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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 14. epävirallinen
kokous
Aika: maanantai 10.9.2018 klo 13.00–15.30
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
Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri kohdasta 3 alkaen
Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Johtaja Eija Mannisenmäki, Hämeen TE-toimisto
Kunnanjohtaja Mikko Salmela, Loppi
Henkilöstön edustajat
Johanna Rantanen, Juko
Anita Mäkelä, Julkisen alan unioni
Päivi Kaisla, Tehy, KOHO kohdasta 3 alkaen
Esittelijät
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Muutosjohtaja Jukka Lindberg
Sihteeri
projektiassistentti Helna Luoto
Asiantuntijat
projektipäällikkö (tietohallinto ja ICT) Johanna Tulander-Välkki kohtaan 3 saakka
projektipäällikkö (järjestäminen) Niina Haake kohta 9
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Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.
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. ICT III -rahoitus, Myönnetyn rahoituksen käyttö
Rahoitusta on myönnetty Kanta-Hämeen ict-valmisteluun 2 600 564 €, josta
omavastuu alkuperäisen valtionosuuspäätöksen mukaan oli 10 % (260 056,40 €). VM
ilmoitti elokuussa, että omarahoitusosuus on ICT-rahoituksen osalta poistettu
kesäkuussa myönnetyn rahoituksen osalta. Tämä päätös helpottaa valmistelua
merkittävästi, koska työpanosta ei tarvitse koota eri lähteistä kattamaan
omarahoitusosuus. Lisäksi nyt myönnetty rahoitus ei ole sidottu talousarviovuoteen
2018 ja näin ollen sitä voidaan käyttää myös joustavasti vuonna 2019.
Oma Hämeen ict-valmistelu on tehnyt kesän aikana rahoituksen käyttösuunnitelman
projektipäälliköiden ehdotusten mukaisesti. ICT-ohjausryhmä on päättänyt
rahoituksen jakaantumisen 22.8.2018 kokouksessa. Rahoituksen käyttösuunnitelma
on toimitettava ministeriölle 31.10.2018 mennessä.
Effican päivityksen (Lifecare) käyttöönoton aikataulu voi vaikuttaa suunniteltuun
rahoituksen käyttöön. Maakunnan organisaatiot voivat ehdottaa vaihtoehtoisia
hankkeita rahoitettavaksi, mikäli nyt suunnitelmissa mukana olevien projektien
aikatauluun tulee muutoksia. Ehdotukset on toimitettava Oma Hämeen ictvalmistelijoille 5.10.2018 mennessä, jotta lopullinen käyttösuunnitelma voidaan
toimittaa ministeriölle aikataulussa. Mahdolliset muutokset käsitellään ja päätetään
ICT-ohjausryhmässä.

Liitteet:

Kooste ICT III -rahoituksesta, kalvot (esityslistan liite 2)
Excel rahoituksen käytöstä (esityslistan liite 3)

Esitys:

VATE kuulee projektipäällikkö Johanna Tulander-Välkin esityksen
ja hyväksyy valmistelun mukaisen ICT-ohjausryhmässä päätetyn
käyttösuunnitelman omalta osaltaan.

Käsittely:

Johanna Tulander-Välkki esitteli käyttösuunnitelman.
Kokousmateriaalien lähettämisen jälkeen oli tullut tieto, että
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omavastuuosuus poistuu. Epävarman tilanteen vuoksi
keskitytään projekteihin, jotka hyödyttävät nykyorganisaatioita
uudistuksen läpimenosta riippumatta.
Keskustelussa tiedusteltiin tuleeko maakunnallisen
perhekeskuksen järjestelmä olemaan osa ICTrahoituskokonaisuutta. Tulander-Välkin mukaan
käyttösuunnitelmaa tullaan muuttamaan siten, että järjestelmien
kehittämiseen löytyy rahaa.
Sähköisen asioinnin osalta todettiin, että Vimana koordinoi tätä
varten sähköisen asioinnin ryhmää sekä tekee valtakunnallista
selvitystä maku-puolen valmistelun suunnittelemiseksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

4. Ajankohtaiskatsaus
Muutosjohtajat esittelevät sote- ja maakuntauudistuksen Kanta-Hämeen valmistelun
ajankohtaiset kysymykset. Valmistelun rahoitusta koskevat asiat käsitellään
esityslistalla erillisessä pykälässä.
Esitys:

VATE käy keskustelun ajankohtaisesta tilanteesta ja merkitsee
saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely:

Keskustelussa Saarni tiedusteli liikelaitoksen valmistelun
tilannetta, joka on keskeinen asia myös sote-keskuksen
valmisteluryhmän kannalta. Lindberg totesi, että toistaiseksi on
keskitytty paljolti järjestämiseen ja poliittisen ohjausmallin
suunnitteluun. Myös prosessikuvauksia, joiden pohjana käytetään
sairaanhoitopiirin prosessikuvausta, työstetään parhaillaan.
Liikelaitoksen valmistelun resursoinnista todettiin, että asiaa
pohditaan tarkemmin, kun lait vahvistetaan.

