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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 13. epävirallinen
kokous
Aika: perjantai 17.8.2018 klo 13.00–15.00
Paikka: Vanajan Parvi, Vanajantie 10 B, 5. kerros, 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
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kohtaan 4 saakka
Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos Petri Talikka
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto
Perusturvajohtaja Riitta Lehtinen, Loppi
Henkilöstön edustajat
Johanna Rantanen, Juko Jouni Riihimäki
Anita Mäkelä, Julkisen alan unioni Silja-Liisa Niinikoski
Päivi Kaisla, Tehy, KOHO
Esittelijät
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Muutosjohtaja Jukka Lindberg
Sihteeri
projektiassistentti Helna Luoto
Asiantuntijat
Projektipäällikkö (laki- ja sopimusasiat) Päivi Uusi-Rauva
Projektipäällikkö (konsernirakenne) Marjo Lindgren
Projektipäällikkö (talous) Mauno Rönkkö
Projektipäällikkö (järjestäjätehtävä) Niina Haake
Projektipäällikkö (henkilöstö) Matti Korkala
Projektipäällikkö (tietohallinto) Johanna Tulander-Välkki
Viestintäasiantuntija Outi Puolakka
Projektiasiantuntija Auli Anttila
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Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Väliaikaisen valmistelutoimielimen edellisen kokouksen muistio on lähetetty
kokouskutsun liitteenä.
Liite 1: Edellisen kokouksen muistio.
Esitys: VATE hyväksyy edellisen kokouksen muistion.
Päätös: Esityksen mukaan.

3. Kokonaisvalmistelun tilanne
Tämän hetkisen tiedon mukaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun aikataulu
tulee muuttumaan seuraavasti:
-

maakunnan palveluiden järjestämisvastuun aloittaminen 1.1.2021
sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) käsittely valtioneuvoston vastineesta
perustuslakivaliokunnan lausuntoon (elo-syyskuu)
perustuslakivaliokunnan käsittely (syys-lokakuu)
lakien eduskuntakäsittely marras-joulukuu
lakien voimaantulo ja maakuntien perustaminen vuoden 2019 alussa
maakuntavaalit toukokuussa 2019
maakuntavaltuustojen järjestäytyminen elokuussa 2018

Edellä mainitun johdosta on projektien aikatauluja päivitetty. Projektien
aikataulutuksessa on lähdetty siitä, että Kanta-Hämeen maakunnassa olisi alustava
valmius toiminnan aloitukseen elokuussa 2020. Valmisteluun käytettävissä oleva
lisäaika olisi vähän yli puoli vuotta. Loppuvuosi 2020 käytetään maakunnan toiminnan
häiriöttömän käynnistämisen varmistamiseen ja yksityiskohtien hiontaan.
VM ja STM ovat lähettäneet valmisteluille kysymyksiä koskien ajankohtaista
maakunnan valmistelutilannetta. Muutosjohtajat ovat vastanneet kysymyksiin liitteen
mukaisesti koskien maakunnan mahdollisia vaihtoehtoisia sote-valmisteluja,
henkilöstötilannetta sekä hankekehittämistä.
Liitteenä on listaus niistä kokonaisuuksista, joiden valmistelua uuden maakunnan
aloittaminen edellyttää. Lisäksi liitteenä ovat tällä hetkellä valmistelussa olevien
kokonaisuuksien projektiaikataulut.
Kokouksessa projektipäälliköt kertovat valmistelussa olevista projekteista, niihin
liittyvistä haasteista sekä vastaavat esiin nouseviin jäsenten kysymyksiin.
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Liitteet:

Muutosjohtajien vastaus saapuneeseen kyselyyn (liite 2)
Valmistelukokonaisuudet (liite 3)
Projektiaikataulut (liitteet 4-5)

Esitys:

VATE merkitsee tiedoksi esittelyn maakunta- ja sote-uudistuksen
tilanteesta ja käy keskustelun valmisteluprojektien aikataulusta ja
sisällöstä.

Käsittely:

Maku-muutosjohtaja Matti Lipsanen kävi läpi lakien käsittelyn
suunniteltua aikataulua. Sote-muutosjohtaja Jukka Lindberg kävi
läpi vastaukset VM:ltä tulleeseen kyselyyn. Todettiin, että
Hämeen liiton järjestämässä kuntajohtajien tapaamisessa 5.9.
keskustellaan mahdollisesta vaihtoehtoisesta valmistelusta sotelakien kaatuessa.
Käytiin läpi valmistelun kokonaistilanne. Projektipäälliköt kertoivat
omien vastuualueidensa valmistelutilanteen.

Päätös:

Merkittiin saatu tilannekatsaus tiedoksi.

