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Oma Häme sote-muutosryhmän kokous
Aika: keskiviikko 30.5.2018 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
Jaana Paasikangas
Ahonen Anna-Mari
Hannu Juvonen kohdasta 3 alkaen
Seppo Ranta
Tuominen Tuula Seija Junno
Savola Jussi
Kankus Juha
Mali Antti kohdasta 3 lähtien
Niinikoski Silja Marja-Liisa Forsell
Lindberg Jukka
Lipsanen Matti
Luoto Helna (sihteeri)
Kuismin Annukka
Pekuri Jari
Jormalainen Liisa
Koskimies Mimosa
Karvonen Matti
Järvinen Riikka
Harjula Leena kohtaan 4 saakka
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Esityslista:
1.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Todettiin kokouksen läsnäolijat.

2.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (esityslistan liite 1).
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3.

Sijaishuollon laitoshoidon asiakasohjauksen ja laitosten valvonnan
keskittäminen maakunnalliseen Perhehoitoyksikkö Kanervaan 1.1.2019 alkaen
Nykytilanne:
Kanta-Hämeessä oli huostaanotettuna tai kiireellisesti sijoitettuna 449 lasta vuonna
2016. Samana vuonna uusia sijoituksia kunnan ulkopuolisiin yksiköihin tehtiin 90.
Tämän lisäksi sijoitetuista lapsista osalle piti etsiä uusi sijaishuoltopaikka. Jokainen
Kanta-Hämeen kunta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä hoitavat tällä
hetkellä itse lastensuojelun laitoshoidon asiakasohjauksen. Perhehoitoyksikkö
Kanerva vastaa sijaisperheiden etsimisestä.
Kanta-Hämeessä vain lastensuojelun perhehoidon asiakasohjaus on keskitetty
Kanervaan. Kunnat ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ovat kilpailuttaneet
sijaishuollon laitoshoidon vuodesta 2009 yhdessä ja uusin kilpailutus valmistuu
vuoden 2018 aikana. Laitoshoidon kokonaisuus eli asiakasohjaus ja kilpailutettujen
laitosten arviointi ja valvonta eivät ole tällä hetkellä kokonaisuutena hallinnassa.
Nykytilanne on sekä lasten edun että talouden hallinnan kannalta merkittävä riski.
Tällä hetkellä sekä sijaishuollon laitoshoidon että yksityisen perhehoidon kentässä
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Se korostaa keskitetyn asiakasohjauksen merkitystä
maakunnassa.

