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§ 584
Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perusso-
pimuksen muuttamisesta

HEL 2020-009660 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Kårkulla samkommun -nimiselle kuntayhtymäl-
le sen perussopimuksen muuttamisesta seuraavan lausunnon:  

Helsingin kaupunki katsoo, että ei ole syytä muuttaa kuntayhtymän pe-
russopimusta valmisteltavana olevan sote-uudistuksen vuoksi eikä pe-
russopimuksen muuttamista ole muutoinkaan hyväksyttävällä tavalla 
perusteltu.        

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö 
ovat 15.6.2020 pyytäneet 25.9.2020 mennessä lausuntoa 
(VN/8871/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maa-
kuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi. Toteutuessaan sote-
uudistus muuttaa Kårkullan kuntayhtymän asemaa olennaisesti. Uudis-
tuksen myötä sairaanhoitopiirien ja kehitysvammaisten erityishuoltopii-
rien kuntayhtymät on tarkoitus purkaa, jolloin Kårkullan kuntayhtymän 
toiminta erillisenä kuntayhtymänä lakkaa. Voimaanpanolakiesityksen 
54 §:n mukaan on tarkoitus säätää Kårkullan kuntayhtymän tehtävien, 
kiinteistöjen ja toimitilojen siirtämisestä sote-maakunnalle.      

Kuntayhtymän lähettämässä kirjeessä perussopimuksen muuttamisen 
ainoaksi perusteluksi on mainittu sote-uudistuksen viivästyminen. Kun-
tayhtymältä on tiedusteltu muutosten tekemisen yksityiskohtaisia pe-
rusteluja, mutta niitä ei ole toimitettu. Kuntayhtymä on ilmoittanut, että 
kyse on teknisistä täsmennyksistä. Vertailuversiota muutetuista perus-
sopimuksen kohdista ei myöskään ole pyynnöstä huolimatta toimitettu. 
Asiakirjoista ei ilmene, että kuntayhtymän hallitus olisi säännönmukai-
sen valmistelukäytännön mukaisesti käsitellyt tai perustellut perusso-
pimuksen muuttamisen tarvetta.   

Perussopimuksen muuttamisessa ei ole kyse ainoastaan teknisestä 
päivityksestä. Kuntayhtymän tehtävää ja toiminta-ajatusta on asiakirjo-
jen mukaan tarkoitus muuttaa siten, että kuntayhtymä voisi jatkossa jär-
jestää jäsenkuntiensa asukkaille ja muillekin myös muita ruotsinkielisiä 
palveluja kuin kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) mukaisia palveluja. Näitä palveluja ei rajattaisi mitenkään 
eikä näille esitettäisi lakisääteisistä palveluista poikkeavaa rahoitusta-
paa. Tämän jälkeen kuntayhtymä voisi tuottaa mitä tahansa ruotsinkie-
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lisiä palveluja koko maan alueelle. Kuntalain 57 §:n 2 momentin mu-
kaan lakisääteisessä yhteistoiminnassa jäsenkuntaa ei kuitenkaan voi-
da ilman suostumusta velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten 
tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.    

Lisäksi perussopimukseen esitetään otettavaksi uusi sopimuskohta, 
jonka mukaan perussopimuksen muutos voidaan tehdä, jos vähintään 
kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden yhteenlasket-
tu ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärä on vähintään puolet kaikkien 
jäsenkuntien yhteenlasketusta ruotsinkielisten asukkaiden lukumääräs-
tä tämän perussopimuksen 6 §:n mukaan laskettuna. Nykyisessä pe-
russopimuksessa ei ole sen muuttamista koskevia määräyksiä, joten 
muuttamiseen sovelletaan kuntalakia. Kuntalain 57 §:n mukaan perus-
sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsen-
kunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaik-
kien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muuttamista ei ole 
tällä hetkellä sidottu perussopimuksessa ruotsinkielisten asukkaiden 
lukumäärään.      

Helsingin kaupunki ei pidä perussopimuksen muuttamista tarkoituk-
senmukaisena ja katsoo, että sote-uudistusta koskevien lakiesitysten 
käsittelyaikataulu ei estä kuntayhtymää toimimasta nykyisen perusso-
pimuksen mukaisesti.     

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirje_15.6.2020
2 Kirje 15.6.2020, Liite, Perussopimus 2021, käännös
3 Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus ruots
4 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 1.9.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kårkulla samkommun -niminen kuntayhtymä on pyytänyt 30.9.2020 
mennessä mm. Helsingin kaupungilta päätöstä kuntayhtymän uuden 
perussopimuksen hyväksymisestä. Kuntayhtymän kirje on liitteenä 1.    

Kuntayhtymän johtaja esittää, että liitteinä 2 ja 3 (kieliversiot suomi ja 
ruotsi) olevan uudistetun perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 
aikaisintaan 1.1.2021. Nykyisin voimassa oleva perussopimus on vas-
taavasti oheismateriaalina.  

Sosiaali- ja terveystoimiala on antanut asiasta liitteenä 4 olevan lau-
sunnon ja katsonut, että perussopimuksen muuttaminen ei ole sote-
uudistuksen vuoksi tarkoituksenmukaista.    

Päätösehdotus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeus-
palvelujen sekä talous- ja suunnitteluosaston konserniohjauksen kans-
sa.   

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kirje_15.6.2020
2 Kirje 15.6.2020, Liite, Perussopimus 2021, käännös
3 Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus ruots
4 Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto 1.9.2020

Oheismateriaali

1 Kirje 15.6.2020, Liite, Kårkulla kuntayhtymän perussopimus nykyinen 
käännös

2 Grundavtal1.2011

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kårkulla samkommun Esitysteksti
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginkanslia


