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1. Parter 

 

Överlåtare   [Kommun] 

  FO-nummer [] 

   [Adress] 

  Senare ”Kommun” eller  ”Överlåtare” 

 

Förvärvare Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

  Fo-nummer 0349388-3 

  Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa 

  Senare ”Samkommun” eller ”Förvärvare” 

 

  Tillsammans ”Avtalsparter” 

 

2. Definitioner 

Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av en funktionell del till en annan 

arbetsgivare, om den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller 

likartad på det sätt som avses i 10 § av arbetsavtalslagen (55/2001) och i 25 § av 

lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). 

Överlåtelsedag avser den dag då Förvärvaren börjar sköta den Serviceproduktion 

som avses i detta avtal och Förvärvaren övertar ställningen som arbetsgivare. 

Med serviceproduktion avses de lagstadgade social- och primärvårdstjänster för 

vilka anordnandeansvaret med kommunens beslut i enlighet med 3 § i grundavtalet 

för samkommunen för Österbottens välfärdsområde överförs till Samkommunen. 

Med personal som överförs avses den personal som i och med detta Avtal 

överförs från Överlåtaren till Förvärvaren. 

 

3. Bakgrund och syfte 

Grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har trätt i kraft 

från och med 1.1.2021. Medlemskommunerna har beslutat att samkommunen på 

enahanda grunder anordnar specialiserad sjukvård för sina medlemskommuner i 

enlighet med gällande lagstiftning och handhar till den delen samkommunens 

lagstadgade skyldigheter. 

Samkommunen kan därtill för de medlemskommuner som så besluter, anordna 

lagstadgade social- och primärvårdstjänster för områdets befolkning till den del 

som kommunerna i enlighet med 8 § i kommunallagen (410/2015) har överfört 

anordnandeansvaret till samkommunen. 

Överlåtarens kommunfullmäktige har xx.x.2020 beslutat att överföra social- och 

primärvården från Kommunen till Samkommunen från och med 1.1.2022. 
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Samkommunen integrerar tjänsterna och personalen inom primärvården, 

socialvården och specialistvården under en och samma organisation. Personalen 

överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde i huvudsak utan något 

ansökningsförfarande i form av en överlåtelse av rörelse. Hela personalen överförs 

till den nya organisationen 1.1.2022 genom överlåtelse av rörelse. 

Syftet med detta avtal är att fungera som ett huvudavtal för överföringen av 

personalen och egendomen. Detaljerna för överföringen av personalen och 

egendomen överenskoms senare i bilagor som ansluts till detta huvudavtal. 

 

4. Överlåtelse av rörelse 

Den rörelse som avses i detta Avtal överlåts till Förvärvaren från och med 

Överlåtelsedagen 1.1.2022, varvid Förvärvaren tar över ansvaret för anordnandet 

av den rörelse som överlåts i sin helhet. Ägande- och besittningsrätten till den 

rörelse som överlåts överförs till Förvärvaren på Överlåtelsedagen. Ingen betalning 

erläggs för överlåtelsen av rörelsen och inte heller några andra prestationer, varken 

till Överlåtaren eller till Förvärvaren. 

Efter överlåtelsen av rörelsen fortsätter den personal som överförs att sköta de 

uppgifter som hänför sig till Serviceproduktionen utan avbrott i Förvärvarens regi. 

För tydlighetens skull konstateras att alla som är anställda hos Förvärvaren kan 

sköta uppgifter som hänför sig till Serviceproduktionen i Överlåtarens utrymmen. 

Ifall Överlåtarens beslut om den rörelseöverlåtelse som avses i detta Avtal saknar 

laga kraft på den planerade Överlåtelsedagen, och man i beslutet bestämt att 

överlåtelsen av rörelsen ska påbörjas på Överlåtelsedagen även om beslutet inte 

vunnit laga kraft, förbinder sig Parterna till att enbart genomföra sådana av 

rörelseöverlåtelsen förutsatta åtgärder som är nödvändiga för att överlåtelsen av 

rörelsen ska kunna genomföras, tills Överlåtarens beslut om den rörelseöverlåtelse 

som avses i detta avtal vunnit laga kraft. Syftet är att rörelseöverlåtelsen endast 

kan återkallas i ett sådant fall där Överlåtarens beslut om överlåtelsen ändrar till 

sitt innehåll eller blir upphävt. 

 

5. Personal som överförs vid överlåtelse av rörelse 

Den personal som omfattas av överlåtelsen övergår i Förvärvarens anställning på 

Överlåtelsedagen i enlighet med de arbetsrättsliga principerna för överlåtelse av 

rörelse och som gamla arbetstagare med de villkor som gäller på Överlåtelsedagen. 

