
Liite  Periaatteet omaisuuden luovuttamiselle 
 
 
1. Kiinteä omaisuus 
 

 Kiinteistöt ja muu kiinteä omaisuus jäävät kuntaan/kuntayhtymään. 
 
2. Irtain omaisuus, jolla on tasearvoa 
 

Irtain omaisuus, jolla on tasearvoa, siirtyy kunnalta/kuntayhtymältä Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymään tasearvon mukaisella korvauksella. 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä maksaa kunnalle/kuntayhtymälle 
sen tasearvon mukaisesti, joka omaisuudella on jäljellä 31.12.2021. 

 
3. Irtain omaisuus, jolla ei ole tasearvoa 
 

Irtain omaisuus, jolla ei ole tasearvoa, siirtyy kunnalta/kuntayhtymältä 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään ilman erillistä korvausta. 

 
4. Leasing-sopimuksella hankittu omaisuus 
 

Leasing-mallilla hankittu sopimus siirtyy kunnalta/kuntayhtymältä Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymään sopimuksen mukaisin ehdoin. 
Kunta/kuntayhtymä vastaa sopimuksen mukaisista vastuista 31.12.2021 asti, 
jonka jälkeen sopimusvastuut kuuluvat Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymälle. 

 
5. Ajoneuvot 
 

Ajoneuvot siirtyvät kuntayhtymään joko 31.12.2021 mukaisella tasearvolla tai 
leasing-sopimusten mukaisilla velvoitteilla 1.1.2022 alkaen. 

 
6. Varastot 
 

Varastot ovat vaihto-omaisuutta. Varastolla tarkoitetaan kaikkia sote-varastoja, 
kuten materiaalivarastoja, lääkevarastoja ja keskusvarastoja. Varastolla on oltava 
tasearvoa ja siitä on pidettävä varastonkirjanpitoa. Varastoksi ei lasketa 
yksiköiden käsivarastoja, joiden arvo on jo kirjattu käyttökustannukseksi. 
 
Kunta/kuntayhtymä pienentää varastonsa mahdollisimman pieniksi vuoden 
loppuun mennessä. Vuoden lopussa varastot inventoidaan ja varastoissa jäljellä 
oleva vaihto-omaisuus siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä maksaa kunnalle/kuntayhtymälle 
varastosta 31.12.2021 mukaisen kirjanpitoarvon. 
 
 
 

 



7. Immateriaalioikeudet 
 

IT-lisenssit, jotka eivät siirry liikkeen luovutuksella 2M-IT:lle ja joilla on tasearvoa, 
siirtyvät kunnalta/kuntayhtymältä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään 
tasearvon mukaisella korvauksella.  
 
Muut immateriaalioikeudet voivat siirtyä kunnalta/kuntayhtymältä Pohjanmaan 
hyvinvointialueen kuntayhtymään, jos immateriaalioikeudelle on tarvetta ja sillä 
on tasearvoa. 
 
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä maksaa kunnalle/kuntayhtymälle IT-
lisensseistä ja immateriaalioikeuksista sen tasearvon mukaisesti, joka 
omaisuudella on jäljellä 31.12.2021. 
 

8. Rahastot ja lahjoitukset 
 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät rahastot voidaan siirtää 
kunnalta/kuntayhtymältä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään sen 
pääoman mukaisesti, joka rahastolla on 31.12.2021. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollolle tehdyt lahjoitukset voidaan siirtää 
kunnalta/kuntayhtymältä Pohjanmaan hyvinvointialueelle sen tasearvon 
mukaisesti, joka lahjoituksella on 31.12.2021. Jokaisen lahjoituksen 
käyttötarkoitus kuitenkin arvioidaan erikseen ja käyttötarkoituksen perusteella 
sovitaan, jääkö lahjoituksen hallinnointi kuntaan/kuntayhtymään vai siirtyykö 
hallinnointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Kuntien 
hallinnoitavaksi jääviä lahjoituksia voivat olla esimerkiksi kiinteistöjen 
rakentamiseen liittyvät lahjoitukset. 
 

9. Muu omaisuus 
 

Siirtyvä omaisuus, joka ei kuulu edellä mainittuihin kategorioihin, käsitellään 
erikseen. 