Päätös:

Merkittiin muutosjohtajien ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

5. Oma Häme -valmistelun yleisrahoitus
Maakunta- ja sote-uudistuksen yleistä valmistelua toteutetaan valtion rahoituksella.
Rahoitus on jaettu maakuntien kesken siten, että jokaisella maakunnalla on pienehkö,
tasasuuruinen perusosa ja pääosa rahoituksesta jakautuu maakuntien asukasluvun
perusteella. Kanta-Hämeen osuus vuoden 2018 yleisrahoituksesta on yhteensä noin
2,2 miljoonaa euroa.
Valtion budjetissa vuoden 2018 rahoitus oli jaettu pidennetyn esivalmisteluvaiheen ja
väliaikaishallinnon kesken. Budjettia valmisteltaessa ajateltiin maakunnat
perustettavan ja väliaikaishallinnon aloittavan Vuoden 2018 aikana. Yleisvalmistelun
rahoituspäätökset on nyt tehty lokakuun 2018 loppuun saakka.
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Valtiovarainministeriön mukaan loput vuoden 2018 rahoituksesta päätetään
nopeahkolla aikataululla ja rahoitus on käytettävissä myös vuoden 2019 puolella. VM:n
mukaan rahoituksen jäljellä olevaan osaan ei edellytetä omarahoitusta. Tämä rahoitus
riittää Oma Häme -valmistelun jatkamiseen vuoden 2019 maaliskuun loppuun saakka.
Valmistelun saumattoman jatkon varmistamiseksi Hämeen liiton palveluksessa olevien
Oma Häme -valmistelijoiden työsuhteita on tarpeen jatkaa mahdollisimman pian
31.3.2019 saakka.
Valtion budjetissa vuodelle 2019 on osoitettu maakuntien väliaikaishallinnolle
yhteensä 93 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa valmistelun jatkamisen riittävällä
tasolla ensi vuonna, mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuus astuu
voimaan.
Valmistelun rahoitustilannetta esitellään kokouksessa.
Esitys:

VATE merkitsee maakuntavalmistelun rahoitustilanteen tiedoksi
ja hyväksyy osaltaan Oma Häme -valmistelun työsuhteiden
jatkamisen 31.3.2019 saakka, mikäli rahoituspäätös tehdään
ennakoidusti.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Käsiteltiin kohta 7.
6. Kuvantamisen tulevaisuus terveydenhuollossa
KHSHP.n kuvantamisen asiantuntija yksikön johtaja Timo Meronen on selvittänyt
maakunnan
kuvantamisen
tilannetta
sekä
erikoissairaanhoidon
että
perusterveydenhuollon näkökulmasta. Kuvantamista tehdään tällä hetkellä
maakunnassa
sekä
erikoissairaanhoidon
että
perusterveydenhuollon
organisaatioissa.
Selvitys pitää sisällään nykytilanteen kartoituksen, organisaatiot sekä toiminnan
volyymit. Lisäksi selvitys sisältää Kanta-Hämeessä kuvantamiseen käytetyt resurssit
tilojen, laitteiden, henkilöstön ja käytetyn rahan näkökulmista. Lisäksi selvityksessä on
tarkasteltu kuvantamista kokonaisuutena tulevan maakunnan näkökulmasta ja esitetty
jatkokehittämisen vaihtoehtoja toimintamallien yhtenäistämiseksi, ajanvarauksen
sujuvoittamiseksi, resurssien käytön optimoimiseksi, potilaan valinnanvapauden
lisäämiseksi sekä tarkoituksenmukaisimman rakenteen aikaansaamiseksi.
Selvityksen perusteella on päädytty ehdottamaan kuvantamisen kokoamista KantaHämeessä yhteen (KHSHP) organisaatioon siten, että kukin maakunnan toimipiste
muodostaa oman tulosyksikkönsä. Maakunnan liikelaitoksen perustaminen siirtyy
vuoteen 2021. Näin ollen on tarkoituksenmukaista tehdä kuvantamiseen liittyvät
uudelleenjärjestelyt jo ennen maakunnallisen toimintaorganisaation muodostamista.
Ratkaisu edellyttää, että asiasta päätetään sairaanhoitopiirissä sekä nykyisissä
perusterveydenhuollon organisaatioissa, joissa on omaa kuvantamistoimintaa ja
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muutosprosessi toteutetaan erillisen yhdessä rakennetun toimeenpanosuunnitelman
puitteissa.
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyöselvitys kuvantamisen
tulevaisuudesta on käynnistynyt ja se toteutetaan ajalla syyskuu - joulukuu 2018
yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Kuvantamisen osalta selvitetään
nopealla aikataululla etuja ja haittoja ratkaisulle, jossa kuvantaminen kootaan
suurempaan
kokonaisuuteen
ylimaakunnallisesti.
Selvitys
käsitellään
sairaanhoitopiirin hallituksessa 11.12.2018.
Liitteet:

Kanta-Hämeen maakunnan selvitysaineisto lähetetään ennen
kokousta.