Tavoite ja perustelut:
Lapsen etu
Tavoitteena on löytää lapsen tarpeiden kannalta mahdollisimman hyvä sijoituspaikka.
Hyvin koordinoitu sijaishuollon asiakasohjaus takaa paremmin sen, että lapselle
löydetään juuri oikea sijoituspaikka. Perhehoidon, ammatillisen perhehoidon tai
ammatillisen perhekotihoidon mahdollisuutta tulee arvioida myös isompien lasten
kohdalla huolellisesti. Keskitetty asiakasohjaus järjestää virka-aikana päivystyksen
kiireellisten sijoitusten tarvetta varten.
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Talous
Kilpailutetut laitokset tarkastetaan etukäteen ennen kuin niihin sijoitetaan lapsia.
Tarkastuskäynneistä tehdään muistio, joka on kuntien edustajien saatavilla ja lisäksi
dokumentoidaan myös muiden kuntien ja laitoksen sijaintikunnan tarkastuslausunnot.
Tieto vapaana olevista sijoituspaikoista on keskitetty sähköiseen järjestelmään.
Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja laitosten omistus on alkanut keskittyä.
Kuntien yksittäisten sosiaalityöntekijöiden on mahdotonta hallita muuttuvaa
laitoskenttää. Lastensuojelun erityisyksiköiden vuorokausihinnat ovat alkaen
350€/vrk. Lapsen kannalta onnistunut asiakasohjaus vaatii erityisyksiköiden
erinomaista tuntemusta. Laadukkaammalla asiakasohjauksella voidaan saada uusia
asiakasryhmiä perhehoidon eri muotoihin kalliimman laitoshoidon sijasta.
Valvonta
Tavoitteena on valvoa sekä laitosten toiminnan laillisuutta (esim. henkilöstömitoitus)
ja laatua. Vuonna 2016 kilpailutettuja palveluntuottajia sijaishuollossa oli noin 90.
Asiakasohjauksen työntekijät tarkastavat kilpailutetut laitokset ja ovat mukana niiden
valvonnassa sekä palvelun vaikuttavuuden arvioinnissa. He ovat mukana
kilpailutettuja laitoksia koskevien reklamaatioiden ja valitusten käsittelyssä tarpeen
mukaan. Asiakasohjauksen työntekijä(t) osallistuu Kanta-Hämeen alueella
sijaitsevien laitosten valvontaan yhdessä kunnan edustajan kanssa. Valvontaa tulisi
kehittää myös omavalvonnan ohjauksen ja lapsia osallistavan työskentelyn suuntaan.
Yksityisen perhehoidon toimijoiden määrä on kasvussa ja myös niiden toiminta vaatii
valvontaa.
Resurssit
Kanta-Hämeen kunnissa ei tällä hetkellä ole yhtään sosiaalihuollon työntekijää, joka
tekisi pelkästään lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjausta vaan sitä hoidetaan
muiden tehtävien ohella.
Kanervan toiminnan laajentaminen vaatii sosiaalityöntekijän viran ja sosiaaliohjaajan
toimen perustamista 1.1.2019 alkaen. Toiminnan laajentamisen kustannukset on
arvioitu olevan 101.800 euroa, joka jaetaan maakunnan kuntien ja kuntayhtymän
kesken 0-17-vuotiaiden suhteessa ja palvelun käytön mukaan. Perhehoitoyksikkö
Kanervan kokonaiskustannukset jakautuvat saman periaatteen mukaisesti.
Lähtökohta perustettavan työparin kustannusten kattamiseksi on se, että
kustannukset katetaan kuntien / kuntayhtymän lastensuojelun sijaishuollon
ostopalvelubudjetista. Tavoitteena on, että yhden työparin lisäys ei nosta kunta- tai
kuntayhtymäkohtaisia sijaishuollon kustannuksia. Nykyistä laadukkaammin toteutettu
lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjaus ja valvonta laskee sijaishuollon
kokonaiskustannuksia.
Isäntäkuntamalli
Hämeenlinnan kaupunki jatkaa laajennetun Perhehoitoyksikkö Kanervan
isäntäkuntana. Yksikkö siirtyy Kanta-Hämeen maakunnan vastuulle 2020 vuoden
alusta.

Esitys: Muutosryhmä päättää esittää, että
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1. sijaishuollon laitoshoidon asiakasohjauksen ja laitosten valvonta
keskitetään maakunnalliseen Perhehoitoyksikkö Kanervaan 1.1.2019 alkaen,
2. Perhehoitoyksikkö Kanervan henkilöstömäärää lisätään yhdellä
sosiaalityöntekijän viralla ja yhdellä sosiaaliohjaajan toimella,
3. laajennetun Perhehoitoyksikkö Kanervan isäntäkuntana jatkaa vuoden 2019
loppuun asti Hämeenlinnan kaupunki,
4. maakunnan kunnissa ja kuntayhtymässä tehdään tarvittavat päätökset,
jotta Perhehoitoyksikkö Kanervan toiminta voi alkaa 1.1.2019.
(sijaishuollon asiakasyksikkö voi aloittaa Kanervan yhteydessä)
Käsittely:
Keskustelussa tuotiin esiin tarve maakunnan strategiselle
keskustelulle ja valinnoille myös sosiaalihuollon osalta. Erityisesti keskitetyn
asiakasohjauksen kohdalla jotkut kaupungit/kunnat eivät olleet vielä tässä vaiheessa
valmiita sitoutumaan Kanervan laajentumiseen, jonka johdosta asian yhteistä
valmistelua tulee vielä syksyn aikana jatkaa.
Päätös:

Sote-muutosryhmä esittää, että

1. sijaishuollon laitoshoidon asiakasohjauksen ja laitosten valvonta
keskitetään maakunnalliseen Perhehoitoyksikkö Kanervaan 1.1.2019 alkaen,
2. Perhehoitoyksikkö Kanervan henkilöstömäärää lisätään yhdellä
sosiaalityöntekijän viralla ja yhdellä sosiaaliohjaajan toimella,
3. laajennetun Perhehoitoyksikkö Kanervan isäntäkuntana jatkaa vuoden 2019
loppuun asti Hämeenlinnan kaupunki,
4. maakunnan kunnissa ja kuntayhtymässä tehdään tarvittavat päätökset,
jotta Perhehoitoyksikkö Kanervan toiminta voi alkaa 1.1.2019.
(sijaishuollon asiakasyksikkö voi aloittaa Kanervan yhteydessä).

4.

