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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 18/2022 

Ajankohta:  keskiviikko 16.3.2022 klo 13:32 – 14:05 

Paikka:  Scandic, kokouksen jälkeen VATEn karonkka 

Kutsutut:  väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATEen) nimetyt varsinaiset jäsenet (liite 1) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS: Pj Jari Saarinen avasi kokouksen klo 13:32. 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Kokoukseen osallistujat todettiin liitteen 1 mukaisesti. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan työjärjestyksen mukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Kokouskutsun toimittaminen ja läsnäolevien määrä (vähintään puolet jäsenistä). 

PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään  Olli Lappalainen ja Ilkka Fritius.  

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Lappalainen ja Kirsi-Tiina Ikonen. 

 

5. Aluevaltuuston koolle kutsuminen 28.3.2022 

Voimaanpanolain 8 §:n mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa 

hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes 

aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää kutsua aluevaltuuston koolle 28.3.2022 klo 10:00  

käsittelemään listalla olevat asiat 6 – 8. 
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Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää kutsua aluevaltuuston koolle 28.3.2022 klo 10:00 

PSSHP, KYS 2 krs (auditoriorakennus) käsittelemään listalla olevat asiat 6-8. 

PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Pöytäkirjanmerkintä: 

Puheenjohtaja totesi, että esityslistalla oleva asia 6 Pohjois-Savon kuntien ja vapaaehtoisten 

kuntayhtymien antamat selvitykset Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on jaettava omiksi asi-

oikseen ja käsiteltävä omina asioina kunnittain ja kuntayhtymittäin siksi, että väliaikaisen val-

mistelutoimielimen jäsenet voivat jäävätä itsensä oman tahonsa asian käsittelystä. Asiat tältä 

osin käsitellään vaten kokouksessa aluehallituksen 21.3.2022 esityslistan valmistelun poh-

jalta. 

Esityslistalla olevat asiat viedään aluehallituksen 21.3.2022 kokoukseen tiedoksi, jolloin alue-

hallituksella on mahdollisuus tehdä niihin tarvittaessa muutoksia ennen valtuuston käsitte-

lyä. 

Kirsi-Tiina Ikosen sijasta pöytäkirjantarkastajana toimii asiassa 6 Antti Jokikokko. Kirsi-Tiina 

poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

 

6. Iisalmen kaupungin antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen p 044-717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, 

mailto:janne.niemelainen@kuh.fi


 Pöytäkirja 
 
 16.3.2022 

   
 

irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 
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 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 
olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 
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 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-
tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 
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 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Iisalmen kaupungin toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 
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Pöytäkirjanmerkintä: 

 Kirsi-Tiina Ikonen palasi kokoukseen. 

 

7. Joroisten kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
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 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
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  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
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 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
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sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Joroisten kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 
8. Kaavin kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 
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momentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
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§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
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 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Kaavin kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä päät-

tää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 
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9. Keiteleen kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
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 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
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  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-
vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 

 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 



 Pöytäkirja 
 
 16.3.2022 

   
 

tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Keiteleen kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

10. Kiuruveden kaupungin antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
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30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
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kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 
sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
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 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Kiuruveden kaupungin toimittaman selvityksen ja esityksen 

sekä päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 
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Pöytäkirjanmerkintä: 

Jari Saarinen ja Jukka Koponen poistuivat kokouksesta asian 11. käsittelyn ajaksi ja Antti 

Hedman siirtyi ko asian käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi. 

 

11. Kuopion kaupungin antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
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 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 
irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
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 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
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 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Kuopion kaupungin toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

Pöytäkirjanmerkintä: 

 Jari Saarinen ja Jukka Koponen palasivat kokoukseen. 

 

12. Lapinlahden kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n 
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nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 
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 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 
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 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-
kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Lapinlahden kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
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 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-
hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 

 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

13. Leppävirran kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
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 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 
irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
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 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
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 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Leppävirran kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

14. Pielaveden kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 
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 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-
töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 
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 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-
tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 
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 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-
töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-
kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Pielaveden kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
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 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-
hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 

 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

15. Rautalammin kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
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 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 
irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
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 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
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 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Rautalammin kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen 

sekä päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Pöytäkirjanmerkintä: 

 Kati Kantanen ja Antti Jokikokko poistuivat kokouksesta asian 16. käsittelyn ajaksi. 

 

16. Siilinjärven kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja 
vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n 
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nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 
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 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 
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 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-
kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Siilinjärven kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
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 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-
hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 

 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

Pöytäkirjanmerkintä: 

 Kati Kantanen ja Antti Jokikokko palasivat kokoukseen. 

 

17. Rautavaaran kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea 
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hoitaviin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kun-
tayhtymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 
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 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-
sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 
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 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Rautavaaran kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 
Pöytäkirjanmerkintä: 
 
 Eija Komulainen poistui kokouksesta asian 18. käsittelyn ajaksi. 
 

18. Suonenjoen kaupungin antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvi-

tys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 
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hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai 
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopi-
muksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle 
arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lo-
mapalkkavelasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 
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 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-
hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 
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 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-
nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 



 Pöytäkirja 
 
 16.3.2022 

   
 

 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Suonenjoen kaupungin toimittaman selvityksen ja esityksen 

sekä päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 
 
 
Pöytäkirjanmerkintä: 

 Eija Komulainen palasi kokoukseen. 

