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Kunnanhallitus 24 § 7.2.2022 

7 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN SELVITYS SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEELLE 

 
KH 24 §  1. 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 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli 
voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on tehtävä 
viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 
§:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai 
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä 
irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi 
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle 
arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista 
ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.  
 
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman 
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella 
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden 
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle 
(VPL 28 §). 
 
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi 
katsomiaan 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, hyvinvointialueen 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 
antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen 
täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §). 
 
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös 
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).  
 
Kuntaliiton tulkinnan mukaan lähtökohta on se, että kunnan 
selvityksen antaa kunnan valtuusto, mikäli hallintosäännössä ei 
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toisin määrätä. Jämijärven osalta selvitys on poikkeuksellisen 
suppea ja kattaa ainoastaan kaksi siirtyvää vuokrasopimusta. 
 
2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 
 
Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen 
nojalla hyvinvointialueen hallintaan.  
 
Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen 
vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus pidentää 
sopimuksen voimassaoloa vuodella.  
 
Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran 
laskentaperiaatteista kunnan ja hyvinvointialueen välissä 
vuokrasopimuksissa. Asetusluonnos on lausunnolla kunnissa 
24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 valmistunee lopullinen asetus,  
jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 – 2026) 
vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 
§:n mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 
ylläpitokulut. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta 
tai vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla 
säädetyn mukainen. 
 
Kuntien markkinoilta sisään vuokraamien, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen 
vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan nykyisin ehdoin 
hyvinvointialueen vastuulle. Sellaiset toimitilaa koskevat 
vuokrasopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan 
tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä eivät siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 
 
Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Jämijärven 
kunnan osalta ovat liitteenä olevissa vuokrasopimuksessa 
tarkemmin selostetut paloasema- ja terveysasematilat.  
 
Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja 
tämän jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 
alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä 
vuokrasopimuksissa. 
 
3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 
1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä 
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irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä 
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
 
4. Muut selvitykset 
 
Jämijärven kunnalla ei ole vuokrasopimuksien lisäksi muita 
siirtyviä sopimuksia, vastuita tai hyvinvointialueelle siirtyvää 
henkilöstöä. 
 
Liitteet: paloaseman ja terveyskeskuksen vuokrasopimukset.  
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.  
 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto  
 
1) päättää hyväksyä, että liitteissä esitettyjen tilojen 

vuokrasopimukset 1.1.2023 Satakunnan siirtyvät 
hyvinvointialueelle ja niistä annetaan selvitys siten, että mikäli 
terveysaseman vuokrasopimuksen myöhemmin muuttuu, 
muutetut tiedot toimitetaan. 

 
2) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset 

ja täsmennykset siirtyvistä vastuista annettavaan selvitykseen. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
----- 
 

KV 7 §  
 

Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto päättää 
 
1) hyväksyä, että liitteissä esitettyjen tilojen vuokrasopimukset 

1.1.2023 Satakunnan siirtyvät hyvinvointialueelle ja niistä 
annetaan selvitys siten, että mikäli terveysaseman 
vuokrasopimuksen myöhemmin muuttuu, muutetut tiedot 
toimitetaan. 

 
2) valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset 

ja täsmennykset siirtyvistä vastuista annettavaan selvitykseen. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 