Maakunnallisen perheoikeudellisten palveluiden yksikön perustaminen
OmaHämeessä on toiminut työryhmä, joka on valmistellut maakunnallista,
perheoikeudellisia palveluita tuottavaa yksikköä. Perheoikeudellisten palveluiden
yksikölle kuuluisivat tulevaisuudessa maakunnan tasolla lapsen huoltoa, asumista,
tapaamista ja elatusta koskevien sopimusten vahvistaminen, tuomioistuimelle
tehtävät olosuhdeselvitykset, isyysasiat siltä osin, kun ne eivät kuulu neuvolan
tehtäviin, tuomioistuimen määräämien valvottujen tapaamisen järjestäminen sekä
adoptioneuvonta.
Työryhmässä on ollut edustus kunnista, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä
ja seudullisesta perheoikeudellisesta yksiköstä (Hyvinkään, Nurmijärven, Riihimäen,
Hausjärven ja Lopen yhteinen seudullinen perheoikeudellinen yksikkö). Työryhmän
puheenjohtajana on toiminut Lopen kunnan sosiaalihuollon erityisasiantuntija Kaisa
Lepola. Työryhmä on nyt päätynyt esittämään, että maakunnallinen yksikkö aloittaisi
toimintansa vuoden 2019 alusta ja, että sen vastuukuntana toimisi Hämeenlinnan
kaupunki vuoden 2020 alkuun asti, jos maakunta toteutuu suunnitellusti. Vuoden
2020 alusta tehtävä siirtyy maakunnan vastuulle.
Työryhmä on kerännyt tiedot kuntien palveluun käyttämistä resursseista sekä
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palvelumääristä. Kuntien käyttämät resurssit ovat seuraavat: Hausjärvi 52 252
euroa, Loppi 41 475 euroa, Riihimäki 163 500 euroa, FSHKY 80 041 euroa (ilman
vuokria, valvottuja ja adoptioneuvontaa), Hattula n. 40 000 euroa, Hämeenlinna 350
300 euroa ja Janakkala 70 000 euroa. Palveluihin käytetään siis yhteensä 797 568
euroa vuodessa. Valvotut tapaamiset Forssan seudulla on hoidettu oman perhetyön
resurssin kautta ja siihen on käytetty n. 50h kuukaudessa. Tavoitteena valmistelussa
on, että maakunnallinen yksikkö perustetaan kuntien nykyisillä resursseilla ilman
lisäkustannuksia. Kustannuksia koskeva selvitystyö jatkuu kuitenkin edelleen.
Kerättyjen tilastojen mukaan maakunnan alueella vuonna 2017 vahvistettuja huoltoja tapaamisoikeussopimuksia on ollut 3253 kpl, vahvistettuja isyyden selvittämisiä
657 ja olosuhdeselvityksiä on tehty 44. Valvotuista tapaamisista on ollut vaikea koota
tilastoa, mutta esimerkiksi Hämeenlinnassa niitä on ollut 473. Vuonna 2016 KantaHämeessä on ollut 2016 valvottua tapaamista.
Työryhmän esitys yksikön henkilökunnaksi on 9 lastenvalvojaa, joista vähintään
kolmella olisi sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä 2 palvelusihteeriä. Nykyisessä
henkilöstössä sosiaalityöntekijöiden osuus on suurempi, mutta sosiaalityöntekijöitä
on lähivuosina eläköitymässä. Maakuntauudistukseen asti on ajateltu mentävän niin,
että yhden sosiaalityöntekijän työhön sisältyisi esimiestyö, ja siihen varattaisiin puolet
hänen työajastaan. Yksikön johtaminen vuoden 2020 jälkeen ratkaistaisiin osana
maakunnan liikelaitoksen hallinnon organisointia. Tiimi tarvitsee joka tapauksessa
oman esimiehen.
Perheoikeudellisten palveluiden kulut olisivat siis yhteensä 797 568 euroa.
Henkilöstökuluihin menisi edellä kuvatulla henkilöstörakenteella yhteensä 503 316
euroa, ja muihin kuluihin jäisi 294 252 euroa. Vuokrat, matkakulut, ICT-kustannukset
ym. sekä asiakaspalveluiden ostot kustannettaisiin jäljelle jäävästä osuudesta.
Kuntien lautakuntien ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen
periaatepäätöksen jälkeen asia on määrä viedä Oma Hämeen Sote-muutosryhmään
käsiteltäväksi. Uuden yhteisen yksikön perustamista, toimintamallin yksityiskohtien
hiomista ja toteuttamista koskeva työ tehtäisiin tarkemmin syksyn 2018 aikana.
Samalla laadittaisiin kuntien välinen yhteistoimintasopimus, joka sisältää ko. yksikön
rahoituksen järjestämisen niin, etteivät Hämeenlinnan kaupungin velvoitteet ja
kustannukset tästä muutoksesta johtuen kasva ilman että ne kompensoidaan
etukäteen sovitulla tavalla. Hämeenlinnan kaupungin budjettiesitykseen vuodelle
2019 sisältyy esitys yksikköön palkattavasta henkilöstöstä (2 sosiaalityöntekijälastenvalvojaa, 2 lastenvalvojaa sekä 1 palvelusihteeri), josta Hämeenlinnalle ei
synny uusia kustannuksia.
Kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntia on pyydetty päättämään
1. hyväksymään omalta osaltaan maakunnallisen perheoikeudellisten palveluiden
yksikön perustamisen 1.1.2019 alkaen osoittamalla ko. toimintaan nykyisen tasoiset
henkilöstö- ym. resurssit,
2. nimeämään edustajansa työryhmään, joka valmistelee asiasta kuntien välisen
yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan kustannustenjaosta, toimintamallista ja
palvelukuvauksista.
3. ja toteamaan, että lopullisesti asia sitoo kuntia siinä vaiheessa kun sopimus on
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laadittu ja asianmukaisesti toimielimissä käsitelty ja allekirjoitettu.

