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Oma Häme sote-muutosryhmän kokous
Aika: perjantai 23.3.2018 klo 13.00–15.00
Paikka: Kokoustila Ilves, Hämeen liitto, Niittykatu 5, Hämeenlinna
Kutsutut:
Hattula
Hausjärvi
Hämeenlinna
Janakkala
Loppi
Riihimäki
Eteva
FSHKY
Hämeen liitto
KHSHP
Pikassos
RSTKY
Julkisen alan unioni
Juko
KoHo
Oma Häme

Anitta Leinonen Katariina Koivisto kohtaan 4 saakka
Teija Suorsa-Salonen
Eija Leppänen
Matti Valtonen saapui klo 13.08
Riitta Lehtinen
Timo Turunen
Maari Valli
Juha Heino
Ahonen Anna-Mari
Hannu Juvonen saapui klo 13.19
Tuominen Tuula
Tiainen Juha
Kankus Juha
Mali Antti Johanna Rantanen
Niinikoski Silja
Lindberg Jukka
Lipsanen Matti
Luoto Helna (sihteeri)
Kuismin Annukka
Hämäläinen Johanna
Korte Aapo (kohdan 5 ajan)
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Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (LIITE 1).
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Käsiteltiin kohta 5.
3. Ikäihmisten palveluiden työryhmän linjausesitykset sote-muutosryhmälle
Sotevalmistelua ikäihmisten palveluiden kokonaisuuden osalta koordinoiva työryhmä
on tehnyt joulukuussa 2017 ja maaliskuussa 2018 useamman valmistelua ja
maakunnallista palvelukokonaisuutta koskevan esityksen sote-muutosryhmän
käsiteltäväksi. Mikäli sote-muutosryhmä hyväksyy esitykset, valmistelua jatketaan
niiden pohjalta ja toivotaan nykyisissä organisaatioissa toimivien ikäihmisten
palveluiden jo suuntaavan toimintaansa niiden mukaisesti vähitellen. Muiden
valmistelualueiden asioita koskevia esityksiä viedään niille mahdolliseen
jatkovalmisteluun (esim. terveydenhuolto).
Liitteessä 2 luetellut esitykset on koottu aihepiireittäin, joiden mukaan myös työryhmä
on ne saanut valmisteltuina käsiteltäväkseen.
I&O-muutosagentti Annukka Kuismin on käsittelemässä ehdotuksia kokouksessa.
Liite 2: Ikäihmisten palveluiden työryhmän esitykset
Esitys: Sote-muutosryhmä käsittelee tehdyt esitykset ja päättää mitä suosituksia
toiminnan suuntaamiseksi ikäihmisten palveluissa annetaan ajalle ennen maakunnan
aloittamista.
Käsittely: Annukka Kuismin esitteli työryhmän esitykset. Keskustelussa esitettiin
toive, että työryhmä laatisi toimenpidelistan mitä kunkin organisaation pitäisi tehdä.
Kuismin kehotti kutakin organisaatiota olemaan yhteydessä työryhmässä olleeseen
edustajaan. Muutosryhmä toivoi työryhmän kokoavan maakunnan volyymit ja
kustannukset sekä työstävän toimenpideohjelmaa erityiskoordinaatiota vaativien
kokonaisuuksien osalta, huomioisen myös tulevaisuuden näkökulman.
Päätös: Sote-muutosryhmä totesi suositukset hyviksi ja suosittelee kuntia ja
kuntayhtymiä noudattamaan esityksiä nykyorganisaatioissa. Erityishuomiota vaativat
toimeenpantavat: apuvälinekeskus ja päivystysolohuone-neuvottelut ja resursointi.

23.3.2018
Muistio

Käsiteltiin tiedoksi-asioista valinnanvapauspilotti.

4. Tukipalvelutyöryhmän loppuraportti
Loppuraportti oli sote-muutosryhmän esityslistalla 28.2., mutta asia siirrettiin
käsiteltäväksi tähän kokoukseen.
Oma Hämeen tukipalveluselvitystyöryhmä on pitänyt loppuseminaarinsa 17.1.2018 ja
antanut VATE:lle ehdotukset tukipalveluiden järjestämistavasta maakunnan
käynnistymisvaiheessa. 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.
Liite 3: 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: Merkittiin tiedoksi tukipalveluselvitystyöryhmän loppuraportti.

