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- 

Tausta 

• Maakuntauudistukseen tulee liittymään paljon kysymyksiä ICT:n ja 
tietojärjestelmien hankintoihin, sopimuksiin ja palvelurakenteisiin.  

 

• Valtiovarainministeriö on kutsunut sopimus- ja hankintajuridiikkaan 
perehtyneitä asiantuntijoita osallistumaan pienryhmätyöskentelyyn, 
jolla on tarkoitus toteuttaa ICT-sopimusten ja hankintojen 
ohjeistuksen päivitys sekä koota käytännön ohjeistusta muutoksen 
erilaisiin tilanteisiin.  

• Työn tuloksena muodostuu ajantasaistettu ja täydennetty ohjeistus ICT-
sopimuksiin ja hankintoihin. 

 

• Perussäännökset: Voimaanpanolain 4 luku, omaisuusjärjestelyt (HE) 
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Kuntayhtymien sopimusten siirto 

• VPL 18 § Sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen siirtäminen 
maakuntiin  
• Erikoissairaanhoitolain  7 §:ssä tarkoitetut sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit sekä 
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 5 §:n 2 
momentissa tarkoitetut maakunnan liitot siirretään varoineen ja velkoineen sekä 
sitoumuksineen maakuntiin 1 päivänä tammikuuta 2019. 

• Helsingin erityishuoltopiirin toimintaan liittyvät varat, velat ja sitoumukset erotetaan Helsingin 
kaupungin muista varoista, veloista ja sitoumuksista ja siirretään maakuntaan 1 päivänä tammikuuta 
2019. 

• Edellä 1 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän varat ja velat liitetään siihen maakuntaan, jonka 
alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan 
maakuntaan, varat ja velat on jaettava maakuntien välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, 
paitsi jos omaisuuden ja velkojen siirrot olisivat maakuntien taloudelliseen kantokykyyn nähden 
vähäisiä. Maakunnat voivat sopia omaisuuden ja velkojen jakamisesta myös toisin. 

• Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin maakunnalle siirtyvistä 
tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta uudelleen vuoden 2018 
loppuun mennessä. 

• Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maakunnalla ja 1 momentissa tarkoitettujen 
kuntayhtymien jäsenkunnilla on oikeus sopia kuntayhtymien maaomaisuuden siirtymisestä myös 
toisin. Tällöinkin maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvän toiminnan edellyttämään 
rakennusomaisuuteen sitoutuva kuntayhtymän maaomaisuuden tulee siirtyä maakunnalle. 
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Tilat ja irtain omaisuus 

• VPL 20 § Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen toimitilat 
• Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 

sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät 
maakunnan hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2019, jos maakunta ja 
kunta eivät toisin sovi.  

• VPL 21 § Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä 
olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen maakunnalle 
• Maakunnalle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2019 sen 

järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen 
omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä 
immateriaaliset oikeudet ja luvat. 
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Kunnan sopimusten siirto 

• VPL 22 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtäminen maakunnalle 

• Kunta siirtää maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2019. Jos sopimusta 
ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan ja maakunnan on sovittava 
sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta.  

• Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen maakunnalle eivät kuitenkaan, jolleivät 
maakunta ja kunta toisin sovi, siirry:  

• 1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut 
lunastamaan kyseisen tilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä; 

• 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.  

• Jos kunta on antanut 21 §:n 3 momentissa tarkoitetun, sosiaali- ja 
terveyspalveluja tuottavan osakeyhtiön puolesta takaussitoumuksen, 
takausvastuu siirtyy maakunnalle. 
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Selvitykset 

• VPL 19 § Selvitys kuntayhtymän ja erityishuoltopiirin 

omaisuudesta ja vastuista 

• Kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28 
päivänä helmikuuta 2018 maakunnalle yksityiskohtainen selvitys. 

