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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) epävirallinen
kokous nro. 1
Aika: tiistai 30.5. klo 16.00–18.00
Paikka: Hämeen liitto, kokoustila Ilves, os. Niittykatu 5, Hämeenlinna
Osallistujat:
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna
Kaupunginlakimies Merja Korhonen, Hämeenlinna
Sivistysjohtaja Jari Wihersaari, Hattula
Sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, Riihimäki (poistui klo 17.15)
Kunnanjohtaja Karoliina Frank, Loppi
Talousjohtaja Leena Järvenpää, Forssa
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitto
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto
Osallistujat henkilöstön edustajista:
Jouni Riihimäki, Pardia
Anita Mäkelä, Kunta-alan Unioni
Esittelijät:
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Muutosjohtaja Jukka Lindberg
Sihteeri:
Projektiassistentti Leena Rantala
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Käsitellyt asiat:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Mirja Saarni avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Toimielimen epävirallisten kokousten puheenjohtajaksi esitettiin Juha Isosuota. Esitystä kannatettiin.
Varapuheenjohtajaksi esitettiin Mirja Saarnia, Hannu Juvosta ja Anna-Mari Ahosta. Mirja Saarni ja
Hannu Juvonen kieltäytyivät varapuheenjohtajuudesta. Anna-Mari Ahosta kannatettiin
varapuheenjohtajaksi.
Päätös: Väliaikaisen valmistelutoimielimen epävirallisten kokousten puheenjohtajaksi
valittiin Juha Isosuo ja varapuheenjohtajaksi Anna-Mari Ahonen.
3. Kokouksen esittelijät ja sihteeri
Päätös: Kokouksen esittelijöinä toimivat muutosjohtajat Matti Lipsanen ja Jukka Lindberg.
Kokouksen sihteerinä toimii projektiassistentti Leena Rantala. Epävirallisista kokouksista
pidetään tiivistä päätöspöytäkirjan tyyppistä muistiota.
4. Sote- ja maakuntavalmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtajat Matti Lipsanen ja Jukka Lindberg antoivat katsaukset ajankohtaisista kysymyksistä ja
aikatauluista. Sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin etenemisen aikataulu näyttää viivästyvän
siten, että lait olisivat valmiit syyskuussa ja maakunnat voitaisiin perustaa lokakuun alusta lähtien.
Oma Hämeen pitkässä esivalmisteluvaiheessa on laadittu toimintaohjelma vuosille 2017–2018
sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällölliseen kehittämiseen sekä ns. marssiopas maakunnan tekniseen
perustamiseen. Tavoitteena on joustava siirtyminen esivalmisteluvaiheesta väliaikaishallintoon.
Työryhmä- ja foorumirakennetta tarkastellaan uudelleen. Kiinteä yhteys kuntiin, kuntayhtymiin ja
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valtion aluehallintoon sekä yhteistyöalueeseen (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa) tulee säilyttää.
Keskustelussa tuotiin esille, että muita seurattavia asioita ovat mm. liikenneasiat, LUOVA:n
perustaminen, pelastustoimen kustannukset ja yleinen varautuminen.
Päätös: Ajankohtaiskatsaukset merkittiin tiedoksi.
Muutosjohtajat valmistelevat esityksen maku- ja sote-henkilöstöfoorumien yhdistämisestä ja
väliaikaisen valmistelutoimielimen väliaikaisen yhteistoimintaelimen perustamisesta
henkilöstöfoorumien pohjalta.
Uuden työryhmärakenteen valmistelua jatketaan siten, että rakennetta kevennetään ja
työryhmiä ryhmitellään priorisoiden maakunnan perustamiseen liittyviä tehtäviä, kuten
maakunnan hallinnon ja organisaation rakentaminen. Tavoitteena on perustaa pieniä ja
tehokkaita asiantuntijatyöryhmiä.
Marssiopas jaetaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille.
5. VATE:n työjärjestys
Väliaikaiselle toimielimelle on kirjoitettu työjärjestyksen luonnos Kuntaliiton valmistelemaa mallia
soveltaen. Työjärjestystä voidaan soveltaa myös VATE:n epävirallisiin kokouksiin.
