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Oma Häme sote-muutosryhmän kokous
Aika: keskiviikko 28.2.2018 klo 13.00–15.00
Paikka: Vanajan Parvi, Vanajantie 10 B, 5. kerros, 13110 Hämeenlinna
Kutsutut:
Hattula
Hausjärvi
Hämeenlinna
Janakkala
Loppi
Riihimäki
Eteva
FSHKY
Hämeen liitto
KHSHP
Pikassos
RSTKY
Julkisen alan unioni
Juko
KoHo
Oma Häme

Anitta Leinonen
Teija Suorsa-Salonen
Eija Leppänen
Matti Valtonen
Riitta Lehtinen
Timo Turunen
Maari Valli
Juha Heino
Ahonen Anna-Mari
Hannu Juvonen kohtaan 6 saakka
Tuominen Tuula
Tiainen Juha
Kankus Juha
Mali Antti
Niinikoski Silja Marja-Liisa Forsell
Lindberg Jukka
Lipsanen Matti
Luoto Helna (sihteeri)
Korkala Matti
Haake Niina
Tulander-Välkki Johanna
Hämäläinen Johanna
Rönkkö Mauno
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ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (LIITE 1).
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Muutettiin käsittelyjärjestystä siten, että kohta 4 käsiteltiin ennen kohtaa 3.
3. Valmistelun ajankohtaisasiat
Uudet aloittaneet projektipäälliköt Matti Korkala (henkilöstövalmistelu) ja Niina Haake (maakunnan järjestäjätehtävä) esittäytyvät ja kertovat lyhyesti työsuunnitelmansa tilanteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Käsittely: Projektipäällikkö (maakunnan järjestäjätehtävä ja asiakkuuden hallinta) Niina
Haake ja projektipäällikkö (talous) Mauno Rönkkö esittäytyivät. Matti Lipsanen piti lyhyen
ajankohtaiskatsauksen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. ICT-valmistelun tilannekatsaus
Maakunnan ICT-valmistelu on jakautunut projekteiksi, jossa tulevan maakunnan ICT-ratkaisut muodostuvat. Projekteilla on erilaiset aikataulut ja valmistautuminen käyttöönottoon.
Maakuntavalmistelun ICT-työpajat ovat osoittaneet, että maakunnan ICT-valmistelulla on
monia kytkentöjä nykyorganisaatioiden toimintaan ja kehityssuunnitelmiin. ICT-projektipäällikkö Johanna Tulander-Välkki antaa ICT-valmistelun tilannekatsauksen.
Liitteet: ICT-valmistelun tilannekatsaus.
Esitys: Merkitään maakunnan ICT-valmistelun tilannekatsaus tiedoksi. Määritellään keskeiset
ICT-valmistelun yhdyspinnat nykyorganisaatioiden ICT-kehityskuvaan ja keskeisimmät yhteistyöalueet nykyorganisaatioiden toimintaan ja johtamiseen.
Päätös: Merkittiin ICT-valmistelun tilannekatsaus tiedoksi. Sovittiin, että jokainen muistuttaa
organisaatioissaan viemään ICT-valmisteluasiat ICT-ohjausryhmään. Jukka ja Johanna sopivat
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tapaamisen Hattulan edustajien kanssa.
5.