5. Yhteishankintamallia koskevan pilotin toteuttaminen KuntaPro Oy:n kanssa
Esitystä yhteishankintamallista on käsitelty sekä sote-muutosryhmässä että
VATE:ssa. Yhteishankintamallin tavoitteena on helpottaa kuntien ja kuntayhtymien
kilpailutusprosesseja ja sopimushallintaa sekä yhtenäistää Kanta-Hämeen
maakuntaan siirtyviä hankintasopimuksia. Ehdotettavassa mallissa kaikki
nykyorganisaatiot sitoutuisivat toteuttamaan välttämättömät hankintansa
siirtymävaiheessa vuosina 2018–2020 niin sanotulla yhteishankintamallilla KuntaPro
Oy:n kanssa. Näin saavutettaisiin maakunnalle yhtenäiset tuotekuvaukset ja
yhtenäiset hankinnan perusteet.
Ensimmäisessä käsittelyssä ennen vuodenvaihdetta sote-muutosryhmässä
18.12.2017 päätettiin tarkentaa KuntaPron komissiomallia ja käsitellä asia
tammikuun muutosryhmässä ennen esityksen viemistä kunnille ja kuntayhtymille.
Väliaikaisen toimielimen kokouksessa 10.1.2018 VATE hyväksyi yhteishankintamallin
pilotoinnin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa kokouksessaan 10.1.2018 ja
päätti lisäksi suositella yhteishankintamallin pilotoinnin aloittamista ja käyttämistä
pilotointijaksolla myös muissa sote-palvelujen hankinnoissa. Muutosryhmän
kokouksessa 26.1.2018 päätettiin ottaa ansaintamallin rakentamiseen mukaan
Hämeenlinnan kaupungin hankintayksikkö ja neuvotella ansaintamalli kohtuulliseksi
sekä seurata tilannetta vielä pilotin aikana.
Aikaisemmin mainittujen linjausten mukaisesti Oma Häme, Hämeenlinnan kaupunki
ja KuntaPro kävivät neuvottelua asiasta 6.3.2018. Keskusteluissa kävi ilmi, että
osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, ettei edellytyksiä yhteisen
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esityksen laatimiseksi ole tällä hetkellä olemassa. Hämeenlinnan kaupungin
näkökulmasta asumispalvelut ovat lähtökohtaisesti sellaisia hankintoja, joita ei voi
toteuttaa esitetyllä komissiomallilla siten, että sopimuksen hallinta siirtyy KuntaPro
Oy:lle. Ylipäätänsä sopimushallinnan siirtyminen jollekin toiselle osapuolelle on
Hämeenlinnan kaupungin näkökulmasta kestämätön ratkaisu.
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen osalta Hämeenlinnan kaupunki on
valmis toteuttamaan maakunnallisen kilpailutuksen siten, että se tekee
yhteistoimintasopimukset kaikkien kuntien kanssa ja toimii isäntäkuntana.
Hankintatekninen osaaminen hankitaan KuntaProlta tuntiveloituksella kuten tälläkin
hetkellä. Sopimukseen kirjataan optio kaikkien kuntien liittymisestä. Kilpailutukseen
osallistuvat kunnat osallistuvat kilpailutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
yhteistoimintasopimuksessa sovitun mukaisesti.
Liite 4: Muistio 6.3.2018 neuvottelusta
Esitys: Muutosryhmä toteaa yhteishankintamallin pilotoinnin toteuttamisen
komissiomallilla yhteistyössä KuntaPron kanssa rauenneeksi, koska yhtenäiseen
näkemykseen Hämeenlinnan kanssa ei päästy. Mielenterveyskuntoutujien
asumispalvelujen maakunnallinen kilpailutus suositellaan toteutettavan siten, että
Hämeenlinnan kaupunki toimii isäntäkuntana ja laatii yhteistoimintasopimuksen
kaikkien kuntien kanssa.
Käsittely: Hankintapäällikkö Aapo Korte esitteli Hämeenlinnan kaupungin
näkemyksen kilpailutuksen mallista ja KuntaPron kautta kilpailuttamisen ongelmista.
Oma Häme jatkaa valmistelua. Listataan ensin nykyiset sopimukset. Mietitään
sopimushallinta siirtymävaiheessa. Kilpailutuskohtaisesti harkittava onko kontaktina
isäntäkunta vai yksittäiset kunnat. Mielenterveyskuntoutujien palvelujen osalta syytä
ottaa erikoissairaanhoito (psykiatrian yksikkö) mukaan suunnittelemaan
hankintamallia ja hinnoittelua hoitokokonaisuuden huomioimiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
Sote-muutosryhmä suosittelee mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen
osalta kilpailutusta valmistelemaan ryhmää, jossa on yksi edustaja per
seutukunta. Hämeenlinnan kaupunki kokoaa ryhmän.
6. Muut asiat
7. Tiedoksi
-

-

Kanta-Hämeen talouden simulointi on alkanut STM:n ja VM:n neuvotteluilla (liite
5)
Kanta-Hämeen valinnanvapauspilotin hakemuksen jättämisestä on päätetty
Riihimäen seudun tk. kuntayhtymän hallituksessa 14.3.2018 ja 8,4M€
asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kehittämiseen suunnattu hakemus on
jätetty STM:lle 15.3.2018
Kantasairaala on saanut investointiluvan ja suunnittelussa ollaan siirtymässä
allianssivaiheeseen. Kuullaan sairaalasuunnittelun tilannekatsaus.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.04.