Liiteet:

Liite 2: Perheoikeudelliset asiat (ppt)

Esitys:
Sote-muutosryhmä käy keskustelun ja hyväksyy omalta osaltaan
maakunnallisen perheoikeudellisten palveluiden yksikön perustamisen 1.1.2019
alkaen.
Käsittely:
Eija Leppänen totesi, että Hämeenlinna on valmistellut päätökset
siten, että yhteistyössä voidaan edetä, vaika sote ei toteutuisi nykyisellä aikataululla.
Todettiin, että sote-muutosryhmä ei voi velvoittaa kuntia, mutta voi tehdä
periaatepäätöksen omalta osaltaan.
Päätös:
Sote-muutosryhmä teki omalta osaltaan periaatepäätöksen
maakunnallisen perheoikeudellisten palveluiden yksikön perustamisesta 1.1.2019
alkaen.

5.

Kompassin käytön jatko
Kompassi on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen asiakkaan tilanteen
kartoituksen, asiakasohjauksen ja asiakkaan ohjauksen menetelmä. Sen
kehittämisestä ja ohjelmistosta vastaa FCG Oy. LAPE-hankkeen
toimintasuunnitelmassa on päätetty ottaa tämä menetelmä käyttöön ja kouluttaa
jokaiseen kuntaa Kompassin pääkäyttäjä. LAPE-hankkeessa on kehitetty
lapsikompassia ja sen käyttöä uusissa organisaatioissa kuten oppilashuollossa.
Kokouksessa esitellään Kompassin käyttöä ja keskustellaan sen käytön jatkosta.
Esitys: Sote-muutosryhmä käy keskustelun Kompassin käytön jatkosta ja merkitsee
tiedoksi.

Käsittely: Liisa Jormalainen esitteli: Lapsikompassi on valmis syksyllä, mutta
jokaisen kunnan on rakennettava palvelukytkennät itse. Palvelukytkentöjen neuvonta
ja ohjaus on suunniteltu syksylle. Asukaskompassin osalta kuntien on pohdittava
kuka käsittelee Kompassi-vastaukset ja millä prosessilla. LAPE-hanketta voi
hyödyntää palvelukytkentöjen kehittämisessä tämän vuoden loppuun saakka.
Keskustelussa Eija Leppänen totesi, että työkalu vaatii vielä kehittämistä, jotta se
palvelisi laajemmin kaikkia asiakasryhmiä. Timo Turunen totesi työkalun sinänsä
olevan hyvä, mutta Riihimäellä pohditaan vielä kokonaisarkkitehtuuria ja
yhdisteltävyyttä muihin käytössä oleviin työkaluihin.
Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi.

30.5.2018
Muistio

6.

LAPE-palveluiden johtamisen työpajat
Kanta-Hämeen Lape -hanke järjesti kolme seudullista työpajaa lasten, nuorten ja
perheiden palveluiden johtajille johtamisen teemoihin liittyen. Työpajat järjestettiin
Hämeenlinnan seudulla (18.4), Riihimäen seudulla (19.4.) ja Forssan seudulla (2.5).
Työpajat oli suunnattu sosiaali-, terveys- sivistys- ja varhaiskasvatuksen johdolle.
Kokouksessa avataan tarkemmin työpajojen teemojen sisältöjä.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Käsittely: Mimosa Koskimies esitteli työpajojen keskusteluyhteenvedot.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Käsiteltiin kohta 10.

