Sosiaali- ja terveyspalvelut uudessa
maakuntarakenteessa
Uusi hankintalaki – vihdoin täällä
seminaari
Kuntatalo 24.1.2017
johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen
Kuntaliitto

Maakunnat
•
•
•
•
•
•

18 maakuntaa
Valtuustot, vaalit tammikuussa 2018
25 tehtävää
Järjestämisen ja tuottaminen erotetaan
Valtion rahoitus ja asiakasmaksut
Yhtiöittämisvelvollisuus
» Valinnanvapauspalvelut
» Markkinoilla toiminta

• Suhde kuntiin
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Aikataulu
Lait voimaan
1.7.2017

Esivalmistelu

•
•
•

(tavoiteltu)

Vaalit
Tammikuu Valtuuston toimikausi
2018
1.3.2018
1.1.2019

Väliaikaishallinto

Maakuntahallinto

Toiminta

He I (sote ja maakunta) eduskuntaan
helmikuu 2017
Valinnanvapauslainsäädäntö lausunnoille
helmikuu 2017
He II (muut tehtävät) lausunnoille keväällä
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Kirsi Mononen, johtava lakimies

Maakunnan
palvelukokonaisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Alueiden kehittämispalvelut
Alueiden käytön palvelut
Joukkoliikennepalvelut
Kasvupalvelut
Kotoutumispalvelut
Maa- ja elintarviketuotannon palvelut
Maaseudun kehittämispalvelut
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut
Vesien ja merenhoidon palvelut
Vesi- ja kalatalouden palvelut
Ympäristöterveyden palvelut
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Yritykset

Kansallinen
palvelu
kanava
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Asukkaat

Maakunnan toiminta /konserni
Palvelukeskukset
ICT
TAHE
TOKI

Maakuntien
Yhteistyöalueet
Kootut palvelut

Sote- ja muut
liikelaitokset

• Maakunta
»
»
»
»

Tukipalveluyhtiöt

Soteyritykset/
järjestöt

Asiakasseteli/
HB-yritykset
5

Strategia,
Palvelulupaus
Resurssit
Ohjaus,
seuranta

Maakunnan omat
sote- ja muut
yhtiöt
[pvm]

Työvoimapalvelu
Yritysneuvontayhtiöt

PKSkasvupalvelut
kuntayhtymä

Kunnat
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Liikenne
Verkkoyhtiö?

Valinnanvapaus

Järjestäjä:

Kokonaisvastuu
palveluverkostosta ja sen
rahoittamisesta
3 mrd euron
kustannusjarrutus
Valinta 1: sote-

keskus/ asema ja
suun terveydenhuollon tuottajan
valinta (erilliset
valinnat)

•
•
•
•

Kansanvalta
Budjetti - ohjaus
Perustuslain 124 § hallintotehtävän antaminen yksityiselle
Rekisterinpitäjä – tiedolla johtaminen
Valinta 4:

Valinta 2:

Palvelutuottajan
valinnat sotekeskuksen/ aseman
oman verkoston
sisällä
(maksusitoumus)

Maakunnan
hyväksymä
tuottaja

Valinta 3:

Maakunnan
liikelaitoksen ja sen
toimipisteen valinta

Maakunnan
liikelaitos/
toimipiste

Palvelulaitoksen
myöntämä
asiakasseteli
(tuottajan valinta) tai
henkilökohtainen
budjetti (sisällön ja
tuottajien valinta)

Asiakassetelillä/
henkilökohtaisella
budjetilla
hankittavat
palvelut

AS

Vastuu hoidosta/
palveluista, vastuu
kustannuksista

AS

HB
Sote-keskuksen

Kaikkialta Suomessa hankkima palvelu

Kaikkialta Suomessa Kaikkialta Suomessa

Maakunnan hankintojen organisointi
•
•

Valtakunnallista hankintojen palvelukeskusta ei tule
Maakunta päättää miten hankinnat organisoidaan
» Hankintayksikkö
•
•
•
•

Maakunta
Liikelaitos
Palvelukeskus osakeyhtiöt?
Muut osakeyhtiöt?

•
•
•
•

Yhteistoiminta-alueet
Koottujen palveluiden tuottajat
Muut yhteishankintayksiköt
Kuntahankinnat

•
•

Maakuntien yhtiöt
Maakuntien ja kuntien yhtiöt

•
•
•

Maakunta- maakunta
Maakunta- valtio
Maakunta- kunta

» Yhteishankintayksikkö

» Sidosyksiköt

» Horisontaalinen yhteistyö
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Usein kysyttyä
•
•
•
•
•
•

Maakunnan ja kunnan välillä ei ole jäsenyyttä (kuten KY) tai muuta
lakisääteistä suhdetta
Maakunta-kunta hankintoihin sovelletaan hankintalainsäädäntöä
Maakunnalla ja kunnilla voi olla yhteisiä sidosyksiköitä (tukipalvelut) ja
yhteishankintayksiköitä
Maakunnan konserniyhtiöt, jotka toimivat valinnanvapauden toimialalla,
eivät ole hankintayksiköitä (kilpailuneutraliteetti suhteessa yksityisiin
toimijoihin)
Maakuntien tukipalveluiden palvelukeskukset (ICT, TaHe, Kiinteistöt) voivat
persutaa tytäryhtiöitä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ja tehdä
alihankintoja
Palvelukanava on viranomaisten, yritysten ja kansalaisten kohtaamispaikka
»

Ei korvaa asiakas- ja potilastietojärjestelmiä, toiminnanohjausta eikä muita
toiminnankannalta välttämättömiä tietojärjestelmiä
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Kiitos!

