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Liite 1 / 28.11.2017

SOTEMAKU-esivalmistelun yhteistyösopimus
ICT-toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta
1.

Osapuolet
1.1 Etelä-Pohjanmaan liitto, myöhemmin EP-liitto
Y-tunnus
1.2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, myöhemmin EPSHP
Y-tunnus

2.

Tausta
Hallituksen esitys 15/2017 on eduskunnan käsittelyssä, siten Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, Maakuntalaki, Maakuntajakolaki ja Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta (ns. voimaanpanolaki) eivät ole voimassa. Hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Hallitus on
antanut uuden esityksen valinnanvapauslaiksi, HE 47/17.
EP-liitto on maakuntavalmistelun esivalmisteluvaiheen prosessin omistaja. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kirjeissään 20.5. ja 25.5.2016 velvoittaneet maakuntien liitot käynnistämään maakuntien perustamisen esivalmistelun. EP-liitto on hakenut ja saanut valtionavustusta esivalmisteluun kohdistuen järjestelmiin ja niiden toteutukseen.

3.

Tarkoitus
Tämän sopimuksen tarkoituksena on tehdä jo sovituista menettelytavoista kirjallinen sopimus ja edelleen sopia maakunnan esivalmistelun lukuun tehtävästä ICT-toimintojen valmistelusta. EPSHP on tehnyt vuoden 2017 alusta saakka
ja tekee edelleen EP-liiton nimiin tulevan maakunnan kokonaisvaltaista tietohallinnon ja ICT-toimintojen suunnittelua
ja toteutusta. EPSHP:llä on tässä sopimuksessa tarkoitettuihin toimiin oikeus tehdä henkilövalintoja, työresurssivarauksia, kilpailutuksia ja suorahankintoja. Suorahankintoja ja hankintoja koskevat sopimukset allekirjoittavat tietohallinnon vastuuvalmistelijan esittelystä maakunnan liiton maakuntajohtaja/valmistelujohtaja, EPSHP ja toimittajataho
kolmikantana. Edellä kuvatuista osioista käytetään myöhemmin ilmausta Tehtävät. Selvennyksenä todetaan, että
maakuntavalmistelu voi myös suoraan tehdä hankintoja tulevan maakuntavalmistelun lukuun.
Osapuolet sopivat samalla, että kehittämistyötä tehdään Proof of Concept -ympäristössä, jossa testataan ja simuloidaan tulevan maakunnan kunkin tietojärjestelmäkokonaisuuden rakenteiden, prosessien ja integraatioiden toimivuutta
suhteessa maakuntasuunnittelun asettamiin toimintavaatimuksiin. Tähän menettelyyn osallistuvat esimerkiksi henkilöstöhallinnon osalta eri päätöksillä EP-liitto, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Mikäli valtionavustus ei koske maakunnan lukuun käyttöönotossa tehtyä työtä, vastaa kyseinen organisaatio viimesijaisesti omaan organisaatioon kohdistuvista käyttöönottokustannuksista.

4.

Asiantuntemus
SOTEMAKU-esivalmistelussa siirtyvät organisaatiot antavat osaamista, tietoja ja tukea valmistelun avuksi ilman eri
korvausta, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu tämän sopimuksen Tehtävien täyttämiseksi. Suunnittelutyöryhmissä työskenteleville maksetaan suunnitelman mukaiset korvaukset valtionavustuksen riittävyyden perusteella.
EPSHP:lle maksettavan työosuuden perusteena on työaikakirjanpito. Muutoin pitkäkestoisista ja merkittävistä henkilöresurssien käyttämisestä tehdään erilliset sopimukset.
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5.

Tietojensaanti ja salassapito
Tämän sopimuksen ehtojen täyttämiseksi Osapuolella on oikeus saada tehtävänsä hoitamista varten riittävät tiedot.
Tällä sopimuksella ei millään tavoin syrjäytetä tai ohiteta henkilötietolainsäädännön, potilaslainsäädännön ja muun
lainsäädännön mukaisia pakollisia salassapitovelvoitteita. Maakuntavalmistelussa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyvää tietokäsittelytapaa ja käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteita.
Maakuntavalmistelu sitoutuu olemaan käyttämättä, olemaan luovuttamatta ja pitämään luottamuksellisina luovuttavalta organisaatiolta saamansa materiaalin ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei
koske sellaista tietoa, mikä on tullut muutoin julkiseksi.