Vapaan valinnan pilotin valmistelu
Kanta-Häme tavoittelee isoa vapaan valinnan pilottihanketta. Maakunnallista vapaan valinnan pilottia on valmisteltu laajassa työryhmässä Oma Hämeen sateenvarjon alla. Oma Hämeessä pilottivalmistelua ovat työstäneet Johanna Hämäläinen, Auli Anttila ja Niina Haake.
Osana valmistelua on järjestetty seudulliset infotilaisuudet Forssassa (13.2.), Hämeenlinnassa (20.2.) ja Riihimäellä (22.2.). Hakemus on jätettävä STM:ään viimeistään 15.3.2018.
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kanssa on neuvoteltu hankkeen hallinnoinnista. Päätös on suunniteltu tehtäväksi yhtymähallituksessa 14.3.2018.
Hankerahoituksesta syntyy kova kilpailu maakuntien kesken. Rahoitusta myönnetään saatujen tietojen mukaan noin kolmasosalle maakunnista.
Liitteet: Pilottivalmistelun tilannekatsaus.
Esitys: Kuullaan pilottivalmistelun tilannekatsaus. Käydään keskustelu pilotin kohdisteista,
hankehakemuksen laadukkuuden elementeistä ja hankevalmistelun loppuunsaattamisesta.
Käsittely: Keskustelussa tuotiin esiin pitäisikö pilotin tavoitteita vielä tiivistää.
Päätös: Merkittiin pilottivalmistelun tilannekatsaus tiedoksi.

6. Hämeenlinnan palvelusetelikokeilu
Hämeenlinnan palvelusetelikokeilun vuoden 2017 toiminnasta on valmistunut kokonaiskatsaus. Kokeilun puitteissa on kertynyt jo noin vuoden kokemus nykyisen lakiesityksen mukaisen kansalaisen suoran valinnan piirissä olevien sote-keskusten käynnistämisestä ja toiminnasta. Hämeenlinnan kokeilu on yksi viidestä valtakunnallisesta suoran valinnan kokeilusta ja
se on onnistunut saamaan tarjonnan piiriin useita erilaisia tuottajia. Hämeenlinnan kokeilun
tavoite on erityisesti kapitaatiomallien kehittäminen, joka on maakunnan kannalta yksi keskeisimmistä suoran valinnan mallin strategisen onnistumisen kohdista. Hämeenlinnan vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Leppänen esittelee kokeilun kokonaiskatsauksen vuodelta 2017.
Liitteet: Hämeenlinnan palvelusetelikokeilun kokonaiskatsaus vuodelta 2017.
Esitys: Kuullaan kokonaiskatsaus, käydään lähetekeskustelu ja määritellään maakunnan kannalta keskeiset odotukset hankkeen suhteen.
Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.
7. Tukipalvelutyöryhmän loppuraportti
Oma Hämeen tukipalveluselvitystyöryhmä on pitänyt loppuseminaarinsa 17.1.2018 ja antanut VATE:lle ehdotukset tukipalveluiden järjestämistavasta maakunnan käynnistymisvai-
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heessa. VATE on käsitellyt asiaa ensimmäisen kerran kokonaisuutena helmikuun kokouksessaan. Varsinaiset päätökset valmistelun jatkamisesta ja tukipalveluihin liittyvistä käyttöönottojen aloituksista tehdään, kun VATE:sta tulee päätösvaltainen. VATE:n päätösvaltaisuuden
arvioidaan astuvan voimaan lainsäädännön hyväksymisen myötä 1.7.2018.
Tukipalveluiden valmistelua jatketaan tiiviisti kevään aikana maakuntavalmistelussa.
Liitteet: Tukipalveluselvitystyöryhmän loppuraportti.
Esitys: Merkitään tukipalveluselvitystyöryhmän ehdotukset eri palveluiden järjestämisestä
maakunnan käynnistysvaiheessa tiedoksi. Käydään lähetekeskustelu ehdotuksista nykyorganisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta.
Päätös: Käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
8. Tiedoksi
-

-

lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausuntonsa vapaan valinnan laista.
Lausunto löytyy linkistä: http://vnk.fi/documents/10616/6601425/Lausunto+luonnoksesta+hallituksen+esitykseksi+laiksi+asiakkaan+valinnanvapaudesta+sosiaali+ja+terveydenhuollossa+16.2.2018/388663ab-f25c-434a-9677-b2a0be2b5cc3?version=1.2
THL:n tekemät maakuntatalouden simulaatioharjoituksessa käytettävät maakuntakohtaiset asiantuntija-arviot ovat valmistuneet. Kanta-Hämeen arvio löytyy täältä:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-051-8

9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01.
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