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24  § HUITTISTEN KAUPUNGIN SELVITYS SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEELLE

Khall 21.2.2022 § 24 Valmistelijat: Hallintojohtaja Sami Ylipihlaja, talousjohtaja Terhi Hui-
da ja tekninen johtaja Ulla Ojala

Selvityksen taustaa

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21
hyvinvointialueelle. Satakunnan kunnilta vastuu siirtyy Satakunnan
hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-
sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanos-
ta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021.
Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hy-
vinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja
terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista,
siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Li-
säksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle
arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja
24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityk-
sen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omai-
suuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hy-
vinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katso-
miaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan
siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja
terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointi-
alueen on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai
sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-
misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämi-
sen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Selvitys käytössä olevista toimitiloista
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallin-
taan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen
vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää
sopimuksen voimassaoloa vuodella.

Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran lasken-
taperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuk-
sissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saakka.
Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siir-
tymäkauden (v. 2023 – 2026) vuokrasopimuksen vuokran määritte-
lyssä. Voimaanpanolain 22 §:n mukaan vuokran on katettava koh-
tuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat so-
pia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuok-
ran tulee olla säädetyn mukainen.

Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokrasopimukset siir-
tyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin hyvinvointialueen vastuulle. Sel-
laiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutu-
nut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa
sopimuskauden päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue
eivät toisin sovi.

Huittisten kaupungin omistamat tilat nimettyinä, osoite-, käyttötarkoi-
tus- ja pinta-alatietoineen on koottu erilliseen liitteeseen. Erillisessä
liitteessä on lueteltu kaupungin ulosvuokraamat kaupungin omista-
mat tilat, joita ovat lähinnä pelastustoimen käytössä olevia tiloja.

Huittisten kaupungin sisään vuokratut tilat nimettyinä, osoite-, käyttö-
tarkoitus- ja pinta-alatietoineen on eritelty omassa liitteessään, johon
on koottu myös tieto tiloista tällä hetkellä maksettavista vuokrista.

Satakunnan sairaanhoitopiirin omistamat toimitilarakennukset siirty-
vät kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omistukseen.

Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän
jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa
kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa.

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät
1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä ir-
taimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koske-
vat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
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Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jot-
ka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestä-
mistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoi-
miala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.

Selvitykset Huittisten kaupungin siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
ovat liitteinä:

- Terveydenhuollon laitteet
- Ajoneuvot
- Valmistuskeittiöiden laitteet (hankintahinnaltaan yli 1000 €)
- Järjestelmät

Irtaimistona siirtyvät lisäksi siirtyviin toimintoihin liittyvät kalusteet,
tarvikkeet, infonäytöt, AV-laitteet, palvelimet, puhelimet ja ei-leasing-
sopimuksella hankitut tietokoneet ym. toiminnassa käytössä oleva ir-
taimisto, jota ei ole luetteloitu.

Siirtyvän irtaimen omaisuuden taseessa oleva arvo 31.12.2021 oli
155.128,29 € sisältäen myös varastot.

Siirtyvien toimintojen käytössä olevissa kiinteistöissä oleva tai-
deomaisuus ei siirry hyvinvointialueen omistukseen. Liitteenä on
31.1.2022 tilanteen mukainen listaus taide-esineistä, jotka tällä het-
kellä ovat sijoitettuna siirtyvien toimintojen käytössä oleviin kiinteis-
töihin. Listassa oleva taideomaisuus on merkitty esineiden taustalle
kaupungin omaisuudeksi. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden sijoit-
taa esineet jatkossakin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnis-
ta 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjes-
tämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia
siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirty-
vät myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset
sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunas-
tamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöin-
kin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin.

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut so-
pimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista,
jotka kunta tekee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kun-
tien käyttöön Tweb-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyvät so-
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pimukset on tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopi-
mukset ovat koottuna erillisessä liitteessä.

Selvitys siirtyvistä vastuista

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole
mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialu-
een välillä sopimuksen voimassaoloajan.

Arvio siirtyvistä leasing-vastuista 31.12.2022 on 247 293,94 € sisäl-
täen tietokoneita, puhelimia, monitoimilaitteita ja hammashuollon hoi-
tolaitteistoa.

