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Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) 18. epävirallinen kokous
Aika: torstai 14.2.2019 klo 13.00–15.00
Paikka: Valtuustosali, Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, 13100 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 kohdasta 3 alkaen
Kaupunginlakimies Merja Korhonen, Hämeenlinna
Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala Katariina Koivisto
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa, Riihimäki
Talousjohtaja Leena Järvenpää, Forssa
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
Vt. sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
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
Esittelijät
Muutosjohtaja Matti Lipsanen
Muutosjohtaja Jukka Lindberg
Sihteeri
projektiassistentti Helna Luoto
Asiantuntijat
asiantuntija Riikka Järvinen

14.2.2019
Muistio

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Todettiin läsnäolijat.
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. Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus
Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekuva tarkentuu 11.–12.2.2019 muutosjohtajakokouksen yhteydessä. Muutosjohtajien ajankohtaiskatsaus esitellään kokouksessa.
Esitys:

VATE käy keskustelun ja merkitsee maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Käsittely:

valtak tilanne, tiedottamiseen varautuminen, neuvottelupäivät
20.3.,

Anna-Mari Ahonen saapui kohdan käsittelyn aikana klo 13.13.
Päätös:

Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

4. Oma Häme -henkilöstön työsuhteiden jatkaminen Hämeen liitossa 1.4.–
30.6.2019
Valtiovarainministeriö on 27.9.2018 päättänyt myöntää Hämeen liitolle 526.978 euroa
viimeisenä osana vuoden 2018 maakuntien esivalmisteluavustusta. Tähän rahoitusosuuteen ei edellytetä omarahoitusosuutta ja se on käytettävissä vuoden 2019 loppuun saakka.
Oma Häme -valmistelun henkilöstöllä on työsopimukset Hämeen liittoon pääsääntöisesti 31.3.2019 saakka. Valtion rahoituspäätökset mahdollistavat Oma Häme -esivalmistelun jatkamisen palkkoineen, vuokrineen ja muine kustannuksineen ainakin kesäkuun 2019 loppuun saakka.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaiheen loppuun viemiseksi Oma Hämeen työsuhteiden jatkaminen kesäkuun loppuun saakka on tarpeen, siinäkin tapauksessa, että uudistuksen lainsäädäntö ei valmistu tämän eduskuntakauden aikana.
Seuraavia työsuhteita esitetään jatkettavaksi nykyisillä palkka- ja muilla ehdoilla 1.4.–
30.6.2019:
projektiasiantuntija Auli Anttila
projektipäällikkö Niina Haake
projektisuunnitelija Johanna Hämäläinen
sopimusasiantuntija Elina Koskinen
muutosjohtaja Jukka Lindberg
muutosjohtaja Matti Lipsanen
projektiassistentti Helna Luoto
viestintäasiantuntija Outi Puolakka
projektipäällikkö Päivi Uusi-Rauva
projektiasiantuntija Sirpa Ylikerälä
Lisäksi projektiasiantuntija Riikka Järvisen työpanos on tähän saakka hankittu Hämeen ELY-keskukselta. Hänelle tehdään uusi työsopimus Hämeen liiton kanssa
ajalle 1.4.–30.6.
Projektipäälliköiden Matti Korkala, Mauno Rönkkö ja Johanna Tulander-Välkki virkavapauksien jatko 31.3. jälkeen on epävarma, joten heidän työsuhteitaan ei jatketa
tällä päätöksellä.
Esitys:

VATE hyväksyy osaltaan Oma Häme -valmistelun työsuhteiden
jatkamisen Hämeen liitossa 1.4.–30.6.2019.
VATE suosittelee lähettäville organisaatioille maakuntauudistuksen tehtävissä tarvittavien virkavapauksien myöntämistä.

Päätös:

Esityksen mukaan.