 

19. Sonkajärven kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 
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 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
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 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-
jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
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 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-
viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 
salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Sonkajärven kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 
20. Tervon kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

 
Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 
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 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 
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 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 
ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  
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 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
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kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeistään 30.9.2022. 
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 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Tervon kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä päät-

tää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

21. Tuusniemen kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

 
Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, 
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lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointi-
alueen vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
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 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-
jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
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 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-
viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 
salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Tuusniemen kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

22. Vesannon kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-

meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 
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 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 
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 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 
ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  
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 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
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kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 
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 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Vesannon kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

Pöytäkirjanmerkintä: 

 Timo Tuunainen poistui kokouksesta asian 23. käsittelyn ajaksi. 

 

23. Varkauden kaupungin antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 
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 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-
man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 
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 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 
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 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 
salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Varkauden kaupungin toimittaman selvityksen ja esityksen 

sekä päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

Pöytäkirjanmerkintä: 

 Timo Tuunainen palasi kokoukseen. 
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24. Vieremän kunnan antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toi-
meenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukainen selvitys 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 
 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen, p 044 7179460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestä-
misestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu 
siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja 

sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaan-
panolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointi-
alueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastus-
toimen 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 lomapalkkave-
lasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyt-

töönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 
kunnan antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, ir-
taimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestä-
mistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 mo-
mentin mukaan kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapah-
tunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan anta-

man selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lo-
mapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialu-
een vastuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tar-

koitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
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 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 

 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siir-
tyvistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenve-
dossa on esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopi-
mukset kunnan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvi-

tyksissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hy-
vinvointialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokraso-
pimukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa 
kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopi-
muskauden päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin 
sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.  

  
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen 

 
 Kunnan yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kunnan anta-

masta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
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  Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-
vointilueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 

 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 

 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopi-
mukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointi-
alueelle.  

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry va-

hingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista so-
pimuksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta en-
nen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialu-
eelle siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kunnasta siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kunnan antamasta selvi-

tyksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin 
raportteihin 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jää-

viin tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten 
sopimukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen 
voimassa oloajan. 

 
 Kunnan selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. Selvitys 

jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuk-

sista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esi-
tyslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kunnan selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
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 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pe-

lastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorei-
den siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitet-
tujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoita-
van henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien 
tukitehtäviä. 

 
 Kunnan selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi kun-

nan antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän hen-

kilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta 

 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan em. salassa pidettävien sopimusten kappale- ja 

euromääristä käy ilmi kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kunnan luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy ilmi 

kunnan antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
  

 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-
alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi 
käynti ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten 
sisältöjä ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin 
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tietoihin. Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastami-
nen täytyy tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvin-
vointialueen omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut sel-

vitykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeis-tään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kunnan antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että Aluevaltuusto  
 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Vieremän kunnan toimittaman selvityksen ja esityksen sekä 

päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

  

Pöytäkirjanmerkintä: 

  
Leila Pekkanen poistui kokouksesta asian 25. käsitttelyn ajaksi ja Janne Niememäinen oli 

asian 25. aikana esittelijänä. 
 

25. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uu-
distuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukai-
nen selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

 
Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen p. 044 717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 
 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämi-

sestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu siirtyy 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpa-
nolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialu-
eelle 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 siirty-
vän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 
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 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä 
tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan 
antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja so-
pimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hy-
vinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 momentin mukaan kunnan 
on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirty-
vässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityk-
sen anta-misen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman 

selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalk-
kavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vas-
tuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoi-

tettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea hoita-
viin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayh-
tymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat 

 siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kuntayhtymän yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kuntayhtymän antamasta sel-

vityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siirty-

vistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenvedossa on 
esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopimukset kun-
nan ja hyvinvointialueen välillä. 
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 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvityk-
sissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvoin-
tialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokrasopi-
mukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 §:n 2 
momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 

 
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuot-
tamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottaminen. 

 
 Kuntayhtymän yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kuntayh-

tymän antamasta selvityksestä.  
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä ir-

taimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointialueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvin-
vointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle. 

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on si-
toutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden pää-
tyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry vahin-

gonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopi-
muksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta ennen 
järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialueelle 
siirtyviä sopimuksia. 
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 Kuntayhtymästä siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kuntayhtymän an-

tamasta selvityksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestel-
mästä saatuihin raportteihin. 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jääviin 

tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopi-
mukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voi-
massa oloajan. 

 
 Kuntayhtymän selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kuntayhtymän antamasta selvityk-

sestä. Selvitys jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin ra-
portteihin. 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuksista 

perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan 
liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kuntayhtymän selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-

tustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvin-
vointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 
tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirty-
minen hy-vinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen teh-
tävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henki-
lön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

 
 Kuntayhtymän selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi 

kuntayhtymän antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön 
palvelukseen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta. 

 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän henki-

löstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä 
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olevaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palveluk-
seen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta. 