Keskustelussa tuotiin esille, että työjärjestyksen 6 §:n mukaiset viralliset jaostot eivät välttämättä ole
tarkoituksenmukainen rakenne valmisteluun. Kokouspaikkojen osalta (11 §) ehdotettiin, että
kokouksia voitaisiin pitää Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.
Päätös: Muutosjohtaja Matti Lipsanen toimittaa työjärjestyksen kirjallisille kommenteille
väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille. Kommenttien pohjalta muokattua työjärjestystä
käsitellään seuraavassa kokouksessa.
6. Valmistelun rahoitus
Valtio myöntää maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
kustannuksiin vuosina 2017 ja 2018. Valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2017 on osoitettu
yhteensä 11 miljoonaa euroa väliaikaisten valmistelutoimielinten kustannuksiin. Ennakkotietojen
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mukaan maakuntauudistuksen tarpeisiin on valmisteilla lisätalousarvio.
Muutosjohtaja Matti Lipsanen esitteli alustavan arvion Kanta-Hämeen väliaikaisen
valmistelutoimielimen määrärahan tarpeesta vuonna 2017 ja 2018. Mikäli valtion rahoitusta ei
järjesty ajoissa johtuen maakunnan perustamisen viivästymisestä, rahoitusta pyritään järjestämään
väliaikaisesti Hämeen liiton rahastojen kautta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi väliaikaishallinnon taloussuunnittelun vaihe.
7. VATE:n valmisteluhenkilöstö
VATE voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen maakuntaan siten,
että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2018. Maakuntien väliaikaisten toimielinten yli vuodeksi
tekemissä rekrytoinneissa noudatetaan avointa hakumenettelyä. Tarvittaessa työsopimussuhteisen
henkilöstön rekrytoinnissa voidaan käyttää niihin henkilöihin kohdennettua hakumenettelyä, joita
liikkeenluovutusperiaate koskee. Rekrytointiprosessissa olisi tärkeää käyttää muutoinkin julkisen
hallinnon rekrytoinnissa noudatettavia periaatteita esimerkiksi dokumentoinnin osalta.
Maakuntavalmistelu toimii tällä hetkellä Hämeen liitossa Oma Häme -hankkeena. Hankkeen
henkilöstöstä osa (muutosjohtajat, projektikoordinaattori, projektiassistentti) ovat valmistelun
osalta 30.6.2017 päättyvissä määräaikaisissa työ- ja virkasuhteissa Hämeen liittoon. Oma Häme
-hanke on hankkinut lisäksi kolmen puolipäiväisen asiantuntijan työpanoksen kunnilta ja
kuntayhtymiltä. Valtion vuoden 2018 loppuun saakka rahoittamat muutosagentit sekä LAPEhankkeen henkilöstö on kytketty kiinteäksi osaksi maakunnan esivalmistelua.
Lainsäädännön viivästyessä valmistelun on jatkuttava saumattomasti heinäkuun alun ja väliaikaisen
valmistelutoimielimen aloittamisen välisen ajan. Maakuntavalmistelun resurssitarpeet tulevat
kasvamaan merkittävästi vuoden 2017 jälkimmäisen puoliskon aikana. Asiantuntijoita tarvitaan mm.
henkilöstö-, talous-, ICT- ja viestintäasioiden valmisteluun.
Päätös: VATE suosittelee Hämeen liitolle nykyisen Oma Hämeen henkilöstön työsuhteiden
sekä asiantuntijatoimeksiantojen jatkamista 1.7.2017 - 30.10.2017 VATEn arvioituun
aloittamiseen saakka. Muun henkilöstöresurssin hankkimisen osalta valmistelussa edetään
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valtion rekrytointisuositusten mukaisesti ja kevyin hakumenettelyin. Valtion rahoittamat
muutosagentit sekä LAPE-hankkeen henkilöstö pidetään osana VATEn alaista valmistelua.
8. Maakunnan tukipalvelujen valmistelu
Esivalmistelussa on perustettu tukipalvelutyöryhmä, jossa määritellään maakunnan tukipalvelujen
järjestämisvaihtoehtoja sekä maakunnan ja kuntien omistajapoliittisia linjauksia. Kiireellisimmin on
aloitettava talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT infran käyttöönoton valmistelu. Selvitystyö ja
neuvottelut on aloitettu mahdollisten palveluntuottajien kanssa.
