloksen vah-
vistamista koskevaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 

13 § 

Äänten laskenta ja tuloksen vahvistaminen 

Hyvinvointialueen kansanäänestyksessä 
kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvis-
taa viimeistään 3. päivänä vaalipäivän jäl-
keen kullekin äänestysvaihtoehdolle kunnassa 
annetun äänimäärän, kunnassa annettujen 
äänten kokonaismäärän ja mitättömien ään-
ten määrän sekä ilmoittaa viipymättä näin 
vahvistetut äänimäärät aluevaalilautakun-
nalle sen määräämällä tavalla. Saatuaan il-
moitukset kaikkien kuntien keskusvaalilauta-
kunnilta aluevaalilautakunta vahvistaa viipy-
mättä äänestyksen tuloksen. 

Kunnan kansanäänestyksessä kunnan kes-
kusvaalilautakunta vahvistaa äänestyksen tu-
loksen. 

Tuloksen vahvistamista koskevaan päätök-
seen ei saa hakea valittamalla muutosta. 
 
 

14 § 
 
 
 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet-
tava kansanäänestyksen tulos tiedoksi sillä ta-
valla, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan. 
 

14 § 

Tuloksesta tiedottaminen 

Aluevaalilautakunnan tai kunnan keskus-
vaalilautakunnan on saatettava kansanäänes-
tyksen tulos tiedoksi sillä tavalla, kuin ilmoi-
tukset hyvinvointialueella tai kunnassa jul-
kaistaan. 
 

15 § 
 
 
 

              
 

15 § 

Äänestyslippujen säilyttäminen 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

16 § 
 
 
 
 

Kansanäänestyksessä käytetyt äänestysliput 
painattaa sekä kirjeäänestysasiakirjat valmis-
tuttaa kunta. Äänestyslipusta on käytävä ilmi, 
miten se taitetaan kokoon, ja sen on turvattava 
äänestyssalaisuuden säilyminen. 

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ta-
van, jolla vaalilautakunnissa sinetöidään kun-
nan keskusvaalilautakunnalle toimitettavat lä-
hetykset ja hankkii tarvittavat sinetöimisväli-
neet. 
 

16 § 

Sinetöinti 

 
 
 
 
 
 

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ta-
van, jolla äänestyslautakunnissa sinetöidään 
kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitetta-
vat lähetykset ja hankkii tarvittavat sine-
töimisvälineet. 
 

17 § 
 
 
 
 
 
 
 

Kunnallisesta kansanäänestyksestä aiheutu-
neet kustannukset suoritetaan kunnan va-
roista. 
 

17 § 

Kustannukset 

Hyvinvointialueen kansanäänestyksestä ai-
heutuneet kustannukset suoritetaan hyvin-
vointialueen varoista. Hyvinvointialue korvaa 
kunnille aiheutuneet kustannukset. 

Kunnan kansanäänestyksestä aiheutuneet 
kustannukset suoritetaan kunnan varoista. 
 

18 § 
 
 
 

              
 

18 § 

Vaalilain soveltaminen 

              
 

 
 
 
 

19 § 
 
 
 
Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia 
määräyksiä ja ohjeita tämän lain soveltami-
sesta. 

 
 
 
 

19 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkempia säännöksiä tässä laissa tarkoi-
tettujen viranomaisten tehtävistä voidaan an-
taa oikeusministeriön asetuksella. 
 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

 20 § 

Voimaantulo 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20  
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

43. 