6.

Muut ehdot
Osapuolet sitoutuvat edistämään maakuntavalmistelua, tarjoamaan tarvittavat resurssit, noudattamaan hyvää tietojenkäsittelytapaa, salassapitoa ja henkilötietolakia sekä edistämään digitalisaatiota ja ottamaan uusia kustannustehokkaita
toimintatapoja käyttöön etupainotteisesti.
EPSHP:llä on velvollisuus luovuttaa maakuntavalmistelulle Tehtävissä syntynyt aineisto kaikilta osin. EPSHP on tältä
osin tekninen rekisterinpitäjä. Osapuolet ovat velvollisia ylläpitämään ajantasaisena sopimukseen kuuluvista projekteista liitettä 1 kerran kuussa kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä.
Selvennyksenä todetaan, että kaikki tämän sopimuksen mukaisessa toiminnassa syntyneet nyt tai myöhemmin lainsäädännön tuntemat immateriaalioikeudet ovat EP-liiton omaisuutta, ovat ne missä tahansa muodossa.
Mikäli sote- ja maakuntauudistus raukeaa, niin maakuntaan siirtyvän organisaation EP-liitolle luovuttamat tiedot ja/tai
luovutettujen tietojen perusteella luotu uusi aineisto, esimerkiksi sähköinen sopimusarkisto, tuhotaan EP-liiton toimesta kolmen (3) kuukauden kuluttua raukeamisesta, ellei tietoa luovuttanut organisaatio ilmoita toisin tai ellei EPliitolla ole arkistolain tai muun lainsäädännön mukainen velvollisuus aineiston säilyttämiseen. EPSHP:llä on oikeus
saada luovutettu aineisto tai luovutetun aineiston perusteella luotu uusi aineisto itselleen ennen niiden tuhoamista.
Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämä sopimuksen mukaisessa toiminnassa Valtionavustuslakia (27.7.2001/688).

7.

Laskutus
EPSHP:llä on oikeus maksatushakemuksella hakea liitteenä 1 olevista maakuntavalmisteluun kuuluvista projekteista
valtion rahoituspäätöksen mukaiset osuudet. Rahoituspäätöksen perusteella tietohallintovastuuvalmistelija laatii taulukon projektikohtaisesta rahoituksesta (liite 2) valtiovarainministeriön rahoituspäätöksen sisältövaatimuksen mukaan.
Käytetystä työajasta maakuntavalmistelua varten tulee osapuolien toimittaa työaikaseurantadokumentaatio valtiovarainministeriön rahoituspäätöksen sisältövaatimuksen mukaan. Laskutus tapahtuu valtiovarainministeriön rahoituspäätöksen sisältövaatimuksen mukaan jälkikäteen kvartaaleittain.

8. Vahingonkorvaus ja kustannusvastuu
Maakuntaan siirtyvällä organisaatiolla on oikeus saada rahoitus toimiessaan maakuntavalmistelun lukuun siltä osin
kuin valtion rahoitusratkaisut ovat sopimusta tehdessä tai myöhemmin saatu.
EP-liitto on vahingonkorvausvelvollinen tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttamistaan suorista vahingoista
liittyen tämän sopimuksen tarkoittamien päätösten toteuttamisesta esivalmisteluvaiheessa ja päätöksistä, joista on etukäteen kirjallisesti sovittu tämän sopimuksen mukaisesti.
EP-liitolla on oikeus olla sivuväliintulijana vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, mikäli siirtyvä organisaatio poikkeuksellisesti joutuu osalliseksi oikeudenkäynnissä, jossa EP-liitolla on tämän sopimuksen mukaisesti vahingonkorvausvastuu.
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9.

Voimaantulo
Tämä sopimus on voimassa 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kun SOTEMAKU-lainsäädäntökokonaisuus hyväksytään
ja se tulee voimaan ja kun väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa lainmukaisen toimintansa tai kun kolme (3) kuukautta on kulunut sote- ja maakuntauudistuksen raukeamisesta.

10. Sopimuksen siirtäminen
Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

11. Päiväys ja allekirjoitukset
Seinäjoella ___.11.2017

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
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