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PÖYTÄKIRJA

Kokousaika

25.2.2022 klo 16.00 – 16.36

Kokouspaikka

Teams -kokous

Läsnä

Jäsenet:
Kuosmanen Sari
Laaksonen Perttu
Hongisto Silja
Huhtala Päivi
Lattu Mira
Louhi-Paasonen Päivi
Niemi Mikko
Paaskunta Erkki
Rautio Rauno
Sundberg Eeva-Kaarina
Taipaleenmäki Joonas

Puh.joht.
Varapj.

No 3/2022

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

_______________
Varajäsenet:
Hallisto Reijo
Myllykylä Saila
Backman Rami
Rannikko Sari
x
Mäkiö Sari
Taskinen Kirsi
Laitinen Seppo
Heikkilä Kimmo
Ruohonen Aleksi
Finnholm Kenneth
Tuominen Annica
-

Muut saapuvilla olleet
Pöyhönen Eeva-Sirkku, esittelijä
Arvola Anne, asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä
Eggert Mirka, asiantuntija
Järvelin Juho, asiantuntija
Jussinmäki Jari, Paimion kaupunginjohtaja
Simelius Satu, Sauvon kunnanjohtaja
Mattila Jussi, Sauvon perusturvajohtaja

Asiat

§:t 21 - 26

Allekirjoitus

Paimiossa 25.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

Pöytäkirja on ollut

s. 1 - 9

Sari Kuosmanen

Anne Arvola

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Paimiossa 25.2.2022

Rauno Rautio

Eeva-Kaarina Sundberg

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Kuntayhtymän internet-sivuilla 28.2.2022

yleisesti nähtävänä
Todistaa

x
x
x
x
-

Talous- ja hallintosihteeri

Ritva Louramo
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Kokouspäivä
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KOKOUKSEN AVAUS

Päätösehdotus:
Kokouksen avaa kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Sari Kuosmanen. Esittelijänä
ja pöytäkirjan pitäjänä toimii kuntayhtymän johtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:
Kokous todetaan kuntalain ja hallintosäännön edellyttämällä tavalla kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
pj
tark
tark
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Kokouspäivä
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 25.2.2022.
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Rauno Raution ja Eeva-Kaarina
Sundbergin.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
pj
tark
tark
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YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTAN JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Yhtymähallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 135 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
pj
tark
tark
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HYVINVOINTIALUEELLE ANNETTAVA SELVITYS

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toimittanut tietopyynnön 16.12.2021 lakisääteisen selvityksen tekemiseen koskien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen
tehtävien, henkilöstön ja tietojen siirtoa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) edellyttää, että kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi kunnan tulee antaa arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta. Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Kunnan on täydennettävä annettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä omaisuudessa tai sopimuksissa
on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue
katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Selvitys tulee olla organisaation hallintosäännön mukaisessa toimielimessä käsitelty siten, että päätös ja selvitystiedot voidaan toimittaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle
28.2.2022 klo 14.00 mennessä.

Yleiskuvaus luovutettavista tiedoista
Selvityksessä annetaan tietoja siirtyvästä omaisuudesta, vastuista ja sopimuksista sekä
vuokrattavista toimitiloista. Kaikki siirtyvät sopimukset kirjataan tweb-järjestelmään
(arviolta 119 sopimusta) ja palveluihin liittyvät sopimukset/sitoumukset viedään palveluittain ja asiakkaittain asiointiportaaliin.
Siirtyvään omaisuuteen kohdennetulla tietopyynnöllä on pyydetty ensisijaisesti erittely
omaisuudesta, jolla on tasearvoa. Tämän lisäksi on pyydetty erittely kalustosta, jotka on
hankittu leasing-rajoituksella. Samassa kyselylomakkeessa pyydetään myös tiedot mahdollisista testamenttivaroista tai lahjoituksista, varastoista, takauksista, osakkeista ja
osuuksista, keskeneräiseistä investoinneista sekä muuta omaisuudesta. Erittelyt auttavat
aloittavan hyvinvointialueen taseen muodostamisessa sekä antavat tiedon siirtyvistä taloudellisista vastuista.
Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymältä ei siirry omaisuutta, jolla on tasearvoa.
Siirtyviä leasing-vastuita on suun terveydenhuollon laitteista. Yhteensä siirtyvien leasing-vastuiden määrä (tilanne 31.12.2022- nykyisellä kalustolla) on 342 607 euroa. Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymällä ei ole käynnissä investointeja, jotka siirtyisivät hyvinvointialueelle. Sote-palveluihin liittyviä ja siten siirtyviä muita omaisuuseriä ei käytännössä ole.
Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
pj
tark
tark
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Myöhemmin toimitetaan hyvinvointialueelle luettelo irtaimistosta, jolla ei ole tasearvoa.
Lisäksi lääkinnällisistä laitteista kerätään tietoa myöhemmin, koska niiden tiedot on vietävä omaan lääkintälaiterekisteriin.
Selvityksiä on valmisteltu hyvinvointialueen asettamien ohjeiden mukaisesti. Tietoluovutusten sisällöt voivat vielä muuttua ja täydentyä kuluvan vuoden aikana, seuraava
määräaika tietojen täydentämiseen on 30.6.2022 mennessä. Valmistelun edetessä saattaa
ilmetä tarvetta tarkentaa yksityiskohtia, joiden hankkiminen ja koostaminen nyt annetussa aikataulussa on mahdotonta.
Edellisten lisäksi on pyydetty selvitys terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen asiakirjahallinnosta sekä arkistotiloista.
Annettavat selvitykset ovat laajoja. Osaan annettavista selvityksistä sisältyy henkilötietoja.