Laki 

julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 3 §:n 3 momentti, 4 

§:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

3 § 

Lain soveltamisala ja sen rajoitukset 

              
Tämän lain 19, 20, 26 ja 27 §:ää ei sovelleta 

tuomioistuimien eikä valitusasioita käsittele-
mään perustettujen lautakuntien lainkäyttöön. 
Tämän lain 3 lukua ei sovelleta eduskunnan 
oikeusasiamiehen eikä valtioneuvoston oi-
keuskanslerin toimintaan, tuomioistuimien 
eikä valitusasioita käsittelemään perustettujen 
lautakuntien toimintaan, tasavallan presiden-
tin kansliaan, eduskunnan virastoihin, Kan-
saneläkelaitokseen, Suomen Pankkiin, muihin 
itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin, yli-
opistolaissa tarkoitettuihin yliopistoihin eikä 
ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuihin am-
mattikorkeakouluihin. Tämän lain 3 lukua so-
velletaan kuntiin ja kuntayhtymiin niiden hoi-
taessa laissa säädettyjä tehtäviä. 
 

              
 

3 § 

Lain soveltamisala ja sen rajoitukset 

              
Tämän lain 19, 20, 26 ja 27 §:ää ei sovelleta 

tuomioistuimien eikä valitusasioita käsittele-
mään perustettujen lautakuntien lainkäyttöön. 
Tämän lain 3 lukua ei sovelleta eduskunnan 
oikeusasiamiehen eikä valtioneuvoston oi-
keuskanslerin toimintaan, tuomioistuimien 
eikä valitusasioita käsittelemään perustettujen 
lautakuntien toimintaan, tasavallan presiden-
tin kansliaan, eduskunnan virastoihin, Kan-
saneläkelaitokseen, Suomen Pankkiin, muihin 
itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin, yli-
opistolaissa tarkoitettuihin yliopistoihin eikä 
ammattikorkeakoululaissa tarkoitettuihin am-
mattikorkeakouluihin. Tämän lain 3 lukua so-
velletaan hyvinvointialueisiin, hyvinvointiyh-
tymiin, kuntiin ja kuntayhtymiin niiden hoita-
essa laissa säädettyjä tehtäviä. 

              
 

4 § 

Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallin-
tayksikössä 

Tässä laissa tarkoitettuja tiedonhallintayk-
sikkojä ovat: 

1) valtion virastot ja laitokset; 

4 § 

Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallin-
tayksikössä 

Tässä laissa tarkoitettuja tiedonhallintayk-
sikköjä ovat: 

1) valtion virastot ja laitokset; 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2) tuomioistuimet ja valitusasioita käsittele-
mään perustetut lautakunnat; 

3) eduskunnan virastot; 
4) valtion liikelaitokset; 
 
 
5) kunnat; 
6) kuntayhtymät; 
7) itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset; 
8) yliopistolaissa tarkoitetut yliopistot sekä 

ammattikorkeakoululaissa tarkoitetut ammat-
tikorkeakoulut. 

              
 

2) tuomioistuimet ja valitusasioita käsittele-
mään perustetut lautakunnat; 

3) eduskunnan virastot; 
4) valtion liikelaitokset; 
5) hyvinvointialueet; 
6) hyvinvointiyhtymät; 
7) kunnat; 
8) kuntayhtymät; 
9) itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset; 
10) yliopistolaissa tarkoitetut yliopistot sekä 

ammattikorkeakoululaissa tarkoitetut ammat-
tikorkeakoulut. 

              
 

7 § 

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sekä 
tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotta-

misen yhteistyö 

Valtiovarainministeriön on huolehdittava, 
että julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä 
tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotta-
mista koskevan yhteistyön koordinointia var-
ten on järjestetty valtion virastoissa ja laitok-
sissa toimivien viranomaisten sekä kuntien vi-
ranomaisten yhteistyötavat ja -menettelyt. 
Yhteistyön tarkoituksena on edistää tämän 
lain tarkoitusten toteuttamista sekä julkisen 
hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuo-
tantotapojen kehittämistä tietovarantoja sekä 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. 
Yhteistyössä seurataan julkisen hallinnon tie-
donhallinnan ja tieto- ja viestintäteknisten pal-
velujen kehittymistä, muutoksia ja vaikutuk-
sia. 
 

