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Mitä on liikkeen luovutus?



Liikkeen luovutuksen edellytykset

• Työnantaja vaihtuu pysyvästi

• Luovutus koskee liiketoimintakokonaisuutta

• Luovutus perustuu osapuolten väliseen sopimukseen tai julkisyhteisön 
päätökseen

• Hyvinvointialueen perustamisesta päätetään laissa
• Toteutuksesta päättää luovuttavan organisaation toimivaltainen elin

• Vastaanotosta päättää hyvinvointialueen toimivaltainen elin, aluevaltuusto.



Liikkeen luovutuksen juridista taustaa

• Liikkeen luovutusta sääntelee EU:n direktiivi 2001/23/EY, jonka 
tarkoituksena on suojata työntekijöiden oikeuksia muutostilanteissa, 
joissa työnantaja vaihtuu. 

• Direktiivin määräykset on pantu täytäntöön muun muassa 
työsopimuslailla ja kunnallisesta viranhaltijasta annetulla lailla. 

• Lue lisää työsopimuslaista ja kunnallisesta viranhaltijasta annetusta 
laista verkkosivullamme 👉https://bit.ly/3ws2psI

https://bit.ly/3ws2psI


Miten liikkeen luovutus 
toteutetaan?



Henkilöstöorganisaatio

• Lähtökohtaisesti vain hyvinvointialuejohtajan virka täytetään julkisella 
haulla.

• Koko muu tulevan hyvinvointialueen henkilöstö siirtyy uuteen 
organisaatioon liikkeen luovutuksella
• Suuri osa henkilökunnasta siirtyy osaksi uutta organisaatiota ilman, että tehtävää 

tulee hakea.

• Poikkeuksena ylin johto. Jotta pystymme toteuttamaan siirtymän, 
ylimmän johdon tehtävät tulevat ns. sisäiseen hakuun.

• Koko hyvinvointialueen henkilökunta on kiinnitetty 
kustannuspaikkatasolle aikaisintaan syksyllä 2022.



Mitä liikkeen luovutus 
tarkoittaa henkilöstölle?



Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen työntekijöiksi

• Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutushetkellä hyvinvointialueen henkilökunnaksi ja sen 
työnjohdon alle.
• Noudatamme sen jälkeen hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikkaa ja työsuhde-etuja sekä 

palkkausta.
• Palkkarakenne voi muuttua myöhemmin hyvinvointialueella sovellettavan palkkausjärjestelmän 

mukaiseksi, mutta lähtökohtaisesti kenenkään palkka ei laske.

• Vuoden 2022 viimeisenä päivänä voimassa oleva palkka säilyy samana työntekijän/viranhaltijan 
siirtyessä vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle.

• Henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä.
• Työkokemuslisät ja lomat säilyvät ennallaan
• Työsopimus/viranhoitomääräys säilyy sekin ennallaan.

• Joitain tehtävänkuvia joudutaan päivittämään siirron jälkeen.

• Osaan työtehtävistä saattaa liittyä tekemistä, joka muuttuu organisaation muuttuessa.

• Noudatamme hyvinvointialueella voimassa olevaa virka- ja työehtosopimusta.



Usein kysyttyjä kysymyksiä
Allekirjoitanko vuoden vaihteessa uuden työsopimuksen?

• Lähtökohtaisesti et.
• Toiminnan muuttuessa tehtävänkuva kannattaa päivittää vastaamaan todellisuutta.
• Sama koskee viranhaltijoita, joiden virkavastuu saattaa muuttua.

Muuttuuko palkkani?
• Siirryt nykyisillä ehdoilla hyvinvointialueelle. Se tarkoittaa, että varsinainen palkkasi ei 

muutu. 
• Vastaanottajana hyvinvointialue vastaa palkkojen tarvittavasta harmonisaatiosta ja 

neuvottelee asiasta organisaatiossaan.

Säilyykö loma-oikeuteni?
• Kyllä. Loma-oikeutesi säilyy ennallaan.

Säilyvätkö minulle jo myönnetyt lomat ja vapaat?
• Kyllä. Lomasi ja vapaasi säilyvät ennallaan.



Usein kysyttyjä kysymyksiä
Voidaanko lomia jo hyväksyä vuodelle 2023?

• Kyllä voidaan, mutta nyt malttia. Henkilöstösiirron aikana eteemme tulee monia 
käytännön asioita, joita vain te omassa tiimissänne osaatte ratkaista.