 
 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kuntayhtymän em. salassa pidettävien sopimusten kap-

pale- ja euromääristä käy ilmi kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kuntayhtymän luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy 

ilmi kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
 
 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-

alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi käynti 
ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten sisältöjä 
ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin tietoihin. 
Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastaminen täytyy 
tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvinvointialueen 
omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut selvi-

tykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeistään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kuntayhtymän antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
  
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimittaman selvityksen ja esi-

tyksen sekä päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
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PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 
Pöytäkirjanmerkintä: 

 Leila Pekkanen palasi kokoukseen. 

Olli Lappalainen poistui kokouksesta asian 26. käsittelyn ajaksi ja Kati Kantanen toimii asian 

26. osalta pöytäkirjantarkastajana. 

 

26. Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea 

koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 

§:n mukainen selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: muutosjohtaja Janne Niemeläinen p. 044 717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 
 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämi-

sestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu siirtyy 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpa-
nolaki) 26 §:n 1 momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialu-
eelle 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 siirty-
vän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta. 

 
 Voimaanpanolain 26 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä 

tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan 
antaman selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja so-
pimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hy-
vinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Saman pykälän 3 momentin mukaan kunnan 
on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirty-
vässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityk-
sen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 

 
 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman 

selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalk-
kavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vas-
tuulle. 

 
 Voimaanpanolain 40 §:n 1 momentin mukaan 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoi-

tettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa. 
 
 Voimaanpanolain 32 §:n mukaan muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin (sairaanhoitopiirit ja 

erityishuoltopiirit) sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen pelastustoimea 
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hoitaviin kuntayhtymiin (Ylä-Savon Sote kuntayhtymän ja Sisä-Savon terveydenhuollon kun-
tayhtymä) sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 22–26, 28–31 ja 42 §:ssä. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys käytössä olevista toimitiloista 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat 
toimitilat 

 siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. 
 
 Voimaanpanolain 22 §:n 2 momentin mukaan siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 

1.1.2023 alkaen ainakin kolme vuotta 31.12.2025 saakka. Hyvinvointialueella on oikeus pi-
dentää sopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella. 

 
 Voimaanpanolain 22 §:n 3 momentin mukaan vuokran on katettava kohtuulliset pääoma- ja 

ylläpitokustannukset. Kunta ja hyvinvointialue voivat sopia toimitilojen hallinnasta sekä 
vuokra-ajasta toisin, mutta siirtymäajan vuokran tulee olla säädetyn mukainen. 

 
 Kuntayhtymän yksityiskohtaiset tiedot toimitiloista käyvät ilmi kuntayhtymän antamasta sel-

vityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueen hallintaan siirty-

vistä toimitiloista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. Yhteenvedossa on 
esitetty ne toimitilat, joista tehdään voimaapanolain 22 §:n mukaiset vuokrasopimukset kun-
nan ja hyvinvointialueen välillä. 

 
 Toimitilatietoja tarkistetaan ja päivitetään hyvinvointialueelle annettavissa tarkennusselvityk-

sissä 30.6.2022 mennessä ja muutokset huomioidaan 1.1.2023 alkavissa kunnan ja hyvinvoin-
tialueen välisissä vuokrasopimuksissa. 

 
 Kuntien markkinoilta vuokraamien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä 

olevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan hyvinvointialueelle. Nämä vuokrasopi-
mukset on ilmoitettu siirtyviä sopimuksia koskevassa selvityksessä. Voimaanpanolain 25 §:n 2 
momentin 1 kohdan mukaan sellaiset toimitilaa koskevat vuokrasopimukset, joissa kunta on 
sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä eivät kuitenkaan siirry, mikäli kunta ja hyvinvointialue eivät toisin sovi. 

 
 Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta 
 
 Voimaanpanolain 23 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen jär-

jestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, 
hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 

 
 Em. pykälän 2 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät vain sellaisen osakeyhtiön 

osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
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tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tuottaminen. 

 
 Kuntayhtymän yksityiskohtaiset tiedot siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta käy ilmi kuntayh-

tymän antamasta selvityksestä.  
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvästä ir-

taimesta omaisuudesta on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Irtain omaisuus, joka ei ole luovuttajaorganisaation taseessa, siirtyy samalla tavalla hyvin-

vointialueelle kuin taseessa oleva irtain omaisuus. 
 
 Selvitys siirtyvistä sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista 1.1.2023 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvin-
vointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle. 

 
 Kuten edellä on todettu, hyvinvointialueelle siirtyvät myös toimitilaa koskevat markkinoilta 

vuokrattujen tilojen vuokrasopimukset, pois lukien sellaiset sopimukset, joissa kunta on si-
toutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden pää-
tyttyä. 

 
 Voimaanpanolain 25 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hyvinvointialueelle eivät siirry vahin-

gonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopi-
muksista, jotka kunta tekee voimaanpanolain voimaantulon 1.7.2021 jälkeen, mutta ennen 
järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on hankkinut kuntien käyt-

töön Cloudia-sopimushallintajärjestelmän, johon kunnat ovat tallentaneet hyvinvointialueelle 
siirtyviä sopimuksia. 