Esitys:

VATE merkitsee maakunnan sisäisen kuvantamisen selvityksen
sekä aloitetun maakuntien välisen yhteistyöselvityksen tiedoksi ja
toteaa, että kuvantamisen tyyppisissä sairaanhoidollisissa
tukipalveluissa on tarkoituksenmukaista hakea kestäviä
laajapohjaisia ratkaisuja.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7. Kanta-Hämeen omistajapoliittinen kokous 5.9.2018
Maakunnan kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon kanssa on pidetty yhteinen
omistajapoliittinen kokous Hämeenlinnassa 5.9.2018. Kokouksen asialistalla oli 8tähden sairaala, valtakunnallinen ja paikallinen valmistelutilanne sekä keskustelu
kuntien näkymistä sote-ja maakuntauudistuksen jatkosta.
Esitys:

Todetaan keskustelun sisältö ja sen mahdolliset vaikutukset
maakuntavalmistelulle.

Käsittely:

Omistajapoliittisessa kokouksessa sovittiin, että Hämeen liitto
selvittää kuntien poliittisen tahtotilan vaihtoehdoista ja
aikatauluista kyselyn avulla. Todettiin, että Hämeen liitto
maakuntajohtajan johdolla vie prosessia eteenpäin ja Oma Häme
tarjoaa asiantuntemustaan taustamateriaalien ja nykytilan
kuvausten tuottamisessa tarpeen mukaan.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

8. Muut esille tulevat asiat

9. Tiedoksi
•

Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisistä määräajoista on julkaistu päivitetty versio
alueuudistus.fi
sivustolla.
Esitys
löytyy
linkistä.
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maakuntavalmistelun+m%C3%A
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4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf/d9097850-3b2c-4eb7-88e566e0f8ed45e2/Maakuntavalmistelun+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ajat.pdf.pdf
•

Projektiasiantuntija Sirpa Ylikerälä toimii sote-koordinaattorina 1.9.2018 eteenpäin,
kunnes tehtävä täytetään hakuprosessin kautta yhteistyössä KHSHP:n kanssa.

•

Ravitsemuspäällikö Tuula Vihersaari toimii sote- ja maakuntavalmistelussa
ateriapalvelujen asiantuntijana 20 %:n työpanoksella, jonka KHSHP antaa valmistelun
käyttöön.

•

Huomisen terveyskeskus -hankehakemus hyväksytty.

•

THL:n maakunta-arvio/syksy 2018
Sote-järjestämislakiluonnoksen (HE 15/2017 vp) mukaan THL arvioi jatkossa
maakuntien järjestämiskykyä eli kykyä järjestää palveluja laissa määritellyillä tavoilla
huomioiden mm. väestön palvelutarpeen, saatavuuden ja asukkaiden
yhdenvertaisuuden. Asiantuntija-arvio muodostaa pohjan STM:n tekemälle palvelujen
saatavuuden ja rahoituksen arvioinnille ja siten myös maakuntien arviointimenettelyn
käynnistämiselle. THL:n arviointi on yksi osa tulevaa maakuntien ohjausjärjestelmää.
THL
on
tuottanut
keväällä
2018
arviointiraportin
ensimmäisten
neuvottelusimulaatioiden tueksi ja syksyllä 2018 tehtävä arviointi on myös harjoitus,
jossa syvennetään maakunnan ja arvioitsijan yhteistyötä. Luonnos arviointiraportista
on nyt valmis, lopullinen raportti julkaistaan marraskuussa 2018.
Esitellään STM:n arviointiprosessin vaiheet ja sisältö sekä luonnosvaiheen raportin
keskeiset lopputulokset.
Liitteet:
Esitys:
Päätös:
-

Luonnos arviointiraportista (esityslistan liite 4)
Merkitään tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi.

Maakuntien sote-indikaattorit THL:n Tietoikkunassa:
https://proto.thl.fi/tietoikkuna/#/chart

10. Seuraavat kokoukset
10.10. klo 9.30–11.30
8.11. klo 9.30–12.00
12.12. klo 9.30–12.00
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.

