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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 5. epävirallinen
kokous
Aika: torstai 26.10.2017 klo 14.04 – 15.37
Paikka: Hämeen liitto, Ilves-Sali, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna
Osallistujat:
Väliaikainen valmistelutoimielin
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna, puheenjohtaja
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitto, varapuheenjohtaja
Kaupunginlakimies Merja Korhonen, Hämeenlinna
Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala
Sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, Riihimäki paikalla varajäsen Teija Suorsa-Salonen
Kunnanjohtaja Karoliina Frank, Loppi
Talousjohtaja Leena Järvenpää, Forssa
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (Skype)
Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto
Henkilöstön edustajat
Johanna Rantanen, Juko
Anita Mäkelä, Julkisen alan unioni
Päivi Kaisla, Tehy, KOHO paikalla varajäsen Helena Pimperi
Esittelijät
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Muutosjohtaja Jukka Lindberg
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Sihteeri
Suunnittelupäällikkö Mirva Kandolin

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:04.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Väliaikaisen valmistelutoimielimen edellisen kokouksen muistio on lähetetty kokouskutsun liitteenä.
Liite 1: Muistio edellisestä kokouksesta.
Esitys: VATE hyväksyy edellisen kokouksen muistion.
Päätös: VATE hyväksyi edellisen kokouksen muistio
3. Ajankohtaiskatsaus
Maan hallitus on julkaissut hallituksen esitysluonnoksen asiakkaan valinnanvapaudesta.
Hallitus on päässyt sopimukseen muutoksista, jotka sote-valinnanvapauteen tehdään
perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Esityksen lähtökohdat ovat entiset, mutta
palautteen perusteella siihen on sisällytetty uusia painotuksia:
●

Asiakasseteli laissa laajasti määriteltyihin palveluihin ja henkilökohtainen budjetti
toteutuu 2020 lähtien.

26.10.2017
MUISTIO

Asiakassetelistä on säädetty lakiesityksen 24§.ssä, jossa annetaan kansalaisille
laajat oikeudet asiakasseteliin. Pykälän myöhemmissä momenteissa
maakunnalle annetaan varsin epämääräiset kriteerit rajata asiakassetelin
käyttöä.
Kansalaiset saavat valita oman sote-keskuksen vuodesta 2021 lähtien ja suoran valinnan
piirissä olevan hammashoitolan 2022
Sote-keskuksen palveluvalikko supistuu sosiaalihuollon palvelujen osalta aiemmasta,
mutta sitä laajennetaan myöhemmin (2022) erikoissairaanhoitoon ja
avovastaanottotoimintaan (valmistelussa nimetty ainakin sisätaudit, lastentaudit,
geriatria, silmätaudit)
Edellisessä lakiesityksessä kansalainen, joka ei itse valitse sote-keskusta, on sijoitettu
lähimmän keskuksen asiakkaaksi. Uudessa mallissa hän jää kahdeksi vuodeksi
maakunnan asiakkaaksi ja listataan vasta sitten “parhaiten saavutettavissa” olevaan
sote-keskukseen).
Maakunnan suoran valinnan palveluita ei ole pakko yhtiöittää vaan ne voidaan tuottaa
liikelaitoksessa
Maakunta vastaa viranomaistoiminnasta
o

●
●

●

●
●

Valinnanvapauden lainsäädäntö lähetetään lausuntokierrokselle marraskuussa 2017.
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Hämeen liiton hallitukset pitivät yhteiskokouksen 24.10.2017.
Kokouksessa käsiteltiin uuden keskussairaalan suunnittelua, Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirien yhteistyösuunnitelmaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta tulevassa
maakuntarakenteessa vapaan valinnan ja nykyisen sopimusohjauksen pohjalta. Käydystä
keskustelusta esitetään kokouksessa lyhyt tiivistelmä.
Liitteet:

Asiakkaan valinnanvapaus, hallituksen esitysluonnoksen diat
Pykälät valinnanvapauslaki
Linkki kaikkiin esityksiin:
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http://alueuudistus.fi/valinnanvapauslaki-luonnos-10-2017
Esitys: VATE käy lähetekeskustelun maakunnallisen lausunnon linjoista ja velvoittaa muutosjohtajien
valmistelemaan maakunnallisen lausuntopohjan valinnanvapauslain lausunnolle tulevasta
hallituksen esityksestä siten, että se on maakunnan kuntien ja kuntayhtymien käytettävissä
viimeistään 3 viikkoa ennen lausuntojen antamisen ajan päättymistä. Lisäksi VATE linjaa, mitä
vaikutuksia valinnanvapauslailla on maakunnan hakeutumiseen mahdolliseen vapaan valinna
pilottiin tammikuussa 2018.
VATE käy keskustelun sairaalasuunnittelun tilanteesta sekä sairaanhoitopiirien
yhteistyösuunnitelmien vaikutuksesta maakunnan organsiaatiovalmisteluun.
Käsittely: Muutosjohtaja Jukka Lindberg ja sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen kävivät
pääosiltaan läpi maakuntahallituksen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallitusten
yhteiskokouksen asiasisältöä. Kokouksessa käsiteltiin mm. sairaalasuunnitteluprosessia maakunnan
näkökulmasta ja Kanta-Hämeen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon
yhteistyösuunnitelmaa.
Lindberg kävi pääosiltaan läpi hallituksen esitysluonnosta asiakkaan valinnanvapaudesta.
Valmisteltavassa maakunnallisessa lausunnossa huomiota kiinnitettään siihen, miten ohjaus,
reformin tavoitteet ja toimeenpanon arviointi toteutuvat.
Hämeenlinnan kaupungin valinnanvapaus kokeilun painopisteitä ovat olleet kapitaatiomalli,
tiedonhallintatyökalut ja raportointi. Maakunnan hakeutuessa tammikuussa 2018 mahdolliseen
vapaan valinnan pilottiin valinnanvapauslain osalta tulee huomioida asiakasseteli, henkilökohtainen
budjetti ja asiakassuunnitelma.
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Päätös: VATE velvoitti muutosjohtajia valmistelemaan maakunnallisen lausuntopohjan
valinnanvapauslain lausunnolle tulevasta hallituksen esityksestä siten, että se on maakunnan kuntien
ja kuntayhtymien käytettävissä viimeistään 3 viikkoa ennen lausuntojen antamisen ajan päättymistä.
4. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun toimintasuunnitelma pidennetyn
esivalmisteluvaiheen aikana
Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu muuttui kesällä 2017. Väliaikainen valmistelutoimielin
aloittaa uuden suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2018. Valmistelua jatketaan pidennettynä
esivalmisteluna ajalla ennen kesäkuuta 2018.
Valmistelu tapahtuu Hämeen liiton alaisuudessa kesäkuuhun 2018 saakka. On kuitenkin keskeistä,
että VATE tahollaan jo pidennetyn esivalmistelun aikana pystyy ohjausryhmänä evästämään ja
ohjaamaan valmistelun rakennetta ja sisältöä.
Kokouksessa esitellään valmistelun:
- kokonaiskuva
- valmisteluorganisaatio
- henkilöstö
- valmistelualueet (muutosryhmät ja VATE:n)
- valmistelualueiden vastuuvalmistelijat
- valmistelun projektointi ja seuranta
Liitteet:
Liite 3: Oma Häme -valmistelun toimintasuunnitelma pidennetyn esivalmistelun aikana
Esitys: VATE hyväksyy pidennetyn esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelman ja oikeuttaa

26.10.2017
MUISTIO

muutosjohtajien tekemään toimintasuunnitelmaan toimeenpanon edellyttämiä
täydennyksiä
Käsittely: Muutosjohtajat Jukka Lindberg ja Matti Lipsanen kävivät läpi pidennetyn
esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelmaa pääsoiltaan.
Päätös: VATE hyväksyi pidennetyn esivalmisteluvaiheen toimintasuunnitelman ja oikeutti
muutosjohtajien tekemään toimintasuunnitelmaan toimeenpanon edellyttämiä
täydennyksiä.

5. Kanta-Hämeen suuntautuminen maakuntauudistuksen ylimaakunnallisissa tehtävissä
Osa maakuntauudistuksen tehtävistä tullaan toteuttamaan ylimaakunnallisena yhteistyönä. Tällaisia
voivat olla mm. liikenteeseen sekä ympäristöön liittyvät palvelut.
Sote-palveluissa maakunnat ryhmittyvät yliopistosairaaloiden ympärille muodostuviin
yhteistyöalueisiin, jonka Kanta-Hämeen kanssa muodostavat Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.
Erikoisairaanhoidon osalta Kanta-Häme ja Pirkanmaa ovat käynnistäneet selvityksen tulevaisuuden
yhteistoiminnasta erikoissairaanhoidossa.
Esitys: Vate käy keskustelun suuntautumisesta ylimaakunnallisissa tehtävissä ja linjaa
jatkovalmistelua. Maakuntauudistuksen tehtävistä esitetään koottavan maakunnalliset
kokonaisuudet aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Ylimaakunnallisissa
tehtävissä esitetään tarkasteltavan ensi sijassa mahdollisuutta hyödyntää yhteistyöalueen
kokonaisuutta.
Päätös: VATE linjasi, että maakuntauudistuksen tehtävistä esitetään koottavan
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maakunnalliset kokonaisuudet aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.
Ylimaakunnallisissa tehtävissä esitetään tarkasteltavan ensi sijassa mahdollisuutta hyödyntää
yhteistyöalueen kokonaisuutta.
Lisäksi VATE päätti, että marraskuun kokouksen asialistalle otetaan valtakunnallisten
yhtiöiden tilannekatsaus.
6. Tiedoksi asiat
Maakuntahallitus on suositellut, että Kanta-Häme lähtisi mukaan vapaan valinnan kokeiluhankkeisiin
etupainotteisesti hakeutumalla nykykokeilujen laajentamishankkeisiin. Hämeenlinnassa on tällä
hetkellä palvelusetelikokeilu, jossa 18 000 kansalaiselle on annettu mahdollisuus valita sosiaali- ja
terveyskeskus. Asiaa koskeva maakunnallinen hankehakemus on jätetty Hämeenlinnan kaupungin
nimissä heinäkuussa. Hakemusta voisi täydentää lokakuun loppuun mennessä, mutta sen annetaan
raueta. Hankehakemusta on käsitelty muutosryhmän valmistelussa ja muutosryhmässä, jossa
päätettiin, että Kanta-Häme hakee mahdollisiin valinnanvapauskokeiluhin aikaisintaan tammikuussa
2018 järjestettävässä pilottihaussa.
Päätös: VATE merkitsi muut asiat tiedoksi.
7. Seuraava kokous
Vaten seuraava kokous pidetään seminaarin yhteydessä perjantaina 24.11.2017 klo. 11.45–12.30
VATEN seminaari pidetään keskiviikkona 10.1.2017 klo. 12–16 ja sen perään kokous klo. 16–17
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:37.