Omistajalinjaukset kytkeytyvät siihen, mitä tukipalveluja maakunnat järjestävät yhdessä, mitä
maakunta hoitaa itse ja mitä tukipalveluja maakunnan on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä
kuntien kanssa. Valtakunnallisilla TAHE- ja ICT-palvelukeskuksilla on koordinoiva rooli, mutta ne eivät
suoraan tuota palveluja. Valtion lähtökohtana on ollut, että uudistuksen alkuvaiheessa
hyödynnettäisiin alueella olemassa olevia toimijoita.
Keskustelussa tuotiin esille, että sopimukset palveluntuottajien kanssa tulee laatia tarkasti ja
valittavilla toimijoilla tulee olla velvollisuus käyttää riittävää resurssia palvelutuotannossa sekä
ylläpitää käytössä olevia järjestelmiä.
Päätös: Jatketaan talous- ja palkkahallinnon sekä ICT-infran osalta selvitystyötä ja
neuvotteluja. Seuraavissa kokouksissa käsitellään tukipalveluihin ja omistajapolitiikkaan
liittyviä kysymyksiä.
Tukipalvelutyöryhmän materiaalia mm. kriteereistä palveluntuottajille (esimerkiksi
paikallisen elinvoiman huomioiminen, hintataso, laatu, neuvotteluvelvollisuus seutujen
toimijoiden kanssa) lähetetään väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille.
9. Vapaan valinnan pilotin valmistelu kunnissa ja kuntayhtymissä
STM on julkaissut pilottikokeilun vapaan valinnan kansalliselle käyttöönotolle. Ministeriö rahoittaa 67 pilottia jopa 100 miljoonalla eurolla vuosina 2018–2022. Kokeiluihin hyväksytään maakuntia, jotka
saavat pilottiin vähintään 80 prosenttia asukkaista.
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Pilotissa maakuntien on aloitettava vapaa valinta aikaisemmin kuin muissa vaihtoehdoissa (7/2018),
mutta ne saavat toisaalta vuoden enemmän aikaa täydelliseen valinnanvapauteen siirtymiseen
(12/2022). Kokeiluun hakeutuminen edellyttää kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoa ja
sitoutumista yhteiseen kokeiluun ja yhteisen yhtiön perustamiseen jo ennen sote-palvelujen
rahoitus- ja järjestämisvastuun siirtymistä maakunnalle. Maakunnan on tahollaan sitouduttava
ottamaan pilotti osaksi maakunnan toimintaa.
Oma Häme -hanke on käsitellyt asiaa sote-muutosryhmässä ja ohjausryhmässä, jotka molemmat
ovat päättäneet, että valmistelua voidaan jatkaa. Oma Häme kokoaa nykyorganisaatioiden edustajat
valmistelemaan asiaa. Alustava hankesuunnitelma on jätettävä 7.7.2017. VATE:n rooli pilotissa on
hankkeen koordinointi ja kytkeminen osaksi maakuntavalmistelua.
Kuntiin ja kuntayhtymiin on lähtenyt 30.5. kirje, jossa pyydetään 30.6. mennessä kannanottoa
pilottiin lähtemisestä. Lopullista päätöstä kunnilta ja kuntayhtymiltä pyydetään 18.8. mennessä.
Keskustelussa tuotiin esille, että pilotin valmistelun aikataulu (mm. hakemuksen kirjoittaminen ja
yhtiöittäminen) on erittäin pikainen. Keskusteltiin myös siitä, ketkä pilottiin lähtemisestä lopulta
päättävät ottaen huomioon esimerkiksi Forssan seudun ulkoistusprosessin.
Päätös: Kuultiin selvitys valinnanvapauspilottiin hakeutumisen valmistelun tilanteesta.
Jäädään odottamaan kuntien ja kuntayhtymien kannanottoja.
10. Muut asiat
- Kokousviestintä ja muistioiden jakaminen
Sovittiin, että kokousten muistiot toimitetaan jäsenten sähköpostiin ja ne ovat jaettavissa eteenpäin
organisaatioissa. Kokousten jälkeen laaditaan tiedote ydinviesteistä. Työjärjestysluonnoksen mukaan
esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Oma Hämeen nettisivuilla. Asiakirjojen jakamiseen ja
kommentointiin on käytössä myös Google Drive.
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11. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 27.6. klo 14–16, Forssan kaupungintalolla.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

