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Oma Häme sote-muutosryhmän kokous
Aika: torstai 26.4.2018 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 paikalla kohdasta 3 lähtien
Tuominen Tuula
Savola Jussi
Kankus Juha
Mali Antti
Niinikoski Silja
Lindberg Jukka paikalla kohdasta 5 lähtien
Lipsanen Matti
Luoto Helna (sihteeri)
Ylikerälä Sirpa
Haake Niina
Rönkkö Mauno
Uusi-Rauva Päivi
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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: Esityksen mukaan.
3. Ajankohtaiskatsaus
-

Hallintomallin valmistelun tilannekatsaus
Maku-valmisteluprojektien tiannekatsaus

Esitys:

Merkitään saatu ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Käsittely:

Matti Lipsanen piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen.
Keskustelussa todettiin, että sote-muutosryhmä ja maku-muutosryhmä
jatkavat myös kesän jälkeen.

Päätös:

4.

Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Maakunnan kuntien ja kuntayhtymien sitoutuminen vapaan valinnan pilottiin
Vapaan valinnan pilottiin osallistumisesta on pyydetty kunnilta ja kuntayhtymiltä
sitoutumispäätökset 26.4.2018 mennessä. Sitoutumisilmoitukset on raportoitava
ministeriölle 30.4.2018 mennessä. Oma Häme esittelee kokouspäivään mennessä
vastaanotetut kuntien ja kuntayhtymien päätökset.
Esitys:

Kuullaan kuntien ja kuntayhtymien sitoutumispäätösten tilanne ja
todetaan, riittääkö maakunnan sitoutumisaste STM:n edellyttämään
80 %:iin.

Käsittely:

Muutama päätös ei ole tullut perille: tarkistetaan puuttuvien tilanne.

Päätös:

Merkittiin sitoutumistilanne tiedoksi ja todettiin, että sitoutumisaste
täyttyy.

5. Esitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnin piloteiksi
Työllisyyden kohentuneesta tilanteesta huolimatta Kanta-Hämeessä on suuri joukko
työttömiä, jotka ovat työllistyäkseen ensisijaisesti yhteen sovitettujen sosiaali-,
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terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarpeessa. Näitä asiakkaita tunnistetaan
puutteellisesti sekä sote- että työllisyyspalveluissa. Palvelujen keskinäistä
integraatiota tulee parantaa. Jotta palvelut ovat mahdollisimman oikeita ja oikeaaikaisia, on tarve löytää asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn vahvuudet. Kohderyhmän
tarpeisiin soveltumattomat palveluratkaisut ovat kalliita yhteiskunnan talouden
kannalta.
Aikuisten sosiaalisen hyvinvoinnin palvelut, kuntoutus/työikäiset sekä
kasvupalvelujen työnhakija -valmisteluryhmät esittävät, että maakunnassa
lähdettäisiin välittömästi pilotoimaan kauempana työmarkkinoilta olevien monialaisia
palveluja tarvitsevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä ”taustat kuntoon”-toiminnalla.
Näin luodaan maakuntaan yhtenäistä toimintatapaa.
Liite 2: Valmisteluryhmien esitys piloteiksi.
Esitys:
Muutosryhmä päättää ehdottaa ao. toimijoille, että maakunnassa
pilotoidaan systemaattisesti jäljellä olevan työkyvyn arvioinnin mallia kauempana
työmarkkinoista oleville ryhmille.
Käsittely:
Sosiaalihuollon asiantuntija Sirpa Ylikerälä esitteli valmisteluryhmien
esityksen, jonka mukaan jokainen kunta toimisi omilla resursseilla. Hämeenlinna voisi
toimia kokoajana ja Hämeenlinnan mallia voidaan hyödyntää ja jatkokehittää.
Keskustelussa tarkennettiin, että kunnat päättävät itse osallistuvatko ne
kehittämiseen ja että kyseessä on ennemminkin toimintamallien yhtenäistämisestä
kuin pilotista. Kehittämisprosessin aikana ja jo ennen sitä tulisi miettiä miten
kehitettävä prosessi sijoittuu tulevaan maakuntaan.
Päätös:
Esityksen mukaan. Valmistelu pohtii millainen maakunnan malli olisi ja
miten esitettyä mallia kehitetään eteenpäin.
6. Valmistelualueiden tilannekatsaukset
Oma Häme-valmistelussa on otettu käyttöön projektinhallinnan uusia asiakirjoja, joilla
hallitaan laajaa valmistelukokonasuutta ja sen osia. Valmistelualueiden
vastuuhenkilöiden projektien ja osaprojektien valmistumista seurataan Oma Häme
johtoryhmässä sekä VATE:ssa kokonaisuutena. Muutosryhmässä valmistelun
etenemistä esitellään valmistelualue kerrallaan. Tavoitteena muutosryhmän
käsittelyssä on lisätä tietoa ja kytkeä maakuntavalmistelu nykyisten organisaatioiden
johtamiseen. Päivi Uusi-Rauva esittelee kokouksessa valmistelun kokonaisuuden ja
projektoinnissa käytettävät dokumentit.
Talousvalmistelua johtaa Oma Hämeen maakuntavalmistelussa projektipäällikkö
Mauno Rönkkö. Maaliskuun aikana toteutettiin ministeriöiden talouden simuloinnin
kokonaisuus, joka päättyi Kanta-Hämeen osalta VM:n simulointineuvotteluun. Mauno
Rönkkö esittelee talouden valmistelun ajankohtaiskatsauksen.
Liitteet:

