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Pomarkun kunnan selvitys Satakunnan hyvinvointialueelle
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 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 hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meen pa nos ta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki
616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan
kun nan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23
ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen
käy tös sä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, so pi-
muk sis ta ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hy-
vin voin ti alu eel le 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 antaman
sel vi tyk sen 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 jälkeen
ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL
26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omai suu den saantokirjaa (VPL 40 §).

Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, so si aa li-
toi men ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siir-
ty vät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan.  Siir ty mä kau-
den vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuotta, ja
hy vin voin ti alu eel la on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. 
Valtioneuvosto ohjeistaa asetuksella siirtymäkauden vuokran las ken ta pe ri-
aat teis ta kunnan ja hyvinvointialueen välissä vuokrasopimuksissa. Ase tus-
luon nos on ollut lausunnolla kunnissa 24.1.2022 saakka. Keväällä 2022 val-
mis tu nee lopullinen asetus, jolla ohjeistetaan siirtymäkauden (v. 2023 –
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2026) vuokrasopimuksen vuokran määrittelyssä. Voimaanpanolain 22 §:n
mu kaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokulut. Kunta
ja hyvinvointialue voivat sopia vuokraamisesta tai vuokra-ajasta toisin,
mut ta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. Satakunnan sai-
raan hoi to pii rin omistamat toimitilarakennukset siirtyvät kokonaisuudessaan
hy vin voin ti alu een omistukseen. Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään
30.6.2022 saakka ja tämän jälkeenkin tapahtuvat muutokset huomioidaan
1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvointialueen välisissä vuok ra so pi muk-
sis sa.
Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Pomarkun kunnan
osal ta ovat peruspalvelukeskuksen, vanhainkodin, palvelutalon sekä pa lo-
ase man tilat. Lisäksi yhteiskoulu-lukion ja Kirkonkylän koulun tiloissa ole-
vat terveydenhoitotilat sekä kunnanvirastossa olevat kotihoidon tilat (kun-
nan ta lo). Tilakustannuksina ilmoitetaan vuoden 2021 kustannukset sekä li-
sä tie to na 1.12.2022 voimaan tulevat uuden vuokra-asetuksen mukaiset
vuok rat niiden kiinteistöjen osalta, joita muutos koskee.  Tilojen pinta-ala-
ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 13.12.2021 tietoja. Kunnan ja pe rus pal ve-
lu kun ta yh ty män väliset vuokrasopimukset päivitetään vastaamaan val mis-
teil la olevaa vuokrasopimusta, jonka mukainen vuokra astuu voimaan
1.12.2022.  Tiedot tiloista, neliöistä ja vuokrista liitteinä. 

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. Hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osa ke yh-
tiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
jär jes tä mis tä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen pää toi mi-
ala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen.
Pomarkun kunnalta ei siirry ko. omaisuutta hyvinvointialueelle. 

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.
Siirtyvät sopimukset lähetetään sähköisenä hyvinvointialueen väliaikaiselle
val mis te lu toi mi eli mel le. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja muut sopimukset
ovat liitteinä.
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Pomarkun kunta ehdottaa, että Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät ai-
em min selostetut liitteen mukaiset vuokrasopimukset, ruokapalvelusopimus
se kä psykologi- ja kuraattoripalveluita koskevat sopimukset. Kotiaterioiden
kul je tus ta koskeva sopimus päättyy tämän vuoden loppuun.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirretty PoSan pe rus so-
pi muk sel la kuntayhtymälle, joka selvittää sotesopimukset. Kokonaisuudesta
ero te taan ympäristöpalvelut, jotka eivät siirry hyvinvointialueelle. 

Selvitys siirtyvistä vastuista

Pomarkun kunnalla on yksi keittiö, joka valmistaa ja tarjoilee kouluissa ja
päi vä ko dis sa tarvittavan ruuan. Kunta myy PoSalle ateriat vuonna 2016 teh-
dyn sopimuksen mukaisesti (liitteenä). PoSan aterioita varten kunnan keittiö
toi mii seitsemänä päivänä viikossa. Ateria- ja puhtauspalveluiden sel vi tys-
hen ki löi den näkemyksen mukaan hyvinvointialue tuottaa itse tarvitsemansa
ruu an. Jatkossa kunnan keittiö tuottaa vain koulu- ja päiväkotiateriat viitenä
päi vä nä viikossa päivisin. Hyvinvointialue tuottaa ruuan muusta tuo tan to-
keit tiös tä. Muutoksen myötä hyvinvointialueelle siirtyy kaksi kokkia.