5. Kanta-Hämeen yrityspalvelujen kehittäminen maakuntauudistuksessa, yrityspalvelustrategia
Tulevan maakunnan tehtävänä on alueen yrityspalvelujen tuottaminen ja koordinointi
yhteistyössä seudullisten yrityspalvelujen, oppilaitosten, korkeakoulujen sekä kansallisten toimijoiden kanssa. Tämän tavoitteen toteutumiseksi Oma Häme on aloittanut
maakunnallisen yrityspalvelustrategian valmistelun. Hankkeessa yrityspalvelutoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyö tavoitteena on selkeyttää moninaisen toimijaverkoston
keskinäisiä rooleja ja löytää yhteinen näkemys palvelujen tuottamiseen yritysrajapinnassa. Hankkeen toteuttajaksi on valittu Gofore Oy. Riikka Järvinen esittelee.
Liitteet:

Kanta-Hämeen yrityspalvelujen kehittäminen maakuntauudistuksessa, yrityspalvelustrategia (liite 2)
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Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Käsittely:

Ahonen toivoi, että valmistelussa huomioidaan pysyvien toimijoiden lisäksi myös aiheen tiimoilta käynnissä olevat hankkeet.

Päätös:

Esityksen mukaan.

6. 8 tähden sairaalan valmistelutilanne
Kahdeksan tähden sairaalan valmistelussa päätökset alustayhtiön perustamisesta on
tehty ja toimet sen käynnistämiseksi jatkuvat. Laajan kick off -tilaisuuden jälkeen on
pidetty teemakohtaisia skenaariotyöpajoja, joiden pohjalta jatketaan valmistelua. Teemakohtainen valmistelu sekä skenaariovaihtoehtojen työstäminen on käynnissä projektipäälliköiden toimesta työvaliokunnan ohjauksessa. Lopullisia skenaariovaihtoehtoja työstetään viiden mallin pohjalta.
Työvaliokunta tapaa laajasti sidosryhmiä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.
Tapaamisia on ollut muun muassa pääsopijajärjestöjen, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja KEVA:n kanssa. YTA-alueen maakuntavalmistelijat ovat tavanneet ja keskustelleen 8-tähden sairaalan omistajaohjauksen sekä sopimuksellisen ohjauksen kysymyksistä osana kolmen maakunnan konserniohjauksen mallia. Kanta-Hämeessä
asia on ollut lisäksi laajassa käsittelyssä henkilöstöfoorumilla sekä valmistelijoiden ja
maakuntavalmistelijoiden tapaamisessa.
Työstämisen alla olevat skenaariovaihtoehdot tulevat selkeyttämään maakunnan valmistelua ja tarvittavaa päätöksentekoa, kun yhteistyöstä ajallaan tehdään päätös
maakuntavaltuustossa.
Esitys:

Muutosryhmä kuulee selvityksen 8-tähden sairaalan valmistelusta
ja käy lähetekeskustelun maakuntavalmistelun kysymyksenasetteluista valmisteluun liittyen.

Käsittely:

Muutosjohtajat valmistelevat ehdotuksen kunnille siitä, miten kunnat voisivat olla mukana vaikuttamassa valmisteluun.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7. Maakunta ja hankerahoitus
Maakunta- ja sote-uudistuksen jatko on listan lähettämishetkellä epävarma. Sote-uudistukseen liittyy erilaista haettavaa kehittämisrahoitusta maakuntien haettavaksi,
joista esimerkiksi vapaan valinnan pilottirahoitukseen on varattu merkittävä summa.
Oma Hämeellä on valmius valmistella maakunnallinen hankesuunnitelma ja valtionosuushakemus nopeallakin aikataululla.
Haettavana on myös erilaista kehittämisrahoitusta, joka ei ole kytköksissä maakuntaja sote-uudistukseen. Esimerkiksi palveluintegraation muutosohjelmassa on suunni-
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teltu YTA-alueille (ERVA-alueet) nopea valtionavustushaku 20 %:n omarahoitusosuudella. Tässä haussa hankkeen hakijaksi ja hallinnoijaksi odotetaan jotain YTA-alueen
kuntaa tai kuntayhtymää. Tämän hankkeen painopistealueina ovat:
•
•
•
•
•

palvelujen yhteensovittamistarpeen tunnistaminen ja ennakointi,
ennalta ehkäisevät toimet ja varhainen tuki,
palvelukokonaisuuksien ja ketjujen määrittely,
asiakas- ja palveluohjaus sekä
asiakassuunnitelma.