• Sen vuoksi esihenkilöiden & lähijohtajien ei tulisi heppoisin perustein hyväksyä lomia 
välittömästi ennen tai jälkeen siirtoajankohtaa eli vuoden vaihdetta 2023.

Menetänkö nykyiset henkilöstöetuni?
• Nykyiset henkilöstöetusi päättyvät 31.12.2022. 
• Tuleva hyvinvointialue vastaa oman organisaationsa tasapuolisesta kohtelusta ja siksi se 

määrittää mm. koko henkilöstönsä tyhy- ja virkistystoiminnan. Vuoden 2023 alusta 
lähtien.

Voinko kieltäytyä siirtymästä hyvinvointialueelle?
• Et voi. Yksittäinen henkilö ei voi kieltäytyä siirtymästä uudelle työnantajalle, koska kyse 

on toiminnallisen kokonaisuuden siirrosta, joka perustuu lakiin.
• Siirtoa ennen luovuttava organisaatio on kuitenkin yhdessä siirtyvien henkilöiden 

kanssa arvioinut ketkä kuuluvat hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön joukkoon.



Usein kysyttyjä kysymyksiä
Voiko hyvinvointialue irtisanoa minut heti liikkeenluovutuksen jälkeen?

• Liikkeenluovutus ei voi olla peruste irtisanomiselle. 
• Muutoin noudatamme työsopimuslakia 👉https://bit.ly/3MmQNxC ja kunnallisesta 

viranhaltijasta annettua lakia👉https://bit.ly/3wrCCAR

Miten käy määräaikaisten työsuhteiden?
• Määräaikaiset palvelussuhteet siirtyvät liikkeenluovutuksen mukana ja päättyvät 

sopimuksen määräajan mukaan.

Onko esihenkilöni edelleen sama henkilö?
• Pääosalla meistä esihenkilö säilyy samana .

Miten hyvinvointialueen työterveyshuolto järjestetään?
• Tulevan hyvinvointialueen henkilöstön työterveyspalvelut tuottaa 1.1.2023 alkaen 

Länsirannikon Työterveys 👉https://bit.ly/3EWUeIL

https://bit.ly/3MmQNxC
https://bit.ly/3wrCCAR
https://bit.ly/3EWUeIL


Kiitos.

Yhdessä teemme tämän 
mahdolliseksi.



Työsopimuslain 1 luku
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

• 10 § Liikkeen luovutus

• Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön 
tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, 
jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy 
luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

• Edellä 1 momentissa tarkoitetussa liikkeen luovutuksessa työnantajan 
luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja 
velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle 
omistajalle tai haltijalle. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka-
tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja 
luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin 
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän 
saatavasta, jollei muuta ole sovittu. (15.11.2002/943)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055


Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain luku 5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030304

• 25 § Viranhaltijan asema liikkeen luovutuksessa

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

• Edellä 1 momentissa tarkoitetussa luovutuksessa työnantajan 
luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja 
velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Jos luovutus 
tapahtuu yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai säätiölle, siirtyvät 
viranhaltijat työsopimussuhteeseen luovutuksensaajan palvelukseen. 
Mitä edellä on lausuttu oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymisestä, ei 
tällöin kuitenkaan koske niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat 
nimenomaan virkasuhteesta eivätkä ole ominaisia työsuhteelle.



Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain luku 5, 25 §

• Ennen luovutusta erääntyneestä palkka- tai muusta virkasuhteesta 
johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja 
yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle 
vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä saatavasta, jollei muuta ole 
sovittu.

• Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä 
voimassa olleen virkaehtosopimuksen määräyksiä kuten 
työehtosopimuslain (436/1946) 5 §:ssä säädetään



Kunnallinen yhteistoimintalaki

• 4 § Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

• Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään 
ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:
• Henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, 

kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä.

• Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia 
henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen 
luovutusta.

• Henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä 
työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia.

• Taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, 
lomauttamista tai irtisanomista.



Kunnallinen yhteistoimintalaki

• 11 § Liikkeen luovutus

• Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön 
edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:
• Luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta

• Luovutuksen syyt

• Luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset 
seuraukset

• Suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet

• Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot 
henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista.

• Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön 
edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.