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-
ta yh ty män palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja ku raat to-
rei den siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Liik keen-
luo vu tuk sek si katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien
ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot.
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. Määräaikaisen
pal ve lus suh teen päättyessä 1.1.2023 jälkeen, sitä ei automaattisesti jatketa,
vaan se päättyy alkuperäisen työsopimuksen / viranhoitomääräyksen mu kai-
ses ti, ellei sitä erikseen uusita. 
Liikkeenluovutushetkellä luovuttajan palveluksesta työ- / virkavapaalla ole-
vat siirtyvät myös liikkeenluovutuksen periaattein hyvinvointialueen pal ve-
luk seen

Mikäli hyvivointialue jatkossa hankkii ruokapalvelun muualta kuin Po mar-
kun keskuskeittiöltä, Pomarkusta siirtyy 2 kokkia hyvinvointialueelle. Kun-
ta antaa liitteenä olevan selvityksen Sa ta kun nan hyvinvointialueelle siir ty-
vien kahden henkilön palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
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Kj:n ehdotus:
Kunnanhallitus päättää 
1. antaa Satakunnan hyvinvointialueelle liitteiden mukaisen sel vi-

tyk sen, 
2. esittää, että liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siir-

ty vät 1.1.2023 Pomarkun kunnalta Satakunnan hy vin voin ti alu-
eel le,

3. varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 
4. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat täydennykset ja

muu tok set selvitykseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun
otteen oikeaksi todistaa:

Pomarkussa 1.3.2022
Heidi Särkipaju
hallintosihteeri

Liitteet Liite 1 Liite vuokrasopimus Pomarkku
Liite 2 Ruokapalavelusopimus Pohjois-Satakunnan

peruspalvelukuntayhtymä (PoSa)
Liite 3 Sopimus ateriakuljetuksista
Liite 4 Kankaanpään oheiskunnat koulupsykologi sopimus

31.5.2021
Liite 5 Siirtyvän henkilöstön palkkatiedot

Jakelu Hyvinvointialue kirjaamo@satakunta.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS   Liite pöytäkirjaan

Pomarkun kunta Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä 7.2.2022 Pykälät 23-35

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
- yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 §)
Pykälät: 23-24, 28, 32-35
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä
kun ta lain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät: 25-27, 29-31
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 § / muu
lain sää dän tö).
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 25-27, 29-31
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite
Pomarkun kunnanhallitus, Vanhatie 14, 29630 Pomarkku
kirjaamo@pomarkku.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian osai sen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kir jeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie dok si saan ti to dis tuk seen merkittynä
ai ka na. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa kat so taan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kol man te na päivänä viestin lähettämisestä, joll ei muuta näytetä.

 Pöytäkirjan
 nähtävilläolo

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 14.2.2022

VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dos ta
muuttunut, saa päätökseen hakea muu tos ta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kun nan jäsen.

Valitusviranomai-
nen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen voi
tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät

Turun hallinto-oikeus

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Kirjaamo: 029 56 42410
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat kai-

suun voidaan julkisista han kin nois ta annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaa ti mal la hankintayksiköltä oikaisua (han kin ta oi kai su). Asia voidaan myös saattaa va li-
tuk sel la markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää hankintalain 25
§:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puh. 029 56 43300
Fax. 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän
sisältö

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, al ku-
pe räi se nä tai viran puo les ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä,
jos ta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luet ta va.

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle
en nen oi kaisuvaa ti mus-/va li tus ajan päättymistä. Omalla vastuulla oi kaisuvaa ti mus-/va li tus-
asia kir jat voi lähettää postitse, säh kö pos tit se tai lähetin välityksellä. Postiin oi kaisuvaa ti-
mus-/va li tus asia kir jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe ril le ennen oi kaisuvaa ti-
mus-/va li tus ajan päättymistä.

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Tuomioistuinten
maksut

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/maksut/tuomioistuintenmaksut.html

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/maksut/tuomioistuintenmaksut.html