Siirtyviä sopimuksia koskevat tiedot
Siirtyvien sopimusten selvityksessä on huomioitu kuntayhtymän sopimukset, joiden on
katsottu olevan toiminnan keskeytyksettömän jatkon kannalta tärkeitä ja jotka ovat voimassa 28.2.2022 ja sen jälkeen.
Selvityksessä on huomioitu ensinnäkin sopimukset, jotka ovat pelkästään hyvinvointialueelle siirtyvän palvelukokonaisuuden käytössä. Tällaiset sopimukset siirtyvät lähtökohtaisesti sellaisenaan hyvinvointialueelle. Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymä tulee täydentämään annettavaa selvitystä niiden siirtyvien sopimusten osalta, jotka
tullaan solmimaan selvityksen antopäivän jälkeen.
Toimitiloja koskevat tiedot vuokrasopimusten muodostamiseksi
Voimaanpanolain 22 §:n mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.
Hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että
se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus
pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.
Toimitiloja, jotka siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan vuokrasopimuksin on kolme
kappaletta.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tiloihin kuuluva irtaimisto siirtyy hyvinvointialueen omistukseen (laki toimeenpanosta
§ 23) korvauksetta, niistä annetaan hyvinvointialueelle selvitys, kuten edellä omaisuuden siirrosta on mainittu. Jos tiloihin sisältyy kiinteiksi luokiteltavia laitteita/rakenteita,
niin ne eivät siirry hyvinvointialueelle, vaan ne sisältyvät tilavuokraan.
Siirtyvää henkilöstöä ja palvelussuhdeasioita koskevat tiedot
Henkilö- ja vakanssitietojen lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle toimitetaan
yhteenveto Paimion – Sauvon kansanterveyskuntayhtymän paikallisista sopimuksista.
Kuntayhtymän henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Tässä vaiheessa henkilöstöpalveluista luovutetaan arviot siirtolistalle tulevasta
henkilöstömäärästä ja henkilökustannuksista.
Henkilöstön osalta annetaan arvio siirtyvän henkilöstön määrästä (124 henkilöä), palkkakuluista (palkkasumma sivukuluineen 4 362 988 €/ vuosi) ja lomapalkkavelasta
(838 000 €).
Henkilöstötietojen luovuttamista on käsitelty yhteistoimintaryhmässä 28.10.2021.,
16.12.2021 ja 24.2.2022. Yhteistyötoimikunta totesi kokouksissaan, että yhteistoimintamenettely hyvinvointialueen valmistelun edellyttämästä selvityksestä on käyty.
Hyvinvointialueelle annettavat selvitykset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija/Lisätietoja antaa: Talous- ja henkilöstöpäällikkö Anne Arvola p. (02) 474
6309.

Päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää
1. antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vastuista ja vuokrattavista tiloista.
2. antaa arvion hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Muutettu päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää
1. antaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveystoimea ja pelastuslaitosta koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 §:n mukaisen selvityksen siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vastuista ja vuokrattavista tiloista.
2. antaa arvion hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
3. antaa selvityksen terveydenhuollon arkistoista ja viestinnän järjestelmistä.

Päätös:
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.36.

Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
pj
tark
tark