 
 Kuntayhtymästä siirtyvien sopimusten yksityiskohtaiset tiedot käyvät ilmi kuntayhtymän an-

tamasta selvityksestä. Selvitys siirtyvistä sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestel-
mästä saatuihin raportteihin. 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä sopimuksista perustuu 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 

 
 
 Selvitys jaettavista sopimuksista 
 
 Voimaanpanolain 25 §:n 1 momentin mukaan, jos sopimus liittyy myös kunnan jäljelle jääviin 

tehtäviin eikä sitä ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan on tehtävä esitys siitä, miten sopi-
mukseen liittyvät vastuut jakautuisivat kunnan ja hyvinvointialueen välillä sopimuksen voi-
massa oloajan. 
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 Kuntayhtymän selvitys jaettavista sopimuksista käy ilmi kuntayhtymän antamasta selvityk-
sestä. Selvitys jaettavista sopimuksista perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin ra-
portteihin. 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä siirtyvistä jaettavista sopimuksista 

perustuu sopimushallintajärjestelmästä saatuihin raportteihin ja ne on koostettu esityslistan 
liitteenä olevaan yhteenvetoon. 

 
 Selvitys siirtyvistä vastuista 
 
 Kuntayhtymän selvitys siirtyvistä vastuista käy ilmi kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä vas-

tuista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenvetoon. 
 
 Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä 
 
 Voimaanpanolain 18 §:n 1 ja 2 momenttien mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelas-

tustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvin-
vointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 
tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirty-
minen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtä-
vien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan henkilön 
tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. 

 
 Kuntayhtymän selvitys siirtyvästä henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta käy ilmi 

kuntayhtymän antamasta selvityksestä. Selvitys sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön 
palvelukseen siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta. 

 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvän henki-

löstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta on koostettu esityslistan liitteenä ole-
vaan yh-teenvetoon. Yhteenveto sisältää arvion mahdollisesti in-house yhtiön palvelukseen 
siirtyvästä tukipalveluhenkilöstön osuudesta. 

 
 
 Muut selvitykset 
 
 Voimaanpanolain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella ei ole oikeutta saada sosi-

aali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa. 
 
 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kuntayhtymän em. salassa pidettävien sopimusten kap-

pale- ja euromääristä käy ilmi kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 
 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä em. 

salassa pidettävien sopimusten kappale- ja euromääristä on koostettu esityslistan liitteenä 
olevaan yhteenvetoon. 
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 Arvio hyvinvointialueelle siirtyvistä kuntayhtymän luvista, lahjoituksista ja testamenteista käy 
ilmi kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 

 
 Selvitys kaikilta kunnilta ja vapaaehtoisilta kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyvistä lu-

vista, lahjoituksista ja testamenteista on koostettu esityslistan liitteenä olevaan yhteenve-
toon. 

 
 Selvitysten sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
 
 Voimaanpanolaissa luovuttajille asetettu määräaika selvitysten toimittamiseen hyvinvointi-

alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annetut selvitykset ovat erittäin laajoja ja niiden läpi käynti 
ja tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annettujen selvitysten sisältöjä 
ei ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan luovuttajien ilmoittamiin tietoihin. 
Annettujen selvitysten tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden tarkastaminen täytyy 
tehdä ennen kuin aluevaltuusto hyväksyy selvitysten sisältöjen siirtymisen hyvinvointialueen 
omistukseen ja vastuulle. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetut selvi-

tykset tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa luovuttajille mahdollisuuden täydentää antamiaan 
selvityksiä 30.6.2022 mennessä. Täydennetyt selvitykset tuodaan aluevaltuuston käsiteltä-
väksi viimeistään 30.9.2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 - Kuntayhtymän antama selvitys kokonaisuudessaan 
 - Yhteenveto kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien antamista selvityksistä 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
  
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto 
 1. ottaa vastaan ja käsittelee Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toimittaman selvi-

tyksen ja esityksen sekä päättää merkitä ne tiedoksi ja 
 2. päättää, että asia saatetaan uudelleen aluehallituksen valmisteluun ja velvoitetaan alue-

hallitus tuomaan asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä. 
 
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

Pöytäkirjanmerkintä: 

 Olli Lappalainen palasi kokoukseen. 

Antti Hedman, Eija Peltonen, Janne Niemeläinen ja Jan Tollet poistuivat kokouksesta asian 

27. käsittelyn ajaksi. 

 
27. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoi-
mea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
21 §:n mukainen selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

 
Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen p. 044 717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi 
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 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämi-
sestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu siirtyy 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpa-
nolaki) 20 §:n 1 momentin mukaan erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoito-
piirien kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialu-
eille 1.1.2023. 

 
 Voimaanpanolain 20 §:n 2 momentin mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän varat, velat ja 

sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkun-
nat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, va-
rat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuk-
sien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden 
taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen 
ja sitoumusten jakamisesta myös toisin. 

 
 Voimaanpanolain 20 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan, jos kuntayhtymä on perussopimuksensa 

mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on 
järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hyvinvointialueella ja sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymän jäsenkunnilla on oikeus sopia kuntayhtymän maaomaisuuden siirtymisestä myös 
toisin. Tällöinkin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään 
rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän maaomaisuuden tulee siirtyä hyvinvointialu-
eelle. 