Ingen prövotid tillämpas på den personal som överförs. Personalen övergår i 

Förvärvarens anställning i enlighet med det som stadgas i 10 § av arbetsavtalslagen 

samt i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). 

Noggrannare principer för överföringen av personalen överenskoms senare medelst 

en separat bilaga. Den personal som överförs i samband med överlåtelsen av 

rörelsen listas samtidigt som man överenskommer närmare om principerna för 

överföring. 
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6. Överlåtelse av egendom 

Till serviceproduktion hörande lös egendom, egendom som förvärvats genom 

leasing samt egendom som förvärvats genom investeringar överlåts till Förvärvaren 

på det sätt som beskrivs senare i en separat bilaga. 

Ovan nämnda egendom överlåts till Förvärvaren i det skick och på den plats där 

den finns på Överlåtelsedagen. Överlåtaren ger inte någon separat garanti för 

egendomen. Förvärvaren ansvarar för eventuella kostnader som åsamkas av att 

egendom överförs till någon annan enhet som är i Förvärvarens besittning. 

Överlåtaren ansvarar för övriga överföringskostnader. Underhållsansvar och övrig 

risk för egendom överförs på Förvärvaren på Överlåtelsedagen. Tilldess ligger 

ansvaret hos Överlåtaren. 

 

7. Hyresavtal för lokaler 

Överenskommelser om till serviceproduktion hörande lokaler som Överlåtaren hyr 

till Förvärvaren och de hyresavtal som hänför sig till dem ingås senare och omfattas 

inte av detta avtal. 

 

8. Överföring av avtal 

Överenskommelser om till serviceproduktion hörande avtal som Överlåtaren 

överför till Förvärvaren ingås senare och omfattas inte av detta avtal. 

 

9.  Överlåtarens ansvar efter Överlåtelsedagen 

Till följd av detta avtal överförs inga andra förpliktelser än de som beskrivits i detta 

Avtal eller i dess bilagor och som har uppstått före Överlåtelsedagen. Överlåtaren 

förbinder sig att bära ansvaret för alla ansvar som hänför sig till överlåtelsen av 

rörelsen och som föregår Överlåtelsedagen, såsom avtal, löner och 

lönebikostnader, leverantörsskulder eller förpliktelser som hänför sig till andra 

förbindelser. 

Såvitt inget annat överenskommits i detta avtal förbinder sig Förvärvaren till att 

bära ansvaret för förpliktelser som uppkommit efter Överlåtelsedagen, såsom löner 

och pensionsavgifter samt andra förpliktelser som hör till Förvärvaren som 

arbetsgivare. 

 

10.  Övriga villkor 

Alla ändringar i avtalet eller i dess bilagor förutsätter att parterna skriftligen 

godkänt dem på förhand för att de ska vara bindande. 
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11.  Tystnadsplikt 

Avtalsparterna hemlighåller sådant material som de fått av varandra och som 

betecknats som konfidentiellt eller som annars kan anses vara konfidentiellt eller 

innehålla affärshemligheter, och använder inte uppgifterna för andra ändamål än 

vad som avses i avtalet. Avtalsparterna är dock skyldiga att iaktta de förpliktelser 

som fastställs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). 

Avtalsparterna ansvarar för att alla personer i deras anställning följer denna 

bestämmelse. 

Sekretessen gäller inte allmänt tillgängliga uppgifter eller offentliga uppgifter eller 

uppgifter som en avtalspart på laglig väg fått tillgång till på något annat sätt än av 

den andra avtalsparten, inte heller uppgifter som ska överlåtas med stöd av 

myndighetsbestämmelse eller domstolsbeslut.  

Avtalsparterna ser inom sina ansvarsområden till att bestämmelserna och 

myndigheternas föreskrifter om dataskydd och sekretess följs. 

 

12.   Avgörande av meningsskiljaktigheter och tillämplig lag 

Meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av detta avtal ska i mån av möjlighet 

i första hand avgöras genom ömsesidiga förhandlingar. Om man inte genom 

förhandlingar kan uppnå enighet avgörs tvisterna i Österbottens tingsrätt (första 

rättsinstans). 

På detta avtal tillämpas Finlands lag. 

 

13. Avtalsexemplar, datum och underteckningar 

Detta avtal är uppgjort i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 

 
 
Samkommunen för Österbottens  [Kommun/Samkommun] 
välfärdsområde    

Vasa ___.___.2021  __________ ___.___.2021 

 

____________________  ____________________ 
Namn   Namn 
Titel   Titel 


