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Yhtymähallitus 22.02.2022 § 23

Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö

1. Selvityksen taustaa
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe las-
tus toi men järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hy vin voin ti-
alu eel le. Satakunnan kunnilta vastuu siirtyy Satakunnan hy vin voin ti alu eel-
le.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meen pa nos ta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu la-
ki 616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mu-
kaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pe las tus-
toi men käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta,
so pi muk sis ta ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee an-
taa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,
palk ka ku luis ta ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen vii-
meis tään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
ma palk ka ve lan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hy vin voin ti alu een vastuulle (VPL 28 §).

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan li-
sä sel vi tyk siä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan an ta-
man selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pe las tus-
toi men järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan
kans sa (VPL 26.2 §).

Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jäl-
keen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi
(VPL 26.3 §).

Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vas taa-
vat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

2. Selvitys käytössä olevista toimitiloista
Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Pohjois-Satakunnan
pe rus pal ve lu kun ta yh ty män kuntien Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Po-
mark ku ja Siikainen osalta on lueteltu liitteessä nro 1.
Ilmoitetut tilakustannukset (vuokrat) ovat 2021 kustannuksia. Tilojen pin-
ta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja.

Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään 30.6.2022 saakka ja tämän jäl-
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keen kin tapahtuvat muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja
hy vin voin ti alu een välisissä vuokrasopimuksissa.

3. Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen
jär jes tä mis vas tuul le kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omai-
suu den omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä im ma te ri aa-
li set oikeudet ja luvat.

Selvitys Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän siirtyvästä omai-
suu des ta on liitteenä nro 2.

4. Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen
liit ty vät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin
so pi mus ei siirry hyvinvointialueelle.

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät
myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset so pi muk-
set, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toi mi ti-
lan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. Tällöinkin hyvinvointialue ja
kun ta voivat sopia asiasta toisin.

Hyvinvointialueelle eivät siirry vahingonkorvausvastuut tai muut so pi muk-
sen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta
te kee ajalla 1.7.2021 – 31.12.2022.

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien
käyt töön Tweb-sopimushallintajärjestelmän, johon siirtyvät sopimukset on
kun nas sa tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopimukset
ovat erillisessä liitteessä.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ehdottaa, että Satakunnan
hy vin voin ti alu eel le siirtyvät liitteessä nro 3 mainitut sopimukset.

5. Selvitys siirtyvistä vastuista

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä ehdottaa, että Satakunnan
hy vin voin ti alu eel le siirtyvät liitteessä nro 4 mainitut sopimuksiin ym. liittyvät
vas tuut.

Jos sopimus liittyy myös kunnan jäljellejääviin tehtäviin eikä sitä ole mah-
dol lis ta siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopimukseen
liit ty vät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä so pi muk-
sen voimassaoloajan.

6. Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe las-
tus toi men tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kun-
ta yh ty mis tä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liik-
keen luo vu tuk sek si. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kun-
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ta yh ty män palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja ku raat to-
rei den siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tu ki-
teh tä vien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan
hen ki lön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen
teh tä vien tukitehtäviä.

Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan luovuttajan palveluksesta hy vin voin ti-
alu een palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka yksilöidään kussakin luo vut-
ta vas sa organisaatiossa käytävässä yhteistoimintamenettelyssä.

Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla sekä vakinaiset
et tä määräaikaiset, joiden palvelussuhde on voimassa luovutushetkellä.

Määräaikaisen työntekijän tai viranhaltijan, jonka palvelussuhde päättyy
31.12.2022, katsotaan olevan liikkeen luovutuksen piirissä, mikäli hänen
pal ve lus suh det taan jatketaan ilman päivänkään keskeytystä. Mää rä ai kai-
sen palvelussuhteen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti
jat ke ta, vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / vi ran hoi to mää räyk-
sen mukaisesti, ellei sitä erikseen uusita.

Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla ole-
vat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen pal ve-
luk seen.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä antaa liitteenä nro 5 olevan
ar vion Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palk-
ka ku luis ta ja lomapalkkavelasta.

Selvitys hyvinvointialueelle annetaan yhtymähallituksen toimesta. Sel vi tys-
tä voidaan täydentää vielä 30.6.2022 mennessä.

Esittelijän ehdotus Yhtymähallitus päättää
1) antaa Satakunnan hyvinvointialueelle liitteiden 1 – 5 mukaiset sel vi tyk-

set,
2) esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät

1.1.2023 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymältä Sa ta kun-
nan hyvinvointialueelle,

3) varata oikeuden täydentää annettua selvitystä,
4) valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja

muu tok set liitteinä oleviin selvityksiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100, etu ni-
mi.sukunimi@eposa.fi

_______________
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta laaditun ot-
teen oi keaksi to dis taa:

Kankaanpäässä 28.2.2022

Oili Jokilammi
pöytäkirjanpitäjä

Liitteet 1 Selvitys hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä toimitiloista
2 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta
3 Selvitys siirtyvistä sopimuksista
4 Selvitys siirtyvistä vastuista
5 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Jakelu Satakunnan hyvinvointialue
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje

Kokouspäivämäärä  Pykälät

22.2.2022  § 20 - 35

Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouk-
sen järjestäytymistä:
§ 20 - 26, 29 - 35

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla:
§ 27, 28

HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):
§

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada
asian käsiteltäväksi työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneu-
vottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Yhtymähallitus
PL 46
38701 KANKAANPÄÄ
Puhelin 02 577 30 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@eposa.fi

§ 27, 28

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seit semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantito-
distuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty-
nä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu-
vaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.
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Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa-
timuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

§

Viranomainen, jolle valitus tehdään:

Turun hallinto-oikeus
PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4
20101 TURKU
Puhelin  029 56 42400 (vaihde)
Telekopio 029 56 42414
Sähköposti turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase-
tettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä

Valitus on lähetettävä tai jätettävä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä
Turun hallinto-oikeudelle.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan
päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxina.
Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä viipymättä.

Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Otteet on lähetetty tiedoksi sähköpostitse 28.2.2022.

Tiedoksiantaja: Oili Jokilammi

Liitetään pöytäkirjaan