              
 

7 § 

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sekä 
tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotta-

misen yhteistyö  

Valtiovarainministeriön on huolehdittava, 
että julkisen hallinnon tiedonhallintaa sekä 
tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuotta-
mista koskevan yhteistyön koordinointia var-
ten on järjestetty valtion virastoissa ja laitok-
sissa toimivien viranomaisten sekä hyvinvoin-
tialueiden, hyvinvointiyhtymien ja kuntien vi-
ranomaisten yhteistyötavat ja -menettelyt. 
Yhteistyön tarkoituksena on edistää tämän 
lain tarkoitusten toteuttamista sekä julkisen 
hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuo-
tantotapojen kehittämistä tietovarantoja sekä 
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. 
Yhteistyössä seurataan julkisen hallinnon tie-
donhallinnan ja tieto- ja viestintäteknisten pal-
velujen kehittymistä, muutoksia ja vaikutuk-
sia. 

              
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

10 § 

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta 

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii 
julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta 
(tiedonhallintalautakunta), jonka tehtävänä 
on: 

1) arvioida valtion virastojen ja laitosten 
sekä kuntien ja kuntayhtymien 4 §:n 2 mo- 
mentin, 5, 19, 22 24 ja 28 §:n sekä 6 luvun 
säännösten toteuttamista ja noudattamista; 
 

              
 

10 § 

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta 

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii 
julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta 
(tiedonhallintalautakunta), jonka tehtävänä 
on: 

1) arvioida valtion virastojen ja laitosten, 
hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien 
sekä kuntien ja kuntayhtymien 4 §:n 2 mo-
mentin, 5, 19, 22 24 ja 28 §:n sekä 6 luvun 
säännösten toteuttamista ja noudattamista; 

              
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20 
. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

44. 

Laki 

digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 2 §:n 5 kohta seu-

raavasti:  
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
              
5) viranomaisella valtion viranomaisia, val-

tion liikelaitoksia, kunnallisia viranomaisia, 
eduskunnan virastoja, tasavallan presidentin 
kansliaa, itsenäisiä julkisoikeudellisia laitok-
sia ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa; 
mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, so-
velletaan myös ortodoksiseen kirkkoon sekä 
sen seurakuntiin, yliopistolain (558/2009) 1 
§:ssä tarkoitettuihin yliopistoihin, ammatti-
korkeakoululaissa (932/2014) tarkoitettuihin 
ammattikorkeakouluihin sekä muuhun toimi-
jaan siltä osin kuin se hoitaa julkista hallinto-
tehtävää; 
 

              
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
               
5) viranomaisella valtion viranomaisia, val-

tion liikelaitoksia, hyvinvointialueen ja hyvin-
vointiyhtymän viranomaisia, kunnallisia vi-
ranomaisia, eduskunnan virastoja, tasavallan 
presidentin kansliaa, itsenäisiä julkisoikeudel-
lisia laitoksia ja Suomen itsenäisyyden juhla-
rahastoa; mitä tässä laissa säädetään viran-
omaisesta, sovelletaan myös ortodoksiseen 
kirkkoon sekä sen seurakuntiin, yliopistolain 
(558/2009) 1 §:ssä tarkoitettuihin yliopistoi-
hin, ammattikorkeakoululaissa (932/2014) 
tarkoitettuihin ammattikorkeakouluihin sekä 
muuhun toimijaan siltä osin kuin se hoitaa jul-
kista hallintotehtävää;  

               
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä  kuuta 
20 . 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

45. 

Laki 

kirjanpitolain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 2 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

1620/2015, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

2 § 

Kirjanpitolautakunta 

               
Kirjanpitolautakunnassa on kuntajaosto. 

Kirjanpitolautakuntaan voidaan asettaa muita-
kin pysyviä tai määräaikaisia jaostoja. Jaostoi-
hin voidaan kutsua kirjanpitolautakunnan ul-
kopuolisia jäseniä. Kirjanpitolautakunnan ja-
ostojen tehtävistä, kokoonpanosta, asettami-
sesta sekä päätösvaltaisuudesta annetaan tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella. 