 
 Voimaanpanolain 21 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tehtävä viimeistään 

28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys. 
 
 1) kuntayhtymän omaisuudesta; 
 
 2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopi-

muksista; sekä 
 
 3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa 

olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimei-
simmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä. Hyvinvointialueella on oikeus saada 
käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja. 

 
 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 

edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 
 
 Selvitys toimii saantokirjana hyvinvointialueelle. 
 
 Selvityksen sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
 
 Voimaanpanolaissa sairaanhoitopiirin antamalle selvitykselle asetettu määräaika hyvinvointi-

alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annettu selvitys on erittäin laaja ja selvityksen läpi käynti ja 
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tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annetun selvityksen sisältöä ei 
ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan sairaanhoitopiirin ilmoittamiin tietoi-
hin. 

 
 Voimaanpanolaissa ei ole erillisiä määräyksiä sairaanhoitopiirin antaman selvityksen käsitte-

lylle aluevaltuustossa. Annetun selvityksen tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden 
tarkastaminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä samoin kuin tehdään kuntien ja va-
paaehtoisten kuntayhtymien kohdalla. 

  
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetun selvi-

tyksen tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa sairaanhoitopiirille mahdollisuuden täydentää selvi-
tystä 30.6.2022 mennessä. Täydennetty selvitys tuodaan aluevaltuuston käsiteltäväksi syk-
syllä 2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 
 - Yhteenveto Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin antamasta selvityksestä 
 
 Esityslistan lisäaineistona jaetaan sähköisessä kokousjärjestelmässä: 
 - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin antama selvitys kokonaisuudessaan 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto ottaa vastaan ja käsittelee Poh-

jois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimittaman selvityksen ja esityksen sekä päättää 
merkitä ne tiedoksi. 

  
PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

Pöytäkirjan merkintä: 

Antti Hedman, Eija Peltonen, Janne Niemeläinen ja Jan Tollet palasivat kokoukseen. 

 

28. Vaalijalan kuntayhtymän antama Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuk-

sen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 21 §:n mukainen selvi-

tys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen p. 044 717 9460, janne.niemelainen@kuh.fi 

 Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämi-
sestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Pohjois-Savossa vastuu siirtyy 
Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 
 Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä 

koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021, jäljempänä voimaanpa-
nolaki) 20 §:n 1 momentin mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
(519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoi-
neen sekä sitoumuksineen hyvinvointi-alueille 1.1.2023. 
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 Voimaanpanolain 20 §:n 2 momentin mukaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän varat, velat ja 
sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkun-
nat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, va-
rat, velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuk-
sien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden 
taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen 
ja sitoumusten jakamisesta myös toisin. 

 
 Voimaanpanolain 20 §:n 3 ja 4 momenttien mukaan, jos kuntayhtymä on perussopimuksensa 

mukaan huolehtinut muistakin kuin hyvinvointialueelle siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on 
järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2022 loppuun mennessä. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hyvinvointialueella ja erityishuoltopiirin kun-
tayhtymän jäsenkunnilla on oikeus sopia kuntayhtymän maaomaisuuden siirtymisestä myös 
toisin. Tällöinkin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään 
rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän maaomaisuuden tulee siirtyä hyvinvointialu-
eelle. 

 
 Voimaanpanolain 21 §:n mukaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän on tehtävä viimeistään 

28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys. 
 
 1) kuntayhtymän omaisuudesta; 
 
 2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopi-

muksista; sekä 
 
 3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa 

olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimei-
simmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä. Hyvinvointialueella on oikeus saada 
käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja. 

 
 Voimaanpanolain 57 §:n mukaan Vaalijalan kuntayhtymän toiminta ja henkilöstö siirtyvät 

sille hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskente-
lee. Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
annetun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden on 
sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta myös 
näiden muiden hyvinvointialueiden alueella. 

 
 Vaalijalan kuntayhtymän kiinteistöt, toimitiloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilojen 

hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat 
sijaitsevat. Jos siirtyvissä asumispalveluyksiköissä tai päivä- ja työkeskustoiminnassa on en-
nen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa järjestetty pal-
veluja myös muiden hyvinvointialueiden asukkaille, hyvinvointialueet ovat velvollisia sopi-
maan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022 toiminnan jatkamisesta. 

 
 Edellä 1 momentissa tarkoitetut sopimukset ovat voimassa, kunnes hyvinvointialueet sopivat 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta hyvinvointi-
alueiden yhteistyösopimuksesta. 

 



 Pöytäkirja 
 
 16.3.2022 

   
 

 Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on pyytänyt toimittamaan 
edellä mainitut selvitykset ja tiedot hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. 

 
 Selvitys toimii saantokirjana hyvinvointialueelle. 
 
