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Oma Häme projektiryhmän kokous
Aika: maanantai 13.2.2017 klo 11.30–13.30
Paikka: Hämeen kesäyliopiston opetustiloissa
Osallistujat:
Ahonen Anna-Mari (puheenjohtaja)
Anttila, Auli
Frank, Karoliina
Haahtela, Riikka
Heino Juha
Juvonen Hannu
Kuismin, Annukka
Kukkonen Petrus
Laiho Kristiina
Lepola, Liisa
Lindberg, Jukka
Lindgren, Marjo
Lipsanen Matti
Matikainen, Tanja
Pekuri Jari
Raivisto, Teija
Ranta Seppo
Rantala, Leena (sihteeri)
Rautava Veli-Pekka/ Leppänen Eija
Saarni Mirja/ Natunen Laura
Tiainen Juha
Tulander-Välkki, Johanna
Valtonen Matti
Wihersaari, Jari
MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.35
2. Edellisen kokouksen 16.1.2017 muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Projektiryhmän kokoonpano/ Jukka Lindberg
Riihimäen seudun edustajat toivat Oma Häme ohjausryhmän kokoukseen 6.2.2017
seuraavan esityksen:
Riihimäen seudun kunnat edellyttävät, että projektiryhmän kokoonpano arvioidaan uudelleen
ja siinä huomioidaan seutujen suhteellinen väestöpohjaan perustuva edustus. Tällä hetkellä
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Riihimäen seutu on aliedustettuna, ja tilanne pitää korjata. Projektiryhmän kokoonpano on
pidettävä sellaisena, että se kykenee tehokkaaseen työskentelyyn. Tällä hetkellä
projektiryhmän koko on liian suuri. Seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen on tuotava
päivitetty projektisuunnitelma ja arvio suunnitelman toteutumisesta.
Riihimäen seudun kunnat ehdottavat, että projektiryhmän ja ohjausryhmän väliin perustetaan
seudullinen kuntakoordinaatiota ohjaava työvaliokunta, johon nimetään puheenjohtajiksi
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja ja jäseniksi Riihimäen ja Forssan kaupunginjohtajat.
Työvaliokunnan tehtävä on yhteensovittaa maakuntavalmistelun kuntaohjausta ja tuoda
valmisteluun maakunnan seutukeskusten näkökulma sekä antaa evästyksiä projektiryhmälle
ja muulle valmistelutyölle.
Ohjausryhmä kävi Riihimäen seudun esityksestä keskustelun ja päätti vahvistaa kokouksessa
ehdotetun projektiryhmän uuden kokoonpanon kevätkaudelle 2017. Ohjausryhmä velvoitti
lisäksi projektiryhmän tarkistamaan Riihimäen seudun edustuksen projektiryhmässä ja
tarvittaessa tekemään täydennyksiä.

Jukka Lindberg kertoi, että Oma Hämeen sote-valmistelu on siirtynyt työryhmätyöskentelystä
toimintaohjelman
toteuttamisen
vaiheeseen.
Tässä
vaiheessa
hankkeen
kannalta
tarkoituksenmukaista on, että projektiryhmän kautta tavoitetaan kaikki ne organisaatiot, jotka ovat
rahoitus-, järjestämis- ja toteuttamisvastuussa.
Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökulmia:
- Maakuntajohtaja ja muutosjohtajat vierailivat viime viikolla Riihimäellä, ja Riihimäen seudulta
odotetaan ehdotuksia täydennyksistä projektiryhmän kokoonpanoon. Esillä on ollut esimerkiksi
Hausjärven edustus.
- Projektiryhmän toiveena on, että Riihimäen kannanotto tulisi koko Riihimäen seudun
näkökulmasta.
- Riihimäen seudulla perusterveydenhuolto hoidetaan kuntayhtymässä. Kuntayhtymän edustus
projektiryhmässä jo on.
- Kuntajohtajakokouksessa 14.2. otetaan esille kuntajohtajakokouksen mahdollisuudet toimia
koordinoivana foorumina myös sote- ja maakuntauudistuksen osalta.
- Muutosjohtaja Jukka Lindberg voidaan valtuuttaa hoitamaan mahdolliset projektiryhmän
kokoonpanon täydennykset, jottei niitä tarvitse enää erikseen tuoda projektiryhmään käsiteltäviksi.
Päätös: Otetaan vastaan Riihimäen seudun ehdotukset projektiryhmän kokoonpanon
täydennyksestä ja tehdään tarvittavat muutokset.