              
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

2 § 

Kirjanpitolautakunta 

               
Kirjanpitolautakunnassa on hyvinvointi-

alue- ja kuntajaosto. Kirjanpitolautakuntaan 
voidaan asettaa muitakin pysyviä tai määräai-
kaisia jaostoja. Jaostoihin voidaan kutsua kir-
janpitolautakunnan ulkopuolisia jäseniä. Kir-
janpitolautakunnan jaostojen tehtävistä, ko-
koonpanosta, asettamisesta sekä päätösvaltai-
suudesta annetaan tarkempia säännöksiä val-
tioneuvoston asetuksella. 

               
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20 
. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

46. 

Laki 

julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 5 ja 163 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 5 §:n 

1 momentin 1 kohta ja 163 §, sellaisena kuin se on laissa 844/2019, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

5 § 

Hankintayksiköt 

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä 
ovat: 

1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viran-
omaiset; 
 

              
 

5 § 

Hankintayksiköt 

Tässä laissa tarkoitettuja hankintayksiköitä 
ovat: 

1) valtion, hyvinvointialueiden, hyvinvoin-
tiyhtymien, kuntien ja kuntayhtymien viran-
omaiset; 

               
 

163 § 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenha-
kukielto 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan 
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain 
(410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain nojalla. 
 

163 § 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenha-
kukielto 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan 
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain 
(410/2015), hyvinvointialueesta annetun lain 
( / ) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain nojalla. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 
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47. 

Laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 3 §:n 1 momentti 

ja 4 a §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti laissa 1329/2014 ja 4 a § laissa 232/2005, 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 

Määritelmiä 

Työntekijällä tarkoitetaan tässä laissa henki-
löä, joka sopimuksessa sitoutuu tekemään toi-
selle (työnantaja) työtä tämän johdon ja val-
vonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta 
vastaan taikka on virkasuhteessa tai muussa 
siihen verrattavassa palvelussuhteessa valti-
oon, kuntaan tai muuhun julkisyhteisöön (vi-
ranomainen). Mitä tässä laissa säädetään työn-
tekijästä, sovelletaan soveltuvin osin myös 
muussa palvelussuhteeseen rinnastettavassa 
oikeussuhteessa työskentelevään. 
 

              
 

3 § 

Määritelmät 

Työntekijällä tarkoitetaan tässä laissa henki-
löä, joka sopimuksessa sitoutuu tekemään toi-
selle (työnantaja) työtä tämän johdon ja val-
vonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta 
vastaan taikka on virkasuhteessa tai muussa 
siihen verrattavassa palvelussuhteessa valti-
oon, hyvinvointialueeseen, kuntaan tai muu-
hun julkisyhteisöön (viranomainen). Mitä 
tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelle-
taan soveltuvin osin myös muussa palvelus-
suhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa 
työskentelevään. 

               
 

4 a § 

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttä-
vien toimielinten kokoonpano 

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 
muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnal-
lisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan 
toimielimissä lukuun ottamatta kunnanval-
tuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä 
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei eri-
tyisistä syistä muuta johdu. 
 
 

4 a § 

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttä-
vien toimielinten kokoonpano 

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja 
muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointi-
alueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialu-
eiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä 
sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoi-
minnan toimielimissä, lukuun ottamatta alue-
valtuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla 
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 
 
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä 

tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai val-
tioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneu-
vosto, johtokunta tai muu luottamushenki-
löistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimie-
limessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia 
että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu. 

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, 
joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä 
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä 
naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa koh-
den. 
 

40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta 
johdu. 

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä 
tai virastolla, laitoksella taikka kunta-, hyvin-
vointialue- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä 
on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luot-
tamushenkilöistä koostuva johto- tai hallin-
toelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti 
sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. 

