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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 7. epävirallinen
kokous
Aika: keskiviikko 10.1.2018 klo. 15–16
Paikka: Hotelli Vaakuna, Possentie 7, 13200 Hämeenlinna
Osallistujat:

Kokouskutsu ja -materiaali lähetetään varsinaisille- ja varajäsenille. Varsinaiset jäsenet ilmoittavat
varajäsenilleen kokoukseen osallistumisesta ollessaan estyneitä.
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
Talousjohtaja Leena Järvenpää, Forssa kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, Forssa
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
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
Kaupunginlakimies Hannu Tuominen, Riihimäki Perusturvajohtaja Riitta Lehtinen, Loppi
Henkilöstön edustajat
Johanna Rantanen, Juko
Anita Mäkelä, Kunta-alan Unioni
Päivi Kaisla, Tehy, KOHO
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Esittelijät
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Muutosjohtaja Jukka Lindberg
Sihteeri
projektiassistentti Helna Luoto
Muut henkilöt
Outi Puolakka, Päivi Uusi-Rauva, Mauno Rönkkö, Nina Kivi

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.59.
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: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Käsiteltiin kohdan 5. osalta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriä koskevat asiat.

10.01.2018
MUISTIO

3. Ajankohtaiskatsaus
Muutosjohtajien ajankohtaiskatsaus.
Liite: Power Point esitys, Matti Lipsanen
Esitys: VATE merkitsee saadun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi
Keskustelu:
Kalvoissa nimettyjen uusien henkilöiden lisäksi Timo Meronen suunnittelee maakunnan
kuvantamisen palveluja 20 %:n työpanoksella.
Johanna Rantanen toi esiin henkilöstön huolen tiedon avoimuudesta ja esitti toiveen
esimerkiksi työryhmien kokoonpanojen ja materiaalien lisäämisestä nettisivuille.
Päätös: Merkittiin muutosjohtaja Matti Lipsasen esittelemä ajankohtaiskatsaus tiedoksi.
Lisäksi sovittiin, että henkilöstöä koskevat asiat tuodaan käsittelyyn Henkilöstöfoorumiin
tiedonkulun parantamiseksi.
4. Esitys yhteishankintamallin kokeilusta Kanta-Hämeessä
Oma Hämeen muutosryhmässä käsiteltiin esitystä Kanta-Hämeen maakunnan kunnille,
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille
yhteishankintamallin kokeilusta KuntaPro Oy:n kanssa vuoden 2018 kesäkuun loppuun
mennessä. Ensimmäisenä kokeilussa olisi toteutettu mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelujen yhteiskilpailutus, jossa noudatettaisiin liitteen 1. mukaista palvelumaksun
määräytymistä sekä porrastetun hankintavolyymin mukaista takaisinmaksua kunnille ja
kuntayhtymille.
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Osana kokeilua selvitettäisiin lähtökohtaisesti kaikissa välttämättömissä siirtymävaiheen
hankinnoissa mahdollisuus maakunnallisen yhteishankinnan toteuttamiseen. Kukin
yhteishankintamallilla toteutettava hankinta valmisteltaisiin erikseen Sote-muutosryhmän
päätettäväksi. Yhteishankintamallin lopullisesta maakunnallisesta käyttöönotosta
kokeiluaikana saatujen kokemusten perusteella päätettäisiin elokuussa 2018.
Joulukuun muutosryhmässä asiaa päätettiin tarkentaa ja käsitellä uudelleen tammikuun
kokouksessa.
Liite 2. Yhteishankintamallin esittely
Liite 3. Komissiomalli, Kuntapro Oy:n hankintavolyymin mukainen palvelumaksun
määräytyminen
Esitys:
VATE merkitsee saadun esityksen yhteishankintamallista tiedoksi ja toteaa mallilla
saavutettavan hankintojen ja palvelutuotteiden yhdenmukaistamista jo ajalla ennen
maakunnan aloittamista. VATE suosittelee yhteishankintamallin pilotoinnin aloittamista ja
käyttämistä pilotointijaksolla myös muissa sote-palvelujen hankinnoissa.
Käsittely:
Sopijaorganisaation rooli valvojana on merkittävä, jos sopimuksiin on kirjattu bonuksia ja
sanktioita. Todettiin, että on harkittava sopivatko bonukset ja sanktiot välttämättä kaikkiin
hankintoihin ja käyttö on syytä harkita sopimuskohtaisesti sekä soveltaa tarvittaessa myös
kumppanuus- ja allianssimallisia hankintoja. Esitettiin, että tulisi selvittää voisiko
kuljetuspalveluyksikkö olla osa pilotointia (sopimus on jo tekeillä Hämeenlinnassa).
Päätös: Esityksen mukaan.
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5. Tiedoksi
- Vapaan valinnan lausuntojen yhteenveto monivalintavastauksiin on julkaistu (Liite 4)
- Keskussairaalan suunnittelua jatketaan keskussairaalan nykyiselle tontille, koska
neuvottelut Hämeenlinnan keskustan tonttivaihtoehdosta eivät ole johtaneet tuloksiin
Hannu Juvonen esitteli:
STM:n investointihakemuksen ja allianssikilpailutuksen vuoksi suunnittelussa on edettävä.
Maaliskuun valtuuston kokoukseen valmistellaan päätösesitys, jossa uusi sairaala esitetään
rakennettavaksi olemassa olevalle tontille.
- 8-tähden sairaalan suunnittelun seurantaryhmän kokous 9.1.2018
Hannu Juvonen esitteli:
Maaliskuun loppuun mennessä valmistuu selvitys toimintarakenteista. Tavoitteena on
kilpailukykyisempi erikoissairaanhoidon toimija kahden maakunnan alueella. Tammikuun
aikana ensimmäinen vaihe: yhteinen strategia ja visio, helmikuussa rakennekokonaisuus ja
maaliskuussa tiekartta muutokselle. Selvityksestä tiedotetaan mm. kunnanhallitusten
tapaamisessa.
Jukka oli osallistunut kokoukseen 9.1. ja totesi keskustelun hankkeen riskeistä ja
mahdollisuuksista olleen hyvää ja kattavaa. Hän oli vienyt kokoukseen Kanta-Hämeen sotevalmistelun esityksen siitä, että hankkeesta tulee tehdä vastaava riskianalyysi kuin Forssan
seudulla tehtiin.
- edellisessä kokouksessa päätettiin koota tähän kokoukseen tilannekatsaus olemassa
olevista valtakunnallisista tukipalveluyhtiöistä. Tukipalveluyhtiöiden valtakunnallinen
tilannekatsaus pidetään 19.1.2018, joten VATE:n katsaus siirretään helmikuun kokoukseen.
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- Oma-Hämeen valmistelun tukipalvelutyöryhmän loppuseminaari pidetään 17.1.2018.
Seminaarin lopputuloksena syntyy ehdotuksia maakunnan tukipalveluiden järjestämisestä,
jotka tuodaan seuraavassa vaiheessa VATE:n käsiteltäväksi.
Esitys:
VATE merkitsee saamansa selonteot tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin selonteot tiedoksi.
7. Muut esille tulevat asiat
8. Seuraavat kokoukset
14.2. klo 16–17
20.3. klo 9–11
10.4. klo 13–15
22.5. 13–15
19.6. klo 9.30–11.30
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55.