7.

Ajankohtaiskatsaus
Muutosjohtajien ajankohtaiskatsaus.

8.

Liitteet:

Liite 3: Ajankohtaiskatsaus

Esitys:

Merkitään saatu ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Käsittely:

Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Projektikuvaus asunnonmuutostyön prosessin uudistamisesta KantaHämeessä
Sote-muutosryhmän maaliskuun kokouksessa Ikäihmisten palveluiden valmistelu
esitti, että maakunnassa valmisteltaisiin asunnonmuutostöiden tarpeen arviointiin,
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvä kokonaisprosessi uudella tavalla.
Sotemuutosryhmä antoi tehtäväksi kokouksessaan valmistella asiaa koskeva
projektikuvaus tarkempaa keskustelua ja päätöksentekoa varten. Valmisteltu
projektikuvaus liitteenä.
Projektikuvausta oli valmistelemassa monialainen ryhmä: Annukka Kuismin,
muutosagentti, Oma Häme (pj); Sirkku Nikander, apuvälinepäällikkö, Kanta-Hämeen
shp; Pia Nieminen, vammaispalvelun päällikkö, Fshky; Tarja Saari, kuntoutuksen
palvelupäällikkö, Janakkala; Eija Korpimaa, apuvälineasiantuntija, Kanta-Hämeen
shp; Minna Holopainen, kuntoutusohjaaja, Kanta-Hämeen shp; Pekka Rantanen,
ylilääkäri, Kanta-Hämeen shp ja Auli Anttila, projektiasiantuntija, Oma Häme (siht.).
Työryhmä kävi projektikuvausta valmistellessaan jo keskustelua asioista, joita
projektissa tulisi eri toimijoiden ja asiaa koskevien lakien näkökulmasta huomioida.
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Ryhmä totesi, että todennäköisimmin prosesseja tulisi kaksi: toinen pieniin
muutostöihin ja toinen laajempiin, rakennustoimen lausuntoa vaativiin remontteihin.
Kuntien teknisten toimien osallistaminen projektiin on avainasemassa.
Projektikuvausesitys on ryhmältä yksimielinen.

Liitteet:

Liite 4: Projektikuvauslomake

Esitys:
Sote-muutosryhmä käy keskustelun valmistellusta projektikuvauksesta
ja päättää jatketaanko projektin valmistelua sen pohjalta tarkemman
projektisuunnitelman tai muunlaisen projektin toteutuksen valmistelun näkökulmasta
vai ei.
Päätös:
Voidaan edetä esitetyn mukaisesti. Sote-muutosryhmällä ei ole
aikataulutoivetta.
9.

Maakunnallinen valinnanvapauspilotti
Vapaan valinnan pilottihakemus jätettiin 15.3.2018. Pilottihakemukseen osallistuivat
kaikki kunnat/ kuntayhtymät. Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky olisi toiminut
hankehallinnoijana. Kanta-Hämeelle ei myönnetty vapaan valinnan pilottirahoitusta.
Rahoitus myönnettiin 10 maakunnalle 100M€ määrärahoista. Kehysriihipäätöksessä
valinnanvapauden pilottien toteutukseen on varattu 100 miljoonan euron lisärahoitus.
Loput 100 M€ avataan hakuun ensi syksynä, ja uudet hakukriteerit julkaistaan
elokuussa. Rahoituspäätökset löytyvät ao. linkin alta.
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapaudenpilottialueet-on-valittu-toinen-haku-tulossa-syksylla
Kirjalliset rahoituspäätökset perusteluineen toimitetaan hakijoille kesäkuun 2018
aikana.
Työryhmä 5 on keskustellut valinnanvapauspilotin jatkovalmistelusta kokouksessaan
23.5. Työryhmä toteaa, että pilottivalmistelua kannattaa jatkaa ja osallistua syksyn
hakuun. Oma Häme vastaa jatkovalmistelusta. Jatkovalmistelussa tulee huomioida
STM:n rahoituspäätös, joka on luvattu kesäkuussa. Lisäksi kannattaa tarkastella jo
rahoitusta saaneiden maakuntien hakemuksia ja hakea elementtejä, jotka toisivat
Kanta-Hämeen syksyn hakemukseen lisäarvoa. Kolmanneksi kannattanee hakea
yhteistyömahdollisuuksia yhteistyöalueen tasolla (esim. arvioinnin ja
tiedollajohtamisen välineiden suhteen). Neljänneksi suun terveydenhuollon työryhmä
keskustelee vielä kiinnostuksesta suun terveydenhuollon valinnanvapauden
pilotointiin.
Esitys: Muutosryhmä päättää, että valmistelua jatketaan esitetyssä muodossa ja
evästää edelleen Työryhmä 5:n esityksen pohjalta valinnanvapauspilotin valmistelua.
Päätös: Jatketaan valmistelua esitetyssä muodossa.
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10.