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, 
joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä 
pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee 
mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä 
naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa koh-
den. 

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

48. 

Laki 

arkistolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

1 § 
 

Tämä laki koskee seuraavia arkistonmuo-
dostajia: 

              
2) kunnallisia viranomaisia ja toimielimiä; 
              

 
 
 

4) valtion ja kunnan liikelaitoksia; 
              

1 § 
 

Tämä laki koskee seuraavia arkistonmuo-
dostajia: 

               
2) kunnallisia viranomaisia ja toimielimiä 

sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän 
viranomaisia ja toimielimiä; 

               
4) valtion, hyvinvointialueen ja kunnan lii-

kelaitoksia; 
               

 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 

. 
 

 
  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

49. 

Laki 

kilpailulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kilpailulain (948/2011) 30 a §:n 1 momentti, 30 c §, 30 d § ja 33 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 30 a §:n 1 momentti, 30 d § ja 33 §:n 1 momentti laissa 721/2019 sekä 
30 c § laissa 595/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijai-
sesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan kun-
nan, kuntayhtymän, valtion taikka niiden 
määräysvaltaan kuuluvan yksikön harjoitta-
massa taloudellisessa toiminnassa sovellettu 
menettely tai toiminnan rakenne, joka tavaroi-
den tai palveluiden tarjonnassa: 
 

1) vääristää tai on omiaan vääristämään ter-
veen ja toimivan kilpailun edellytyksiä mark-
kinoilla; 

2) estää tai on omiaan estämään terveen ja 
toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai 
kehittymistä; tai 

3) on ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 
§:ssä säädetyn markkinaperusteisen hinnoitte-
lun vaatimuksen kanssa. 
 

              
 

30 a § 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivalta 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee ensisijai-
sesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan kun-
nan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen, hyvin-
vointiyhtymän, valtion taikka niiden määräys-
valtaan kuuluvan yksikön harjoittamassa ta-
loudellisessa toiminnassa sovellettu menettely 
tai toiminnan rakenne, joka tavaroiden tai pal-
veluiden tarjonnassa: 

1) vääristää tai on omiaan vääristämään ter-
veen ja toimivan kilpailun edellytyksiä mark-
kinoilla; 

2) estää tai on omiaan estämään terveen ja 
toimivan taloudellisen kilpailun syntymistä tai 
kehittymistä; tai 

3) on ristiriidassa kuntalain (410/2015) 128 
§:ssä tai hyvinvointialueesta annetun lain ( / ) 
133 §:ssä säädetyn markkinaperusteisen hin-
noittelun vaatimuksen kanssa. 

               
 

 

Kiellon, määräyksen tai velvoitteen asettami-
nen 

Jos 30 a §:ssä tarkoitettu neuvottelu ei johda 
tulokseen, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee 

30 c § 

Kiellon, määräyksen tai velvoitteen asettami-
nen 

Jos 30 a §:ssä tarkoitettu neuvottelu ei johda 
tulokseen, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

kieltää kuntaa, kuntayhtymää tai valtiota käyt-
tämästä menettelyä tai toiminnan rakennetta 
taikka asettaa menettelyn tai toiminnan jatka-
misen edellytykseksi sellaiset velvoitteet, 
jotka varmistavat tasapuoliset toimintaedelly-
tykset markkinoilla. Toimintaa ei kuitenkaan 
saa määrätä kokonaan lopetettavaksi, jos teh-
tävän suorittaminen perustuu lainsäädäntöön. 
 

kieltää kuntaa, kuntayhtymää, hyvinvointialu-
etta, hyvinvointiyhtymää tai valtiota käyttä-
mästä menettelyä tai toiminnan rakennetta 
taikka asettaa menettelyn tai toiminnan jatka-
misen edellytykseksi sellaiset velvoitteet, 
jotka varmistavat tasapuoliset toimintaedelly-
tykset markkinoilla. Toimintaa ei kuitenkaan 
saa määrätä kokonaan lopetettavaksi, jos teh-
tävän suorittaminen perustuu lainsäädäntöön. 
 

