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SELVITYKSEN ANTAMINEN SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVISTÄ 
SOPIMUKSISTA, VASTUISTA JA OMAISUUDESTA

Yhtymähallitus 
28.2.2022 / 28 § Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.2.2022:

Selvityksen taustaa

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 
hyvinvointialueelle. Satakunnan kunnilta ja Satakunnan 
sairaanhoitopiiriltä 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 
21 §:n mukaan kyseisen lain 20 §:ssä tarkoitettujen sairaanhoitopiirien
ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 
2022 hyvinvointialueelle selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;
2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista 
sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä
3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa 
tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja 
taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä 
tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee selvityksen viimeistään 
31.3.2022.

Edellä 21 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös 
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §). 

Selvitys siirtyvästä omaisuudesta, veloista ja vastuista

Voimaanpanolain 21 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintaan kuuluva kiinteä sekä irtain 
omaisuus, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä 
koskevat oikeudet, immateriaaliset oikeudet ja luvat, velat, antolainat, 
muut vastuut, sekä takaukset. Lisäksi liitteessä on annettu selvitys 
mahdollisista tulevista vastuista.

Hyvinvointialueelle siirtyvät kaikki Satakunnan sairaanhoitopiirin 
osakeomistukset. 

Selvitys sairaanhoitopiirin omaisuudesta, vastuista ja veloista on 
liitteenä 1 ”Siirtyvä omaisuus, velat ja vastuut (tilanne 18.2.2022).”
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Selvitys käytössä olevista toimitiloista ja siirtyvästä omaisuudesta

Satakunnan hyvinvointialueen hallintaan (omistukseen) siirtyvät tilat 
Satakunnan sairaanhoitopiirin osalta on lueteltu liitteessä nro 2 
”SATSHPn omistamat rakennukset ja kiinteistöt.”

Satakunnan sairaanhoitopiirin omistamat toimitilarakennukset siirtyvät 
kokonaisuudessaan hyvinvointialueen omistukseen.

Satakunnan sairaanhoitopiirin käytössä olevat vuokratut tilat (sekä 
vuokralle otetut että vuokralle annetut) ilmenevät liitteistä: 

Liite 3 ”SATSHPn sisäänvuokratut tilat”
Liite 4 ”SATSHPn ulosvuokratut tilat.”

Kyseiset vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan.

Ilmoitetut tilakustannukset (vuokrat) ovat 2021 / 2022 kustannuksia.  
Tilojen pinta-ala- ja käyttäjätiedot ovat pääasiassa 1.1.2022 tietoja. 

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

Satakunnan sairaanhoitopiirin omistuksessa olevat, rekisteröidyt 
ajoneuvot on luetteloitu liitteessä nro 5 ”SATSHPn rekisteröidyt 
ajoneuvot, omat.”

Yhteenveto (luettelo) siirtyvistä apuvälineistä ja lääkintälaitteista on 
nähtävillä kokouksessa. Em. luetteloita ei laajuissyistä liitetä 
pöytäkirjaan (n. 5000 sivua), mutta ne ovat tarvittaessa nähtävissä 
sairaanhoitopiirin kirjaamossa.  

Selvitys siirtyvistä sopimuksista

Voimaanpanolain 20 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 
kaikki Satakunnan sairaanhoitopiirin sopimukset. 

Kuten edellä toimitilojen osalta on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät 
myös toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset 
sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai 
lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä. 
Tällöinkin hyvinvointialue ja kunta voivat sopia asiasta toisin. 

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

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut 
hyvinvointialueen käyttöön Tweb-sopimushallintajärjestelmän, johon 
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siirtyvät sopimukset on tallennettu. Siirtyvät tilavuokrasopimukset ja 
muut sopimukset ovat erillisessä liitteessä.

Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset ovat liitteessä 6 
”Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset.”

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

Siirtyvän henkilöstön määrä, palkkakulut sekä lomapalkkavelka on 
esitetty alla olevassa taulukossa; tilanne 31.12.2022 on arvio. 

LIITTEET NROT 1–6 

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 18.2.2022, eikä 
johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin 
johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää

antaa Satakunnan hyvinvointialueelle edellä esittelytekstissä todetun 
sekä liitteiden 1–6 mukaisen selvityksen, jonka mukaisesti mainitut 
oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Satakunnan 
sairaanhoitopiiriltä Satakunnan hyvinvointialueelle,

varaa oikeuden täydentää annettua selvitystä ja 

saattaa asian tiedoksi yhtymävaltuustolle.

Päätös yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan 
ehdotuksen. 

Täytäntöönpano pöytäkirjanote liitteineen:
- Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto

Lisätiedot talousjohtaja Tero Mäkiranta
puh. 044 707 7790
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sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi 

Yhtymähallitus
Kokouspäivämäärä
28.02.2022

PÖYTÄKIRJANOTE

Sivu 4



Satakunnan sairaanhoitopiirin ky

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 28.2.2022

Anna Alarautalahti-Heurlin
pöytäkirjanpitäjä
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