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4. Kuntoutuksen ohjausryhmän toimintasuunnitelma/ Auli Anttila
Projektiryhmä on kokouksessaan 16.1.2017 päättänyt perustaa kuntoutuksen ohjausryhmän, joka
koordinoi ja ohjaa kuntoutuksen maakunnallista valmistelua. Ohjausryhmän tavoitteet ja tehtävät
täsmentyvät ohjausryhmän aloittaessa 21.2.2017. Ohjausryhmän toimintasuunnitelmaluonnoksessa
esitellään mm. ohjausryhmän tavoitteita ohjaavia kuntouksen periaatteita, ohjausryhmän tehtäviä ja
jäsenet.
Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökulmia:
- kuntoutuksen järjestämisessä onnistuminen on tärkeää kustannusten kasvun taittamisen kannalta
- ohjausryhmän työskentelyssä tulee ottaa huomioon myös kuntouksen eri ympäristöt ja tilat
- keskeistä on kaikkien eri kuntouksen näkökulmien tasapainoinen huomioinen
- sosiaalinen kuntoutus ja aikuissosiaalityö tulee myös ottaa huomioon
- tarvitaan kuntoutukseen liittyviä indikaattoreita
- kuntoutus ei saa muotoutua palveluksi, jonka piiristä ei pääse pois
Päätös: Projektiryhmä hyväksyi kuntoutuksen ohjausryhmän toimintasuunnitelmaluonnoksen edellä
mainituilla evästyksillä.
5. Lopullinen sote-toimintaohjelma/ Jukka Lindberg
Sote-toimintaohjelmaluonnoksen lausunnoista ja kommenteista laadittua yhteenvetoa ja
kommenttien vaikutuksia toimintaohjelmaan käsiteltiin Oma Häme ohjausryhmän kokouksessa
6.2.2017. Palautteen pohjalta toimintaohjelmasta poistetaan yksi toimenpide: kuntayhtymämallin
selvittäminen.
Päätös: Projektiryhmä toivoo, että kaikki toimintaohjelman vastuuhenkilöt käyvät saadun palautteen
läpi ja ottavat sen huomioon toimintaohjelman toteutuksessa ja jalkauttamisessa. Edelleen
projektiryhmän toiveena on, että toimintaohjelmaa toteutetaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa
kaikkien osallisten kanssa.
6. Toimintaohjelmaluonnoksen seuranta tammikuulta 2017/ Jukka Lindberg
Projektiryhmän kokouksessa 16.1.2017 sovittiin, että toimintaohjelman etenemistä seurataan
yhdellä lomakkeella. Vastuuhenkilöitä on pyydetty täyttämään toimintaohjelmaluonnokseen
perustuva seurantalomake jo tammikuun 2017 tilanteesta.
Toimintaohjelman toimenpiteistä tuotiin esiin seuraavia näkökulmia:
- Sote-integraatiota voitaisiin työstää eteenpäin palvelulupauksen valmisteluun liittyen. Eri
työryhmien työskentelyä integraation ympärillä on syytä selventää.
- Toimintaprosessin yksinkertaistamiseen ja yhtenäistämiseen liittyvä koulutus on käynnistynyt,
osallistujia tässä vaiheessa noin 80.
- Monituottajamallin valmistelun osalta Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilu on tärkeä. Oma Häme
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tiimissä on sovittu, että kokeilun ohjausryhmän kokouksiin menee se asiantuntija, jonka
vastuualueelle kokouksen asiat kuuluvat.
- Tukipalveluselvitys käynnistyy tällä viikolla, ja selvitystä käsitellään ensi viikolla työryhmässä 7.
Tukipalveluihin liittyen viimeaikaisin tieto on, että henkilöstö- ja taloushallintoon on tulossa
suunnitelman mukaisesti valtakunnallinen palvelukeskus, mutta keskus ei pystyisi hoitamaan
maakuntien talous- ja henkilöstöhallintoa heti vuoden 2019 alusta lähtien.
- Palveluverkon suunnittelun osalta eri työryhmien toimeksiantoja tulee selkeyttää. Myös
palveluverkon suunnittelu kannattaa kytkeä palvelulupauksen valmisteluun.
- Suun terveydenhuollon palveluverkko valmistuu helmikuun loppuun mennessä.
- Sosiaalipäivystyksen uudessa työryhmässä valmistaudutaan tekemään uuden lainsäädännön
edellyttämät muutokset palveluihin.