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kun-
nista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään
katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan
myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuol-
lon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja
hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien
tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää
hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edel-
lä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hyvin-
vointialueen palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kus-
sakin luovuttavassa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintame-
nettelyssä. Yhteistoimintamenettelyt on sovittu käytäväksi Satakun-
nan luovuttavissa organisaatioissa 13.5.2022 mennessä.

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vaki-
naiset että määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovu-
tushetkellä.

Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde
päättyy 31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä,
mikäli hänen palvelussuhdettaan jatketaan ilman päivänkään kes-
keytystä. Määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jäl-
keen, sitä ei automaattisesti jatketa, vaan se päättyy alkuperäisen
työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mukaisesti, ellei sitä erikseen
uusita.
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Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaal-
la olevat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointi-
alueen palvelukseen.

Kaupungin arvion mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 274 vakituisessa
palvelussuhteessa olevaa henkilöä sekä 169 määräaikaista työteki-
jää tai sijaisuuden tekijää, joiden osalta selvityksessä pyydetyt tiedot
on esitetty alla.

Palkkasumma / vakituiset: 9 882 808 € (laskettu kk-palkan perus-
teella, ei sis. lomarahoja)

Lisät: 973 242 € (laskettu 2021 maksettujen perusteella)

Lomarahat: 550 718 €

Palkkasumma / sijaiset ja määräaikaiset: 1 880 563 € (ei sis. yli-
töitä, epäsäännöllisiä lisiä, lomarahoja tai -korvauksia)

Lomarahat ja lomakorvaukset: 168 409 €

Lomapalkkavaraus: 1 662 726, 54 €

Ehdotus: Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. antaa Satakunnan hyvinvointialueelle selosteosan sekä liitteiden
mukaisen selvityksen,

2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siir-
tyvät 1.1.2023 Huittisten kaupungilta Satakunnan hyvinvointialu-
eelle,

3. varata oikeuden täydentää annettua selvitystä ja

4. valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset
ja muutokset liitteinä oleviin selvityksiin.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen ja lisäksi
päätti yksimielisesti tehdä seuraavan lisäyksen liitteeseen ”Toimitilat:
Huittisten kaupungin suoraan omistamat”: Terveyskeskuksen vanha
osa, terveydenhuolto, rakennettu 1938, huoneistoala1852 huoneis-
toneliötä. Vanha osa on tällä hetkellä pois käytöstä.

Pöytäkirjan liitteenä nro 9 ovat Toimitilat: Huittisten kaupungin suo-
raan omistamat, Toimitilat: Huittisten kaupungin ulosvuokraamat,
Toimitilat: Huittisten kaupungin sisäänvuokraamat.

Liitteenä nro 10 on Irtain omaisuus: Järjestelmät
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Liitteenä nro 11 on Irtain omaisuus: Ajoneuvotiedot

Liitteenä nro 12 on Irtain omaisuus: Kaupungin omistukseen jäävä
taide

Liitteenä nro 13 on Irtain omaisuus: Valmistuskeittiöiden laitteet

Liitteenä nro 14 ovat Irtain omaisuus: Terveydenhuollon laitteet 1 –
13.

Liitteenä nro 15 on Sopimukset: Hyvinvointialueelle siirtyvät tai
HVA:lle siirtyviä toimintoja käsittävät.

Lisätietojen antajat: Hallintojohtaja Sami Ylipihlaja, keskushallinto puh. 044 560 4221

Talousjohtaja Terhi Huida, talouspalvelut puh. 044 560 4204

Tekninen johtaja Ulla Ojala, tekninen palvelukeskus puh. 044 560
4341

Tarkastetun pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa,

Huittisissa  23.2.2022

Anne Mäkelä
Asianhallintasihteeri
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ILMOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOSTA:

Kuntalain 136 §:n perusteella päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpa-
noa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Tämä pöytäkirja on laitettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon www.huittinen.fi 22.2.2022

Pöytäkirjanote lähetetty tiedoksi: Satakuntaliitto

Huittisissa 23.2.2022

Tiedoksiantaja Anne Mäkelä


