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Oma Häme sote-muutosryhmän kokous
Aika: tiistai 21.8.2018 klo 9.30–11.30
Paikka: Ilves-sali, Hämeen liitto, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Kutsutut:

Hattula
Hausjärvi
Hämeenlinna
Janakkala
Loppi
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FSHKY
Hämeen liitto
KHSHP
Pikassos
RSTKY
RSTKY
Julkisen alan unioni
Juko
KoHo
Oma Häme

Anitta Leinonen
Teija Suorsa-Salonen
Satu Ala-Kokko
Matti Valtonen (puheenjohtaja)
Riitta Lehtinen
Timo Turunen
Maari Valli
Katariina Korhonen
Ahonen Anna-Mari
Hannu Juvonen
Tuula Tuominen
Jussi Savola
Olli Huuskonen
Juha Kankus
Antti Mali
Silja-Liisa Niinikoski varalla Marja-Liisa Forsell
Jukka Lindberg
Matti Lipsanen
Helna Luoto (sihteeri)
Matti Korkala
Auli Anttila
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Esityslista:
1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30 ja totesi osallistujat. Muutosryhmän uudet
jäsenet esittäytyivät samalla.

2.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (LIITE 1).

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
3.

Ajankohtaiskatsaus
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 (elokuu-lokakuu)
perustuslakivaliokunnan käsittely (syys-lokakuu)
mietinnön viimeistely StV:ssa (loka-marraskuu)
lakien eduskuntakäsittely (marras-joulukuu)
lakien voimaantulo ja maakuntien perustaminen vuoden 2019 alussa
maakuntavaalit toukokuussa 2019
maakuntavaltuustojen järjestäytyminen elokuussa 2018

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. Keskeistä muutosryhmän näkökulmasta
on hankekehittämisen rahoitus ja suuntaaminen ennen maakunnan aloittamista
Liitteet:

Muutosjohtajien vastaus saapuneeseen kyselyyn (Esityslistan liite 2)

Esitys:

Muutosryhmä merkitsee tiedoksi esittelyn maakunta- ja soteuudistuksen tilanteesta ja käy keskustelun aikataulujen vaikutuksista
muutosryhmän näkökulmasta.

Käsittely:

Keskustelussa todettiin skenaariotyö tarpeelliseksi ja että Hämeen
liitto olisi sopiva taho työn toteuttajaksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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4.

Sote-muutosryhmän varapuheenjohtajan valinta
Sote-muutosryhmän kokouksessa 30.5.2018 valittiin muutosryhmän
puheenjohtajaksi Matti Valtonen. Puheenjohtajiston valintaperiaatteena on ollut
aiemmin se, että puheenjohtaja tulee kunnasta ja varapuheenjohtaja
kuntayhtymästä.
Esitys:

Valitaan sote-muutosryhmälle varapuheenjohtaja.

Käsittely:

Esitetty ja kannatettu Jussi Savolaa.

Päätös:

Valittiin sote-muutosryhmän varapuheenjohtajaksi Jussi Savola.

Käsiteltiin kohdasta 7 Huomisen terveyskeskus.
5.

Maakunnan henkilöstöstrategian valmistelu (Matti Korkala)
Maakunnan henkilöstöstrategia on osa maakuntastrategiaa, jonka
maakuntavaltuusto hyväksyy toimikautensa alkaessa. Henkilöstöstrategiassa
määritellään henkilöstöjohtamisen linjaukset, jotka tukevat maakuntastrategiassa
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tavoite on, että henkilöstöstrategisia linjauksia
noudatettaisiin jo maakunnan valmisteluaikana. Erilaiset kokeilut on yksi tapa viedä
strategiaa käytäntöön.
Henkilöstöstrategiaa valmistellaan työryhmässä, jonka muodostavat johto- ja
esimiestason ammattilaiset maakunnan eri kuntaorganisaatiosta ja Hämeen ELYkeskuksesta sekä henkilöstön edustajat. Työryhmä kokoontuu työpajoihin kolme
kertaa: 10.8., 15.8. ja 7.9.2018. Luonnos henkilöstöstrategiaksi valmistuu syyskuun
2018 loppuun mennessä. Asiantuntijatukea työpajatyöskentelyyn ja strategiatyöhön
ostetaan Tamora Oy:stä.
Henkilöstöstrategian valmisteluun on mahdollisuus tutustua ja osallistua erillisten
verkkosivujen kautta.

6.

Esitys:

Merkitään tiedoksi henkilöstöstrategian valmistelutilanne.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

7.

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

Diaesitys hankkeesta. (Esityslistan liite 3)

Kanta-Hämeen asiakasprosessien selvitys
Kanta-Hämeen maakunnan asiakasprosessien selvityshanke. Projektin
tavoitteena on tehdä maakunnan yhteisten asiakas-ja potilasprosessien
selvitys perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja lähellä
terveydenhuoltoa olevien sosiaalipalveluiden osalta tavoitteena
tarkoituksenmukaiset ja asiakaslähtöiset prosessit alueellisten hoito- ja
palvelukokonaisuuksien kehittämiseksi ja johtamiseksi. Selvitys on jatkoa
KHSHP:ssa jo tehdylle selvitykselle. Selvitys laajentaa näkökulmaa
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon puolelle. Selvitys kattaa
terveydenhuollon prosessit koko Kanta-Hämeen alueelta poislukien Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän sekä sosiaalipalvelut Hämeenlinnan
kaupungin osalta.
Liitteet:
Alustava toteutussuunnitelma maakunnan asiakas- ja
potilasprosessien selvityksestä. (Esityslistan liite 4)

•

8.

Asiakasmaksulain lausuntoesitys maakuntahallitukselle
Jo totutun käytännön mukaisesti maakuntavalmistelun lausuntopohjat ovat
kuntien ja kuntayhtymien käytössä. (Esityslistan liite 5)

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14.