- Valtakunnallinen asiakkaiden osallisuuteen liittyvä kärkihanke on käynnistymässä. Ns.
edelläkävijäasiakkaita haetaan lehti-ilmoitusten kautta.
- Valtakunnallinen ICT-valmistelu on kytketty maakunnan valmisteluun. Johanna Tulander-Välkki on
aloittanut Oma Hämeen ICT-asiantuntijana 50-prosenttisesti.
- Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän selvitykseen ei ole tällä hetkellä asiantuntijaresurssia.
- HR-ryhmän henkilöstön selvitystyö etenee. Muutosvalmennukseen perustetaan työryhmä.
- Päihde- ja mielenterveyspalveluissa mm. kokemusasiantuntijakoulutus etenee.
- LAPE-kärkihankkeen päivitettyyn hankesuunnitelmaan ei ole tullut ministeriöstä
tarkennuspyyntöjä, eli edetään suunnitelman mukaan.
- Ikäihmisten osalta toimintaohjelma etenee hyvin. HAMK:n sairaanhoitajaopiskelijoiden työryhmä
on mukana projektityönsä puitteissa. Terveydenhuollon työrukkasta ollaan perustamassa, ja siihen
on pyydetty nimeämään seutujen edustajia.
- Kuljetuspalvelukeskuksen valmistelussa erityisesti aikataulu on haasteellinen.
- Yleisesti tärkeää on, että eri toimintaohjelman kohdat koordinoidaan suhteessa toisiinsa ja
kiinnitetään huomiota läpileikkaaviin teemoihin.
- Jatkossa seurantalomake täytetään kuukausittain, ja projektiryhmässä nostetaan esiin erityistä
keskustelua vaativat asiat.
Päätös: Merkittiin tiedoksi toimintaohjelman toteutumistilanne. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että eri
organisaatioiden koulutus- ja kehittämispäivissä voidaan tuoda Oma Hämettä näkyville henkilöstön
tilannetietoisuuden kohentamiseksi.
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7 ja 8. “Marssiopas”, palveluverkko ja palvelustrategia sekä Oma Häme -hankkeen
projektisuunnitelma
Oma Häme -hanke on kehittynyt vuoden 2015 arvotyöskentelystä ja yhteistoiminnan
rakenteiden valmistelusta vuoden 2016 työryhmävaiheen raporttien kautta
toimintaohjelman valmisteluun ja sen toteuttamiseen. Toimintaohjelma on kytketty soteuudistuksen isojen tavoitteiden edistämiseen nykyisissä organisaatioissa. Toimintaohjelman
jatkoksi on valmisteltu “marssiopas”, joka keskittyy maakunnan tekniseen perustamisen
toimenpiteiden erittelyyn ja toteuttamiseen. Toimintaohjelmaan ja “marssioppaaseen”
sisältyy pääosa Oma Häme -hankkeen projektisuunnitelman toimenpiteistä, ja ne ovat
jatkettavissa katkeamattomasti siirryttäessä väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 1.7.2017.
Oma Häme -hankkeen projektisuunnitelma on hyväksytty ohjausryhmässä 26.4.2016. Tässä
vaiheessa hanketta projektisuunnitelmasta, toimintaohjelmasta ja marssioppaasta on syytä
muodostaa yksi dokumentti, joka on sellaisenaan siirrettävissä sujuvasti väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen.
Jukka Lindberg kertoi, että Oma Häme valmistelun tässä vaiheessa ei tehdä ns. perinteistä
projektisuunnitelmaa. Sote-toimintaohjelman kautta edistetään sote-uudistuksen sisällöllisiä
tavoitteita. Marssiopas suuntaa maakunnan teknistä perustamista. Päivitetty riskien arviointi ja
viestintäsuunnitelmat täydentävät suunnitelmien kokonaisuutta. Riskeistä esiin nousee tässä
vaiheessa erityisesti disinformaatio sekä maakunnan yhtenäisyyden ja luottamuksen rakoileminen.
Oma Hämeen perusviestejä on luonnosteltu valtakunnallisten viestien pohjalta neljästä
näkökulmasta: maakunnan perustaminen ja asukkaiden osallisuus, asiakaslähtöiset sote-palvelut,
henkilöstö uudistuksen voimavarana sekä kustannusten kasvun taittaminen.