Liite 3: Gantt-pohja
Liite 4: Projektikuvauspohja
Liite 5: Projektien kokonaiskoordinaation pohja.
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Talouden ajankohtaiskatsauksen liite toimitetaan jälkikäteen.
Esitys:
Kuullaan esitykset maakuntavalmistelun projektoinnista,
kokonaisuuden valmistelusta sekä talouden valmistelualueesta. Käydään keskustelu
maakuntavalmistelun ja kuntien- ja kuntayhtymien talousarviovalmistelun
kytkennöistä.
Käsittely:
Päivi Uusi-Rauva esitteli valmistelun projektinseurannan pohjat ja
Mauno Rönkkö esitteli talouden valmistelun tilanteen.
Keskustelussa nostettiin esiin miten peruspalveluiden lisääminen näkyy strategiassa
ja taloudessa, esim. palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin ennakointi on
vaikeaa, joten joustot on mietittävä alkuvaiheeseen. Talouden irtautuminen
toiminnasta on riski. Toisaalta tiukka rahoitus antaa selkeät raamit toiminnan
kehittämiselle. Rahoitusmalli vaatii johtamiselta nopeaa reagointia ja kykyä sopeutua
tilanteeseen.
Päätös:

Merkittiin saadut esitykset tiedoksi.

7. ODA-jatkohankkeen valmistelu
Kansallisiin kärkihankkeisiin kuuluvaa ODA-hanketta on toteutettu 14 kunnan
konsortiossa vuosina 2017–2018. Hanke päättyy lokakuussa 2018. Tarkoitus on
hakea STM:ltä rahoitusta jatkoprojektiin nykyisten kuntatoimijoiden joukolle ja
laajentaa projektit maakunnallisiksi. Hanketoimiston osuus sekä sidosryhmätoimijuus
siirtyisivät Sotedigi Oy:lle yhden tai useamman maakunnan ottaessa hankkeen
koordinaatioroolin. Jatkoprojekti toteutettaisiin ajalla 1.11.2018–31.12.2020.
Lähtökohtana on 100 % rahoitus. STM ei ole vielä julkaissut hakukriteerejään, mutta
hankesuunnitelman 1. versio toimitetaan ministeriölle 31.5.2018 mennessä. Tämän
jälkeen tarkennetaan hankesuunnitelmaa maakunnallisten pilottien osalta.
Jatkohankkeen tavoitteet ovat Omaolo-palvelun jalkauttamisen ja levittämisen
varmistaminen ja vaikutusten sekä vaikuttavuuden arvioinnin turvaaminen, Omaolopalveluiden asemoiminen monituottajamallissa, tuotteiden viestintä ja markkinointi
yhdessä Kelan kanssa ja palveluiden hallintamallin testaus ja kehittäminen. KantaHämeen näkökulmasta keskeinen hyöty hankkeesta olisi lisäresurssi palveluiden ja
toimintamallin jalkautukseen toiminnallisten valmennusten ja käyttöönottojen tuen
kautta. Hanke tukee myös maakunnallisen valinnanvapauspilotin tavoitteita
sähköisen asioinnin ja palveluprosessien kehittämisessä.
ODA-konsortio on pyytänyt maakuntia esittämään kiinnostuksensa ODAjatkohankkeeseen 30.4.2018 mennessä.
Liite 6:

Omaolo-jatkohanke, ppt-esitys

Esitys:
Sote-muutosryhmä keskustelee jatkohankkeesta ja esittää
maakunnan kiinnostuksen ODA-jatkohankkeen valmisteluun.
Käsittely:
Keskustelussa todettiin, että hanke sisältää paljon asioita, jotka on
otettava käyttöön joka tapauksessa eikä tehdyn kehitystyön pidä antaa mennä
hukkaan.
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Päätös:
Esitetään maakunnan kiinnostus jatkohankkeen valmisteluun. TR5:n
kautta tarkempi kysely kuntien ja kuntayhtymien kiinnostuksesta.
8. Muut asiat
Esitys: Käsitellään kokouksessa esiin tulleet muut mahdolliset asiat.
Sairaalahanke (Hannu Juvonen)
- Keskustellaan miten maakunnan päätöksenteko sairaalahankkeen
kehitysvaiheen aikana tehtävistä linjauksista koordinoidaan
Esiin ovat nousseet esim. konesali ja apuvälinekeskus. Millaisella prosessilla
käsitellään asiat, joita on jo vietävä eteenpäin, mutta ovat merkittäviä
maakunnan kannalta.
Sovittiin, että sairaanhoitopiiri määrittelee tarpeet ja pyytää maakunnalta
linjauksen. Maakunta tekee tarpeen mukaan infrasuunnitelman ja päätöksen
mikä menettely olisi järkevin. Infaselvitykset tuodaan käsittelyyn sotemuutosryhmään tai VATE:en. Sirpa Numari tekee parhaillaan infraselvitystä
konesalin osalta työryhmän kanssa.
Todettiin, että tarvitaan laajempi strateginen keskustelu siitä, mitä yhteisiä
palveluja tuodaan sairaalan yhteyteen. Yleisesti päätettiin, että käydään
strategiakeskusteluja tarpeen mukaan, kun konkreettisia kysymyksiä nousee
esiin.
Päätös: Käsiteltiin muut asiat.

9. Tiedoksi asiat
-

-

Maakuntauudistus kutsuttu kuultavaksi vapaan valinnan laista 26.4.2018 sosiaali- ja
terveysvaliokuntaan
sote-koordinaattorin tehtävään on hakenut 15 henkilöä. Ryhmähaastattelu on pidetty
maanantaina 23.4.2018. Marjo Saarenmaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.
Valtion budjettiriihessä linjattu:
- Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 95 M€
- valinnanvapauspiloteille 100Me lisärahaa, joka parantaa Kanta-Hämeen
mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiseen
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen: paljon kysymyksiä, 7 kuultavaa: tätä
lakipakettia ei pidä sössiä, valinnanvapauteen tulisi lisätä liikkumavaraa

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