 Selvityksen sisällön tarkastaminen ja jatkotoimenpiteet 
 
 Voimaanpanolaissa erityishuoltopiirin antamalle selvitykselle asetettu määräaika hyvinvointi-

alueelle on päättynyt 28.2.2022. Annettu selvitys on erittäin laaja ja selvityksen läpi käynti ja 
tietojen tarkastaminen vievät aikaa. Edellä olevasta johtuen annetun selvityksen sisältöä ei 
ole voitu tarkastaa, vaan tiedot perustuvat ainoastaan erityishuoltopiirin ilmoittamiin tietoi-
hin. Vaalijalan osalta omaisuutta, sopimuksia, henkilöstöä, kiinteistöjä ja vastuita tulee jakau-
tumaan useamman hyvinvointialueen kesken. Selvitys em. seikkojen osalta jakautumisesta 
on kesken. 

 
 Voimaanpanolaissa ei ole erillisiä määräyksiä erityishuoltopiirin antaman selvityksen käsitte-

lylle aluevaltuustossa. Annetun selvityksen tarkempi analysointi ja tietojen oikeellisuuden 
tarkastaminen on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä samoin kuin tehdään kuntien ja va-
paaehtoisten kuntayhtymien kohdalla. 

 
 Edellä olevasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että aluevaltuusto merkitsee annetun selvi-

tyksen tässä vaiheessa tiedoksi ja varaa Vaalijalan kuntayhtymälle mahdollisuuden täydentää 
selvitystä 30.6.2022 mennessä. Täydennetty selvitys tuodaan aluevaltuuston käsiteltäväksi 
syksyllä 2022. 

 
 Esityslistan liitteenä jaetaan: 
 
 - Yhteenveto Vaalijalan kuntayhtymän antamasta selvityksestä. 
 
 Esityslistan lisäaineistona jaetaan sähköisessä kokousjärjestelmässä: 
 - Vaalijalan kuntayhtymän antama selvitys kokonaisuudessaan 
 
Esittelijän päätösehdotus: 
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto ottaa vastaan ja käsittelee Vaalija-

lan kuntayhtymän toimittaman selvityksen ja esityksen sekä päättää merkitä ne tiedoksi. 
 

PÄÄTÖS: Kokouksessa korjattu päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta. 

 

29.  Muut asiat 

Esittelijän päätösesitys: 

PÄÄTÖS: Ei ollut muita asioita. 

 

30. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:05. 



 Pöytäkirja 
 
 16.3.2022 

   
 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

spostilla 16.3.2022   

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
spostilla 16.3.2022  spostilla 16.3.2022 
Olli Lappalainen asiat 1-25, 27-30. Kirsi-Tiina Ikonen asiat 1-5, 7-30. 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
spostilla 16.3.2022  spostilla 16.3.2022 
Kati Kantanen asia 26  Antti Jokikokko asia 6 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 

 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/


Liite 1

Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys

Kokoukseen osallistuminen 16.3.2022

P/T P/T Asia nro JAA EI

T  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen

P Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen

Vesa Toivanen Tanja Tilles-Tirkkonen

Anne Waldén Jukka Tiihonen

P Kati Kantanen Merja Vartiainen

T Antti Jokikokko Petteri Ristikangas

P Eija Komulainen Kirsi Solmari

Reetta Kettunen Joonas Hänninen

P Timo Tuunainen Anitta Korhonen

P Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen

T Janne Niemeläinen Anne Kantanen

P Leila Pekkanen Petteri Soininen

P Eija Peltonen Jari Lukkarinen

P Olli Lappalainen Minna Hiltunen T

P Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

Ilkka Fritius Kirsi Ruutala

                                                                                                                                                 

Muut osallistujat:

Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja

T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja

Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja

Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:

Jussi Lampi

P Tarja Miettinen, sihteeri

P Satu Kapanen



 



Luovuttajaorganisaatio Siirrettävä sopimus (kpl) Jaettava sopimus (kpl)

Iisalmi 1 1

Joroinen 5 -

Kaavi 26 2

Keitele 43 0

Kiuruvesi 12 1

Kuopio (sis. P-S pelastuslaitos) 668 -

Lapinlahti 97 6

Leppävirta 45 6

Pielavesi 134 -

Rautalampi 38 0

Rautavaara 27 1
Siilinjärvi 169 3

Sisä-Savon Terveydenhuollon kuntayhtymä 40 0

Sonkajärvi 4 0

Suonenjoki 45 22

Tervo 46 13

Tuusniemi 40 8

Varkaus 154 11

Vesanto 13 0

Vieremä 0 0
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 409 -

2 016 74

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 4 261 0

Vaalijalan kuntayhtymä 184 0

4 445 0

KAIKKI YHTEENSÄ 6 461 74

YHTEENVETO

Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Sopimusten kappalemäärät perustuvat em. organisaatioiden selvityksiin tai 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin tietoihin, joihin organisaatiot ovat viitanneet. Jaettavat 

sopimukset tarkoittavat sopimuksia, jotka organisaation mukaan pitää jakaa organisaation ja 

hyvinvointialueen välillä. Osa organisaatioista (- merkillä) ovat ilmoittaneet, että jakamista selvitetään 

tms. Vaalijalan kuntayhtymän osalta jaettavia sopimuksia on selvityksen mukaan n. 200 kpl, jota 

tarkoittavat sopimuksia, joiden jakaminen pitää selvittää eri hyvinvointialueiden kesken. 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, ettö kpl.määrät ovat oikean suuntaisia, mutta yksittäisten 

sopimusten osalta joudutaan selvittelemään siirtymisiä. 



