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SELVITYS LAPINJÄRVEN KUNNASTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA, VASTUISTA JA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA SEKÄ
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄSTÄ, PALKKAKULUISTA JA LOMAPALKKAVELASTA
(LIITE)
Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Susanne Sjöblom puh 040 577 5336
tai susanne.sjoblom(at)lapinjarvi.fi, taloussuunnittelija Christina Bosas
christina.bosas(at)lapinjarvi.fi ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tiia Gustavson
tiia.gustavson(at)lapinjarvi.fi
Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta mukaan
(616/2021) §:n 26 1. momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28
päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle 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 siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Saman pykälän 3 momentin mukaan kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai
sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun
selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Lapinjärven kunta on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisein valmistelutoimielimen (Vate) pyynnöstä toimittanut loppuvuodesta 2021 alustavat tiedot kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja
kunnalta vuokrattavista toimitiloista sekä henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Yllä olevien pykälien mukaan kunnan on myös
virallisesti annettava selvitys asiasta hyvinvointialueelle.
Siirtyvä omaisuus, siirtyvät sopimukset ja vuokrattavat toimitilat
Tiedot koskien omaisuuden ja sopimusten siirtoa sekä hyvinvointialueelle
vuokrattavia toimitiloja ilmenevät liitteestä.
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 (Voimaanpanolaki § 22).
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Siirtyvä henkilöstö, palkkakulut ja lomapalkkavelka
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä
hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien
opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen
tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää
hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä. (voimaanpanolaki 18 §).
Hyvinvointialueelle Lapinjärven kunnalta siirtyy kaksi henkilöä ja siirtyvien henkilöiden vuosittaiset palkkakulut, sisältäen palkan sivukulut olivat
89 660 euroa vuonna 2021.
Marraskuussa 2021 on myös tehty arvio siirtyvien henkilöiden lomapalkkavelasta. Arvion mukaan lomapalkkavelka on 15 000 euroa.
EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää
-antaa liitteen mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23
ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista
-antaa yllä olevan selvityksen voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja
24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

______________
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Susanne Sjöblom, hallintojohtaja
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