30 d § 

Kirjanpidon eriyttäminen 

Jos 30 a §:ssä tarkoitettu kunta, kuntayh-
tymä, valtio taikka niiden määräysvaltaan 
kuuluva yksikkö harjoittaa kilpailutilanteessa 
markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimin-
taa, tästä toiminnasta on pidettävä erillistä kir-
janpitoa siten, että siinä on: 
 

1) johdonmukaisesti sovellettujen ja objek-
tiivisesti perusteltavien kustannuslaskennan 
periaatteiden mukaisesti eriteltynä ja kohdis-
tettuna kaikki toimintokohtaiset tulot ja me-
not; sekä 

2) lisätietona selkeä kuvaus 1 kohdassa tar-
koitetun kustannuslaskennan periaatteista. 

Toiminnan tuotot ja kulut tulee esittää tili-
kausikohtaisena tuloslaskelmana, jonka tulee 
olla johdettavissa 1 momentissa tarkoitetun 
toimijan kirjanpidosta ja joka on laadittava 
kirjanpitolain tai kyseiseen toimijaan sovellet-
tavien muiden kirjanpitosäännösten mukai-
sesti. 

Tuloslaskelma lisätietoineen on julkinen ja 
se tulee esittää tilinpäätökseen sisältyvänä lii-
tetietona. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo 1 ja 2 
momentissa säädettyjen velvoitteiden noudat-
tamista. Jos 1 momentissa tarkoitettu kunta, 
kuntayhtymä, valtio taikka niiden määräys-
valtaan kuuluva yksikkö laiminlyö 1 tai 2 mo-

30 d § 

Kirjanpidon eriyttäminen 

Jos 30 a §:ssä tarkoitettu kunta, kuntayh-
tymä, hyvinvointialue, hyvinvointiyhtymä, 
valtio taikka niiden määräysvaltaan kuuluva 
yksikkö harjoittaa kilpailutilanteessa markki-
noilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa, tästä 
toiminnasta on pidettävä erillistä kirjanpitoa 
siten, että siinä on: 

1) johdonmukaisesti sovellettujen ja objek-
tiivisesti perusteltavien kustannuslaskennan 
periaatteiden mukaisesti eriteltynä ja kohdis-
tettuna kaikki toimintokohtaiset tulot ja me-
not; sekä 

2) lisätietona selkeä kuvaus 1 kohdassa tar-
koitetun kustannuslaskennan periaatteista. 

Toiminnan tuotot ja kulut tulee esittää tili-
kausikohtaisena tuloslaskelmana, jonka tulee 
olla johdettavissa 1 momentissa tarkoitetun 
toimijan kirjanpidosta ja joka on laadittava 
kirjanpitolain tai kyseiseen toimijaan sovellet-
tavien muiden kirjanpitosäännösten mukai-
sesti. 

Tuloslaskelma lisätietoineen on julkinen ja 
se tulee esittää tilinpäätökseen sisältyvänä lii-
tetietona. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo 1 ja 2 
momentissa säädettyjen velvoitteiden noudat-
tamista. Jos 1 momentissa tarkoitettu kunta, 
kuntayhtymä, hyvinvointialue, hyvinvointiyh-
tymä, valtio taikka niiden määräysvaltaan 
kuuluva yksikkö laiminlyö 1 tai 2 momentissa 



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

mentissa säädettyjen velvoitteiden noudatta-
misen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi sakon 
uhalla velvoittaa kunnan, kuntayhtymän tai 
valtion toimittamaan erillisen kirjanpidon, tu-
loslaskelman, tilinpäätöksen sekä kuvauksen 
kustannuslaskennan periaatteista määräämäs-
sään ajassa. Uhkasakon asettamiseen ja mak-
settavaksi tuomitsemiseen sovelletaan 46 
§:ää. 