Maakunnan viitearkkitehtuuri
Maakunnan viitearkkitehtuurin tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta tukeva
yhteinen käsitys palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan
organisaatiorajat ylittävien prosessien rajapintojen tavoitetilasta. Viitearkkitehtuurin
kohteena on maakunta, ja sen kytkennät toiminnallisessa ympäristössään. Se
jäsentää ja määrittää ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta
kantaa tarkasti esim. maakunnan organisaatiorakenteeseen tai muihin suunnittelun
tai toteutuksen yksityiskohtiin. Asian esittelee projektiasiantuntija Riikka Järvinen.
Liitteet:

Liite 5: Luonnos maakunnan viitearkkitehtuuriksi.

Esitys:
Sote-muutosryhmä merkitsee maakunnan viitearkkitehtuurin tiedoksi
ja käy asiasta keskustelun.
Päätös: Merkittiin viitearkkitehtuuri tiedoksi.

11.

Sote-muutosryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä
kokooonapnon päivittäminen
Sote-muutosryhmän kokouksessa 18.12.2017 puheenjohtajaksi valittiin Eija
Leppänen ja varapuheenjohtajaksi Juha Tiainen.
Eija Leppänen on jäämässä pois tehtävästään ja Juha Tiainen on siirtynyt
Hämeenlinnan terveyspalvelujen johtajaksi. Puheenjohtajiston valintaperiaatteena oli
edellisellä kerralla se, että puheenjohtaja tulee kunnasta ja varapuheenjohtaja
kuntayhtymästä. Lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä on tullut ilmoitus,
että Jaana Paasikangas toimii yhtymäjohtajan sijaisena toistaiseksi ennen kuin
tehtävä täytetään.
Muutosryhmän jäsenen tehtävänä on toimia suorana yhteytenä kuntien ja
kuntayhtymien johtoryhmiin molemminpuolisen tiedonvälityksen ja
maakuntavalmistelussa suunniteltujen ja yhdessä hyväksyttyjen muutosten
päätöksenteon jalkauttamisen varmistamiseksi.
Esitys: Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pyydetään kunnista ja
kuntayhtymistä muut tarvittavat päivitykset kokoonpanoon.
Päätös: Sote-muutosryhmän puheenjohtajaksi valittiin Matti Valtonen.
Varapuheenjohtajaksi esitettiin RSTKY:n uutta johtajaylilääkäriä Olli Huuskoa, joka
aloittaa tehtävässään elokuun alussa. Keskustellaan varapuheenjohtajavalinnasta
seuraavassa kokouksessa. Pyydetään kunnista ja kuntayhtymistä päivitykset sotemuutosryhmän kokoonpanoon.

12.

Muut asiat

30.5.2018
Muistio

Esitys: Käsitellään kokouksessa esiin tulleet muut mahdolliset asiat.
Päätös: Ei muita esille tulleita asioita.
Puheenjohtaja Eija Leppänen poistui kokouksesta. Matti Valtonen toimi puheenjohtajana
kokouksen loppuun.

13.

Tiedoksi asiat
• 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 hoitokokonaisuuksien kehittämiseksi ja johtamiseksi.
Selvitys on jatkoa KHSHP:ssa jo tehdylle selvitykselle. Selvitys laajentaa
näkökulmaa perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon puolelle seuraavin
rajauksin: mukana perusterveydenhuolto, ikäihmisten palvelut, vammaispalvelut
ja lastensuojelu, erikoissairaanhoito. Riippuen tutkimuslupien saamisesta ja
aineiston keräämisen jouhevuudesta selvitys kattaa esimerkiksi Hämeenlinnan,
Riihimäen seudun, Janakkalan sekä Hattulan.
Liite 6: FCG:n tarjous
Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi muutosryhmälle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Matti Valtonen päätti kokouksen klo 14.58.