Sopimusten kappalemäärät perustuvat em. organisaatioiden selvityksiin tai 

sopimushallintajärjestelmästä saatuihin tietoihin, joihin organisaatiot ovat viitanneet. Jaettavat 

sopimukset tarkoittavat sopimuksia, jotka organisaation mukaan pitää jakaa organisaation ja 

hyvinvointialueen välillä. Osa organisaatioista (- merkillä) ovat ilmoittaneet, että jakamista selvitetään 

tms. Vaalijalan kuntayhtymän osalta jaettavia sopimuksia on selvityksen mukaan n. 200 kpl, jota 

tarkoittavat sopimuksia, joiden jakaminen pitää selvittää eri hyvinvointialueiden kesken. 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, ettö kpl.määrät ovat oikean suuntaisia, mutta yksittäisten 

sopimusten osalta joudutaan selvittelemään siirtymisiä. 



Riviotsikot

Tilojen määrä
Vuokrattavat tilat 

bruttoala (brm2)
Vuokrattavat tilat huoneala (hum2)

Iisalmi 22 23 318,0 20 271,7

Joroinen 16 7 441,1 6 498,5

Kaavi 8 10 542,0 9 490,0

Keitele 17

Kiuruvesi 7 8 220,4 11 240,6

Kuopio 126 88 716,9

Lapinlahti 30 20 845,3 18 651,6

Leppävirta 14 15 171,4 12 840,7

Pielavesi 24 12 872,8 10 736,9

Rautalampi 16 5 781,0 4 992,6

Rautavaara 9 0,0 7 132,8

Siilinjärvi 14 2 097,6 690,9

Sisä-Savon Terveydenhuollon Kuntayhtymä 2 7 151,1 6 342,4

Sonkajärvi 11 9 013,8 8 267,4

Suonenjoki 15 17 297,1 16 015,7

Tervo 14 1 099,0 168,1

Tuusniemi 19 6 568,0 5 402,4

Vuokrasopimukset



Varkaus 20 10 263,0 23 357,5

Vesanto 10 6 127,2 5 076,6

Vieremä 11 5 817,7 5 904,9

Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä 61 63 028,3 58 468,9

Kaikki yhteensä 466 232 654,8 320 267,1



YHTEENVETO

Vuokrasopimukset

Kuntien antamat kiinteistötiedot koostuvat hyvinvintialueen hallintaan siirtyvistä 

toimitiloista 1.1.2023 alkaen. Toimitetut tiedot sisältävät kunnan hyvinvointialueelle 

vuokrattavien tilojen tiedot sekä siirtyvien vuokrakohteiden tilatiedot. Toimitetuissa 

tilatiedoissa on havaittu yleisesti puutteita ja virheitä toimitilojen kohdetiedoissa sekä 

niiden laajuustiedoissa. Yhteenveto perustuu kuntien antamiin tietoihin, eikä niitä ole 

tarkemmin analysoitu.



Kuntien antamat kiinteistötiedot koostuvat hyvinvintialueen hallintaan siirtyvistä 

toimitiloista 1.1.2023 alkaen. Toimitetut tiedot sisältävät kunnan hyvinvointialueelle 

vuokrattavien tilojen tiedot sekä siirtyvien vuokrakohteiden tilatiedot. Toimitetuissa 

tilatiedoissa on havaittu yleisesti puutteita ja virheitä toimitilojen kohdetiedoissa sekä 

niiden laajuustiedoissa. Yhteenveto perustuu kuntien antamiin tietoihin, eikä niitä ole 

tarkemmin analysoitu.



TP 2021

VASTAAVAA €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 11 147 495,60

I Aineettomat hyödykkeet 1 507 906,70

1. Aineettomat oikeudet 1 176 957,94

Tietokoneohjelmistot 1 176 957,94

Muut aineettomat oikeudet

2. Muut pitkävaikutteiset menot 267 638,78

3. Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 63 309,98

II Aineelliset hyödykkeet 9 639 588,90

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 101 360,43

4. Koneet ja kalusto 9 538 228,47

Kuljetusvälineet 4 046 149,86

Muut koneet ja kalusto 5 492 078,61

5. Muut aineelliset hyödykkeet 0,00

Arvo- ja taide-esineet

Hyvinvointialueelle siirtyvä irtain omaisuus



Muut hyödykkeet

6. Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 0,00

YHTEENVETO

Siirtyvät taseen erät

Kaikilta kunnilta on saatu tiedot hyvinvointialueelle siirtyvistä irtaimiston tase-eristä. Tiedot on

pyydetty ilmoittamaan tilinpäätöksen 2021 mukaisilla tiedoilla. 

Ilmoitettujen tietojen liitteenä kunnat ovat toimittaneet erittelyt siirtyvästä irtaimistosta.

Yhteenveto perustuu kuntien antamiin tietoihin eikä tietoja ole tarkemmin analysoitu.

Tukipalveluiden irtaimisto
Tukipalveluiden osalta kunnille esitetään täydennyspyyntö eriteltynä tukipalveluiden siirtyvästä

omaisuudesta mikäli ne on sisällytetty jo ilmoitettuihin tietoihin.