 

• VPL 23 § Selvitys kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, 

sopimuksista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista 

• Kunnan on tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 
maakunnalle yksityiskohtainen selvitys VPL:n 20—22 §:ssä 

tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä 
olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja 
sopimuksista.  
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Ilmoitus siirrosta  

• VPL 29 § Ilmoitus velkojille ja sopimusosapuolille 

• Maakunnan on viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2018 lähetettävä 
kirjallinen ilmoitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja 
sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille. Maakunnan ilmoituksesta 
on käytävä ilmi, siirtyykö velka, vastuu tai sopimus maakunnalta 
edelleen maakuntalain 16 luvussa ja tämän lain 5 luvussa tarkoitetulle 
palvelukeskukselle. 

• Velkojilla ja sopimusosapuolilla on oikeus irtisanoa velkasuhde tai 
sopimus päättymään 31 päivänä joulukuuta 2018. Irtisanomisesta on 
ilmoitettava maakunnalle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2018. 
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Sopimusten siirtyminen palvelukeskukselle 

• VPL 31 § Maakunnan omaisuuden, sopimusten ja vastuiden siirto 
palvelukeskukselle 
• Maakunnan on siirrettävä omistukseensa tulleet kiinteistöt, kiinteistön 

hallintaan oikeuttavat osakeyhtiöiden osakkeet, maanvuokrasopimukset 
sekä toimitilojen vuokrasopimukset maakuntien yhdessä omistamalle, tätä 
tarkoitusta varten perustetulle palvelukeskukselle, josta säädetään VPL:n 5 
luvussa ja maakuntalain 16 luvussa. Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen 
vuokrasopimusten siirrosta maakunta ja palvelukeskus voivat sopia myös 
toisin.  

• Maakunnan tulee päättää siirrosta niin, että 1 momentissa tarkoitettu 
omaisuus ja sopimukset siirtyvät 1 momentissa tarkoitetun 
palvelukeskuksen omistukseen ja hallintaan 1. päivästä tammikuuta 2019 
lukien. 
 

• ICT-palvelukeskuksen omaisuus, sopimukset ja vastuut? 
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Tukiaineisto 

• Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 

• JYSE ehdot tavarat (2014), tarkistettu huomioiden uusi hankintalaki 4/2017 

• JYSE ehdot palvelut (2014), tarkistettu huomioiden uusi hankintalaki 
4/2017 

• JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) 

• Muut relevantit yleiset sopimusehdot (esim. KSE 2013) 

 

• Hankintakäsikirjat ja muut vastaavat  

• Esim. Valtion hankintakäsikirja 2017 (uudistettu), http://vm.fi/hankinnat  

• Kaupunkien ja SHP:ien hankintaohjeet 
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Muutamia huomioita 

• Muutoksen toteutuksessa hankintojen suunnittelu ja oikea-aikainen toteutus 
korostuu. 

• Vanhan palveluympäristön ylläpito 

• Uusien hankintatarve? 

 

• Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon aikana on järkevää arvioida miten 
mm. perustietotekniikkaan, tietoliikenteeseen sekä myös sovellusten 
yhdistämistä olisi mahdollista toteuttaa jo ennen maakuntien aloittamista. 

 

• Maakunnan hankintatoimintaan liittyviä säännöksiä 

• Kilpailutilanteessa toiminta markkinoilla, maakuntalain 15 luku 

• Mm. yhtiöittämisvelvollisuus 112 §, julkinen palveluvelvoite 116 § 

• Valtakunnalliset palvelukeskukset, maakuntalain 16 luku 

• Mm. palvelukeskusten asiakkaat 118 §, palveluvelvoite/käyttövelvoite 119 §, 
tehtävät  120-122 §:t 
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Esille nousevia yleisiä kysymyksiä 

• Hankintalain soveltaminen 
• Maakunnan hankintayksiköt?  
• Julkinen toiminta / kilpailutilanteessa toiminta? 

 

• Sidosyksikkötoiminta / in house sääntely 
• In house toiminnan edellytykset ja kohteet? 

 

• Olemassa olevan sopimuksen sopimuskauden jatkaminen tai sopimuksen 
sisällön laajentaminen kilpailuttamatta 
• Suorahankintaperusteiden soveltuvuus (sallittu suorahankinta / kielletty 

suorahankinta / suorahankinta lisätilauksena)? 
• Aikataulut? 

 

• SGEI / julkinen palveluvelvoite 
• Missä tilanteissa? 
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Kiitos! 
alueuudistus.fi 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 