Mitä 1 4 momentissa säädetään, ei sovel-
leta, jos kunnan, kuntayhtymän, valtion taikka 
niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön kil-
pailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan ta-
loudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 
000 euroa vuodessa. 
 

Mitä 1 4 momentissa säädetään, ei sovel-
leta 30 b §:ssä tarkoitettuun toimintaan. 
 

säädettyjen velvoitteiden noudattamisen, Kil-
pailu- ja kuluttajavirasto voi sakon uhalla vel-
voittaa kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointi-
alueen, hyvinvointiyhtymän tai valtion toimit-
tamaan erillisen kirjanpidon, tuloslaskelman, 
tilinpäätöksen sekä kuvauksen kustannuslas-
kennan periaatteista määräämässään ajassa. 
Uhkasakon asettamiseen ja maksettavaksi 
tuomitsemiseen sovelletaan 46 §:ää. 

Mitä 1 4 momentissa säädetään, ei sovel-
leta, jos kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointi-
alueen, hyvinvointiyhtymän, valtion taikka 
niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön kil-
pailutilanteessa markkinoilla tapahtuvan ta-
loudellisen toiminnan liikevaihto on alle 40 
000 euroa vuodessa. 

Mitä 1 4 momentissa säädetään, ei sovel-
leta 30 b §:ssä tarkoitettuun toimintaan. 
 

33 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoitta-
jien yhteenliittymä, hankintayksikkö, kunta, 
kuntayhtymä ja valtio sekä niiden määräys-
vallassa olevat yksiköt ovat velvollisia Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston kehotuksesta anta-
maan salassapitosäännösten estämättä sille 
kaikki kilpailunrajoituksen sisällön, tarkoi-
tuksen ja vaikutuksen sekä kilpailuolosuhtei-
den selvittämiseksi ja 4 luvussa tarkoitetun 
yrityskaupan sekä 4 a luvussa tarkoitetun me-
nettelyn, rakenteen ja niiden vaikutusten arvi-
oimiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. 
 

              
 

33 § 

Tietojenantovelvollisuus 

Elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoitta-
jien yhteenliittymä, hankintayksikkö, kunta, 
kuntayhtymä, hyvinvointialue, hyvinvointiyh-
tymä ja valtio sekä niiden määräysvallassa 
olevat yksiköt ovat velvollisia Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston kehotuksesta antamaan salas-
sapitosäännösten estämättä sille kaikki kilpai-
lunrajoituksen sisällön, tarkoituksen ja vaiku-
tuksen sekä kilpailuolosuhteiden selvittä-
miseksi ja 4 luvussa tarkoitetun yrityskaupan 
sekä 4 a luvussa tarkoitetun menettelyn, ra-
kenteen ja niiden vaikutusten arvioimiseksi 
tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. 

               
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 20 
. 

 
 

  



   
  

 
 
 

   

 
 
 
 

 

50. 

Laki 

valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 2 §:n 1 momenttiin uusi 

2 a kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 
 

2 § 

Tarkastusoikeus 

Tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa: 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

2 § 

Tarkastusoikeus 

Tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa: 
               
2 a) hyvinvointialueiden ja hyvinvointialu-

eesta annetun lain (  /  ) 4 §:ssä tarkoitettuun 
hyvinvointialuekonserniin kuuluvien yhteisö-
jen ja säätiöiden taloudenhoidon laillisuutta 
ja tarkoituksenmukaisuutta sekä mainitussa 
pykälässä tarkoitettuja sellaisia muita yhtei-
söjä, säätiöitä ja laitoksia joissa hyvinvointi-
alue yhdessä yhden tai useamman hyvinvoin-
tialueen, yhden tai useamman kunnan tai val-
tion kanssa käyttää määräysvaltaa.; 

               
 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 

 
 

 
  