4. Oma Hämeen ohjausmalli ja ohjauksen elementit
Maakunta- ja sote-uudistuksen aikataulun muutos mahdollistaa edellistä vaihetta
tarkoituksenmukaisemman strategian ja ohjausmallin viimeistelyn. Tavoitteena on
valmistella ohjausmalli siten, että maakuntahallitus linjaa pohjarakenteen ja
perusperiaatteet syksyn 2018 aikana. Pohjarakenteen ja perusperiaatteiden
valmistelua jatketaan loppusyksy 2018 sekä kevät 2019. Maakuntavaalien ja
luottamushenkilöiden valinnan jälkeen syksyllä 2019 käynnistetään maakunnan
strategian ja ohjausmallin yksityiskohtainen työstäminen ja käsittely tehdyn
valmistelun pohjalta siten, että maakuntavaltuusto hyväksyy ne vuoden 2019 loppuun
mennessä.
Liitteet:

Esitys maakunnan ohjausmallista 14.8.2018 täydennettynä mm.
järjestäjän ohjaukseen liittyvillä elementeillä. (Liite 6)

Esitys:

VATE käy esitetyn materiaalin pohjalta lähetekeskustelun ja linjaa
esitettyyn malliin liittyvien ohjauksen keinojen (mm.
sopimusohjaus ja vaikuttavuustavoitteiden asettaminen)
valmistelua.

Käsittely:

Lindberg totesi esityksessään, että maakuntahallituksen
seminaariin viedään keskusteluun turvallisuusjaosto ja sosiaali- ja
terveyslautakuntien määrä. Seuraavaksi kirjoitetaan auki
poliittisen ohjauksen ja operatiivisen työn suhde
organisaatiomallissa.

Hannu Juvonen poistui kokouksesta klo 14.32.
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Keskustelussa tuotiin esiin, että tarkastuslautakunnan rooli ei
vielä tule esiin kuviossa. Kysyttiin myös miksi
johtokunta/maakunnan liikelaitos on esityksessä
maakuntajohtajan alla ja toivottiin keskustelua asiasta.
Päätös:

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

5. Taloustilanne 31.7.2018
Maakunta- ja sote-uudistukseen valmisteluvaiheen rahoitus koostuu ministeriöiden eri
käyttötarkoituksiin
kohdentamista
avustuksista
sekä
avustuksensaajien
omarahoitusosuuksista. Valtiovarainministeriö on myöntänyt maakuntaliitoille
avustusta uudistuksen hallinnolliseen valmisteluun sekä uudistuksen liittyviin ICTkustannuksiin ja sosiaali- ja terveysministeriö on antanut avustusta palvelujen
toiminnalliseen kehittämiseen. Avustusten omarahoitusosuudeksi on edellytetty 5-20
% kunkin kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista.
Kanta-Hämeen maakuntavalmistelun taloustilanne on vakaa. Maakunnan yleistä
esivalmistelua, ICT-muutosten suunnittelua ja toteutusta sekä toiminnan
hankemuotoista kehittämistä on toteutettu hankkeisiin osoitettujen rahoituksien
puitteissa. Esivalmisteluvaiheen pidennyttyä lainsäädännön viivästymisen myötä VM
on siirtänyt osan väliaikaisen toimielimen käyttöön vuodelle 2018 varatusta
rahoituksesta esivalmisteluavustukseksi. Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle
säädettyjen tehtävien kustannuksiin myönnetään rahoitus, kun maakuntien
perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty ja lakien voimaantuloajankohta
vahvistuu.
Hankekohtaiset toteumatiedot on esitetty liitteessä.
Liitteet:

Hankkeiden taloustilanne. (Liite 7)

Esitys:

VATE merkitsee taloustilanteen tiedoksi.

Käsittely:

Projektipäällikkö Mauno Rönkkö esitteli rahoitustilanteen.
Hankerahoitus on myönnetty tällä hetkellä lokakuun loppuun
saakka.
Jukka Lindberg totesi, että myös sote-koordinaattorin
palkkaamiseen on saatu erillisrahoitus. Sote-koordinaattorin
rekrytointi ei onnistunut keväällä ja tällä hetkellä selvitetään
mahdollisuutta palkata henkilö yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

6. Muut esille tulevat asiat
Pekka Voutilainen kertoi, että TE-toimiston edustus VATE:ssa tulee muuttumaan.
Asia on käsiteltävänä seuraavassa maakuntahallituksessa.
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7. Tiedoksi
•

Oma Häme on jättänyt Sitralle hankehakemuksen “Huomisen terveyskeskus”, jonka
tavoitteena parantaa terveyskeskusten kilpailukykyä, markkina-asemaa ja lisätä
asiakaskokemuksen ymmärtämistä perusterveydenhuollossa. Hankehakemuksen
kokonaisuus 45.000 euroa, josta Oma Hämeen osuus on 10.000. (Auli Anttila)
Liitteet: Diaesitys hankkeesta. (Liite 8)

•

Maakunnallisen kuvantamisen esitys tuodaan syksyn aikana muutosryhmiin ja
mahdollisesti sitä kautta kuntien päätökseen.

8. Seuraavat kokoukset
10.10. klo 9.30–11.30
8.11. klo 9.30–12.00
12.12. klo 9.30–12.00
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02.