Keskustelussa tuli esiin seuraavia näkökulmia:
- pelkkä projektisuunnitelma ei tässä uudistuksen vaiheessa enää riitä; kysymyksessä on laaja ja syvä
uudistus, työryhmätyöskentely on moninaista ja etenemisvauhti kova
- valmistelussa mukava oleville on tärkeä viestiä siitä, missä mennään ja mitkä ovat valmistelua
ohjaavat asiakirjat
- Hämeen liitossa on meneillään uuden maakuntaohjelman valmistelu; ns. marssiopas täytyy kytkeä
myös siihen
Päätös: Toimintaohjelmasta, marssioppaasta ja projektisuunnitelmasta työstetään projektin
viimeisiä kuukausia ohjaava yksi työsuunnitelma, joka sisältää muun muassa riskikartoituksen ja
viestintäsuunnitelman (mukaan lukien viestinnän työsuunnitelma ja perusviestit). Työsuunnitelmaan
kytketään myös valtakunnallisen valmistelun keväälle ajoittama maakunnan muutosvision
valmistelu.
9. Asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveydenhuollossa/ Jukka Lindberg
Valinnanvapauslainsäädäntö on lausuntokierroksella 31.1.–28.3.2017. Lausuntopyyntö ja lausuttava
materiaali löytyvät verkosta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot.
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Valinnanvapauslain lausuntopohjan valmistelusta sovittiin seuraavaa:
- lausuntopohjan valmistelee Jukka Lindberg
- projektiryhmän toiveena on, että jokainen työryhmän puheenjohtaja/ toimintaohjelman
vastuuhenkilö kerää osaltaan työryhmänsä näkökulmat lakiluonnoksiin
- koonnit lähetetään Jukalle ja Leenalle viimeistään torstaina 23.2.2017
- Jukka lähettää lausuntopohjaluonnoksen pikaiselle kommenttikierrokselle koko projektiryhmälle 1.2.3.2017
- lausuntopohja lähtee kunnille ja kuntayhtymille perjantaina 3.3.2017
- lausunnossa otetaan huomioon Oma Häme valmistelun läpileikkaavat teemat lähtökohtana
ongelmakohtien ratkaiseminen lain toimeenpanijoiden ja asiantuntijoiden näkökulmista
- lausunnossa pyritään ottamaan käytännönläheisesti kantaa esimerkiksi sosiaalipalvelujen
prosesseihin, palveluohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin.
10. Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistuksesta/ muutosjohtajat
Maakuntauudistus/ Matti Lipsanen
- aikataulusta: sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti on menossa helmikuun lopussa
eduskuntakäsittelyyn. Maan hallituksen suunnittelema aikataulu voi vielä olla mahdollinen.
- väliaikaishallinnon rakentamisesta: päätös neuvotteluiden käynnistämisestä on tehty.
Ensimmäinen neuvottelu käydään maaliskuun alkupuolella. Kuntajohtajakokouksessa 14.2.
aloitetaan keskustelu kuntien edustuksesta.
- sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun rahoitus: vuoden 2017 jälkipuoliskolle Oma Häme
valmisteluun on budjetoitu vajaa 800 000 euroa. Valtiolta on näillä näkymin tulossa noin 200–300
000 euroa rahoitusta kaikille maakunnille sekä väkilukuun perustuva rahoitusosuus.
Jatkovalmistelussa rahoitustarpeet kasvavat. Rahoituksen vähyys voi jopa uhata uudistuksen
läpiviemistä.
Sote-uudistus/ Jukka Lindberg
- 8.3. on valtakunnallisten muutosjohtajien maakuntakierros Forssassa. Aamupäivän tilaisuus on
avoin kaikille ja iltapäivällä on valmistelussa mukana oleville avoimia, kohdennettuja työpajoja.
- 13.3. projektiryhmän kokous pidetään klo 11.30-12.30, ja sen jälkeen iltapäivä klo 12.30-16
varataan yhteiselle palveluverkkoseminaarille.
- palveluverkkoesitysluonnoksen valmisteluun liittyvä karttapohja toimitetaan lähiaikoina kuntiin
tarkistettavaksi mm. toimipisteiden osalta.
- maakunnan palveluverkon muodostamisen esitysluonnokset kootaan 20.2. mennessä
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Kantasairaala-hanke
- keskusteltiin Oma Hämeen ja Kantasairaala-hankkeen yhteistyöstä sekä seutujen osallisuudesta
Kantasairaala-hankkeessa, esimerkiksi seutujen perusterveydenhuollon kytkemisestä valmisteluun
- Jukka Lindberg on hankkeen ohjausryhmässä Oma Hämeen edustajana
- yhtenä vaihtoehtona on ottaa Oma Hämeen valmisteluryhmiin mukaan Kantasairaala-hankkeen
edustajia
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.34.
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