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Tämä julkaisu on tuotettu osana AKUSTI-foorumin ”Siirron ja konsolidoinnin pilotointi ja täydentävä ohjeistus asiakas- ja
potilastietojärjestelmien tehtäväverkon osalta” (SIIKA) -projektia.

Lyhyen ohjeen tarkoitus on auttaa hahmottamaan toimivaltaa eri toimijoiden välillä maakunta- ja sote-muutoksen eri vaiheissa. Dokumentti
on tehty Stv:n syksyn 2018 lausuntoluonnoksen perusteella, ja siinä ei ole oletettu huomioon perustuslakivaliokunnan helmikuussa 2019
antamaa lausuntoa. Toimivaltakartta on tuotettu yhteistyössä PTCServices Oy:n (Juho Lehtoviita), maakuntavalmisteluorganisaatioiden ja
Kuntaliiton lakiyksikön lakimiesten kanssa. AKUSTI-sihteeristöstä työhön on osallistunut Hanna Menna ja Karri Vainio.

Maakuntavalmistelun omaisuus, sopimukset ja hankinnat -verkosto on työstänyt hankintojen osalta selkeyttävää ohjeistusta valmistelijoille,
joka työstetään valmiiksi ja julkaistaan mikäli eduskunta hyväksyy lakiluonnokset. Em. Ohjeistus toimii tätä kuvausta täydentävänä
uudistuksen edetessä. Materiaalia tullaan päivittämään, mikäli lakiluonnokset hyväksytään eduskunnassa.

Päätöksenteon muistilista:

1.

Listaa muutoksen kohteena olevia järjestelmiä koskevat sopimukset ja niiden vastuuorganisaatiot/sopimusosapuolet.

2.

Varmista muutettavien sopimusten osalta oikeat päätöksentekijät, mahdolliset toimielimet ja esittelijät (huomioi mahdolliset
yhteydet in-house-yhtiöihin). Sovi kyseisten tahojen esittelijöiden kanssa etenemisestä ja perustelutekstien / -materiaalien
tuottamisesta (hyödynnä tarpeen mukaan TIKOLAKI-selvityksen ja KUHA-kustannus-hyötyanalyysin pohjaa hankintalain
näkökulmien ja taloudellisen kannattavuuden selvittämiseen, kartoita ja arvioi sopimusriskit). Huomioi myös ne sopimukset, joista
on tarkoitus luopua.

a.

Maakunnan ICT-etenemissuunnitelma

b.

Päätöksentekoon liittyvät esittelymateriaalit

c.

Hankintapäätös

d.

Tarkista onko tarpeen / mahdollista tehdä sopimuksia vastuuorganisaatioiden välillä

3.

Sovi miten päätöksenteossa edetään ja miten valmisteluorganisaatiota informoidaan etenemisestä / tarvittavista lisämateriaaleista.

4.

Huolehdi hankintalain reunaehtojen täyttymisestä ja muista tarpeelliset hankintailmoitukset silloin, kun niitä on tarpeen / järkevää
tehdä.

5.

Itse tietojärjestelmäprojektin käynnistyksen osalta: huolehdi ohjausryhmän riittävästä kattavuudesta ottaen huomioon
sopimuskumppanit.

NORMAALI TOIMIVALTA, pl.
Voimaanpanolain 22 § 3 momentti:
”Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisvastuunsiirtoa joko
voimassaolevan lainsäädännön tai kuntaa
sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta
vastaa tästä aiheutuvista
seuraamuksista.”

LAIT HYVÄKSYTÄÄN EDUSKUNNASSA (3/2019)

VATE aloittaa toimintansa, kun lait hyväksytty eduskunnassa.
 Mahdollisuus tehdä maakuntaa koskevia sopimuksia, mutta vain
määräaikaisesti siten, että sopimukset päättyvät viimeistään
31.12.2022.
 Mahdollisuus valmistella hankintoja maakunnan lukuun maakunnan
päätettäväksi (Hankintapäätöksiä voi tehdä VATE tai nimeämänsä
viranhaltija) (sopimukset 31.12.2022 loppuun, optiot mahdollisia).
 Mahdollisuus tehdä väliaikaisia konsolidointijärjestelyjä
voimaanpanolain 45§ perusteella*, mikäli pykälä hyväksytään
hallintovaliokunnan lausunnon mukaisessa muodossa
 Eri organisaatioiden maakuntavalmistelua varten tekemiä sopimuksia
voidaan siirtää
 Ei voi Irtisanoa kunnan, kuntayhtymän tai lakisääteisen kuntayhtymän
sopimusta.
 Ei voi tehdä muutoksia kunnan, kuntayhtymän tai lakisääteisen
kuntayhtymän sopimukseen.

Maakunta perustetaan
julkisoikeudellisena
yhteisönä kun lait
hyväksytään

2019

Sopimusselvityksen antamisen
jälkeen voimaanpanolaki 23§

Voi tehdä maakuntaa
koskevia sopimuksia/
sitoumuksia sopien/
hyväksyttäen VATEn /
maakunnan kanssa näiden
toimivallan mukaisesti

NORMAALI TOIMIVALTA

Maakunnan liiton valmisteluorganisaatio:
 Mahdollisuus käyttää nykyisten
organisaatioiden tekemiä sopimuksia
 Hankintasopimuksiin kannattaa kirjata
siirtyminen maakunnalle
 Hankintojen valmistelu yhteistyössä
nykyisten organisaatioiden kanssa
 Ei voi ottaa vastaan maakuntaa varten
tehtyjä sopimuksia
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EI voi tehdä maakuntaa koskevia sopimuksia/sitoumuksia
Huomioitava voimaanpanolain 22 § 2 momentti:
voimaanpanolainjärjestämislain 22§ 2) vahingonkorvausvastuut tai
muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista
sopimuksista, jotka kunta solmii tämän lain vahvistamisen jälkeen,
mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämisvastuun siirtymistä maakunnalle EIVÄT SIIRRY
MAAKUNNALLE

Maakunta

Maakunnan väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE)

Lakisääteinen kuntayhtymä

Kunta ja vapaaehtoinen
kuntayhtymä

Vapaaehtoinen hankintayhteistyö nykyisten vastuuorganisaatioiden kanssa (ainakin) maakunnalle siirtyvien vastuiden osalta
2019
2019-2020

Kuntayhtymän
viranomainen ei voi
päättää asioista, joilla olisi
merkittäviä maakuntaa
sitovia vaikutuksia, paitsi
jos päätöksentekoa ei
voida asian kiireellisyyden
vuoksi lykätä tai jos
maakunta antaa toimelle
suostumuksen.

Siirtyi osaksi maakuntaa

TOIMIVALTA LOPPUU

Toimivaltainen maakunta:
 Voi tehdä maakuntaa koskevia uusia
kilpailutuksia ja sopimuksia
 Eri organisaatioiden
maakuntavalmistelua varten tekemiä
sopimuksia voidaan siirtää
maakunnalle myös tässä vaiheessa
 Järjestämisvastuun (vast.) mukaiset
sopimukset eivät vielä siirry
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