Riviotsikot Rivejä YHTEENVETO
Iisalmi 2

Joroinen 129

Kaavi 40

Kuopio 6 392

Pielavesi 2

Siilinjärvi 851

Sisä-Savon Terveydenhuollon Kuntayhtymä 977

Tervo 10

Varkaus 1 087

Ylä-Savon Sote Kuntayhtymä 3 309

Kaikki yhteensä 12 799

Lääkinnälliset laitteet

Kuntien antamat lääkintälaitetiedot koostuvat hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä 

lääkintälaitteista 1.1.2023 alkaen. Yhteenveto perustuu kuntien antamiin tietoihin eikä 

tietoja ole tarkemmin analysoitu.





Riviotsikot

Tietojärjest

elmien 
määrä

YHTEENVETO

Joroisten kunta 2
Vivago 1

Vivago-Vista potilasvalvonta ja hoitajakutsujärjestelmä 1

Keiteleen kunta 4

Kuopion Kaupunki 19

Lapinlahti 10
Leppävirran kunta 8

Pielaveden kunta 1

Rautavaaran kunta 4
Siilinjärvi 23
Sisä-Savo 10

Suonenjoki 3

Tuusniemi 1

Varkauden kaupunki 22

Vesannon kunta 2
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 7

Lääkintätekniset järjestelmät

Kuntien antamat tiedot lääkintäteknisistä järjestelmistä koostuvat 

hyvinvointialueen hallintaan siirtyvistä järjestelmistä  1.1.2023 alkaen. 

Yhteenveto perustuu kuntien antamiin tietoihin eikä tietoja ole 

tarkemmin analysoitu.



Kaikki yhteensä 116





A. OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueista annetun lain 141 §:n mukaan 
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa: 
 
Pykälät: 1-30 

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 1-30 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 
Pykälät:  

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen 
jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja 
sen jäsen. 
 
Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikai-
suvaatimusta eikä aluevalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.  
 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 
 

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon hy-
vinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Osoite: c/o Pohjois-Savon liitto Sepän-
katu 1, 70100 Kuopio, kirjaamo@pohjois-savo.fi. 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa kat-
sotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettä-
misestä, jollei muuta näytetä.  
 
Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvoin-
tialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon. 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys 
siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. 
 

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-
tava. 
 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä. 
 

 

 

B. VALITUSOSOITUS 
 

Pykälät: 
Valitusoikeus ja -perusteet  

 
Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, 
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on edellä ole-
van mukaan oikeus tehdä aluevalitus 
 
Väliaikaisen valmistelutoimielimen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta aluevalituksella hallinto-oikeudelta.  
 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muu-
ten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä. 

 
Valitusviranomainen ja -aika 
 

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oi-
keus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO. 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen 
sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon. 

 
 
Valituskirjan sisältö ja toimittaminen 
 
 Valituskirjassa on ilmoitettava  
 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu teh-

täväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen 
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali-
tusajan päättymistä. 
 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua 
hallinto-oikeudessa 260 euroa. 
 
(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).  

 
 

 
C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS  

 
Pykälät:  

 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muu-
tosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa 
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 
§:n mukaisen kynnysarvon. 
 

 

I Oikaisuohje 
 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyyty-
mätön voi vaatia hankintalain 132–133 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua 
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistu-
mishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 

 

Hankintaoikaisun tekoaika 
 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen 
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä 
ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.  
 

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20010055#a15.8.2003-743
https://www.edilex.fi/he/20020187


Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta 
on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 

 
Toimitusosoite 

 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 

 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Osoite: c/o Pohjois-Sa-
von liitto Sepänkatu 1, 70100 Kuopio, kirjaamo@pohjois-savo.fi. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markki-
naoikeuteen. 

 
 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saat-
taa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankin-
taan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koske-
vaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi-
keus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 
 

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär-
keää; tai 

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
  

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin 
säädetä.  

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopi-
muksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 
päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.  

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankin-
tapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut 
olennaisesti puutteellinen. 

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 
58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta. 

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankin-
tapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon 
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut 
olennaisesti puutteellinen. 

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 
58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta. 

Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus 
on tehtävä: 
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä; tai 
 

2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 

 
Valituksen sisältö 

 
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-
set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä 
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, 
valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 



Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolain-
käyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

 
Valituksen toimittaminen 

 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimei-
senä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää 
ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 
 

 
Valituskielto 

Hankintalain mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta hyvinvointialueista annetun lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei mark-
kinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. 

 
 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimi-
tettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan 
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoit-
teeseen.  
 

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300 
fax. 029 56 43314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
 
Päätöksen nähtäväksi Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi      .     .20      
asettamispäivämäärä:  
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tiedoksianto Tämä päätös on 
asianosaiselle: 
   

☐ lähetetty tiedoksi kirjeellä      .     .20       

 
________________________________________ lle  
(asianosaisen nimi) 
 

☐ lähetetty tiedoksi sähköpostilla      .     .20      

 
 ________________________________________ lle  
(asianosaisen nimi) 
    
________________________________________ 
Tiedoksiantajan allekirjoitus 
 

☐ luovutettu                                                                ssa      .     .20      

 
________________________________________ lle 
(asianosaisen nimi) 
 
  


