Myrskylän kunnan selvitys Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista, vastuista ja henkilöstöstä.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki
616/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan
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 samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen
viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman
selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan
kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään
30.6.2022, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen
ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL
26.3 §).
Myrskylän kunnanhallitus on 7.3.2022 § 29 valtuuttanut hallintojohtajan
vastaamaan Myrskylän kunnan sopimusten siirrosta ja muista virallisista
selvityksistä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Selvitys käytössä olevista toimitiloista
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Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen vähintään kolme vuotta, ja
hyvinvointialueella on oikeus pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Myrskylän kunnan osalta on lueteltuna liitteessa 1.

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista
Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 sen
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen
omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät kunnista
1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen
liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia siitä, että jokin
sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.
Siirtyvää irtaintainta omaisuutta tai sopimuksia ei ole. Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta on pyydetty olemaan yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään niiden osalta.

Selvitys siirtyvistä vastuista
Siirtyviä vastuita ei ole.

Selvitys siirtyvästä henkilöstöstä
Voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kun-
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tayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.
Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, mikäli tehtävää hoitavan
henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen
tehtävien tukitehtäviä.
Myrskylän kunnalla ei ole Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Myrskylässä 16.3.2022

Matti Latva-Pirilä
hallintojohtaja
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