Lisäksi OKM on suunnittelemassa valtionosuushakua (5 %:n omarahoitusosuus) kulttuurista sosiaalipalveluiden tukena. Kyseinen haku tapahtuu nopealla aikataululla siten, että hankehakuun on varattu aikaa helmikuun 2019 loppuun saakka.
On myös mahdollista, että tulevissa hankehakemuksissa haetaan yksittäistä kuntaa
suurempia kokonaisuuksia toteuttamaan hankkeita, joka edellyttävät kuntaa suurempia hankekonsortioita. Maakuntavalmistelu on tulevan maakunnan lukuun luonteva
hankekokonaisuuksien hakija, toteuttaja ja hallinnoija. Mikäli sote- ja maakuntavalmistelu ei etene, olisi tarkoituksenmukaista edelleen ylläpitää edellytyksiä maakuntatasoisten hankehakemusten ja yhteisten hankesuunnitelmien tekemiseen. Oma Hämeessä on löydetty paljon yhteisiä teemoja kehittämiselle, joita kannattaa edistää
maakunta- ja sote-uudistuksesta riippumatta.
Maakunnassa on jo olemassa olevia rakenteita, joissa yhteisestä hankekehittämisestä voidaan sopia. Erikoissairaanhoidon sopimusohjauksen alla toimii terveydenhuollon yhteistyöryhmä. Sen lisäksi maakunnan sosiaali- ja terveysjohtajilla on säännöllisesti kokoontuva yhteistyöryhmä. Näiden rakenteiden varaan voidaan jatkaa
maakunnallista kehittämistä riippumatta maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.
Esitys:

Oma Hämeen valmistelun puitteissa seurataan edelleen aktiivisesti hankerahoitusmahdollisuuksia. Palveluintegraation muutosohjelmaan valmistellaan YTA-aluetasoinen hakemus, jota hallinnoi
erikseen alueelta valittava kunta tai kuntayhtymä. Konsortioon kootaan maakunnasta mahdollisimman laaja toimijajoukko. OKM:n
auki olevaan hakuun kootaan maakunnallinen konsortio ja valmistellaan maakunnan kattava hankehaku. Hakemusta valmistellaan
osaksi Hämeen liiton hankekokonaisuutta, joka siirretään tarvittaessa Kanta-Hämeen maakunnalle, mikäli maakunta perustetaan.
Lisäksi VATE suosittelee, että olemassa olevissa yhteistyöryhmissä
jatketaan
maakunnan
kattavaa
kehittämistyötä.

Päätös:

Esityksen mukaan.

8. Muut esille tulevat asiat
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9. Tiedoksi
•

•

•

Kanta-Hämeen omistajapoliittinen kokous pidettiin 5.2.2019 Hämeenlinnassa.
Kokouksen pääaiheita olivat ASSI-sairaalan kehitysvaiheen allianssin (KAS)
valmistelutikanne, 8-tähden sairaala sekä maakunnan liiton kunnille tekemä
kysely vaihtoehtoisista etenemismalleista, jos sote-uudistus ei syystä tai toisesta etene. Kokoukseen mennessä ainoastaan Hämeenlinnan kaupungin
vastaus oli käytettävissä.
Yhteistyöalueen sopimusvalmistelu jatkuu. Tavoitteena on työstää kesään
2019 mennessä konkreettiseen sopimusmuotoon kirjoitettu sopimusluonnos,
jossa on jo tarkemmin eriteltynä pakolliset ja tarkoituksenmukaisuuspohjalta
sovittavat asiat. Sopimusluonnoksessa on tarkoitus eritellä myös asiat, joista
on syytä palvelujen yhteistuottamisen osalta erikseen sopia (mikä palvelu,
kuka tuottaa, miten ohjataan, kustannustenjako jne...)
Hyvinvointiympyrä
o LAPE Oma Hämeessä kehitetty hyvinvointiympyrä (liite 3) syntyi tarpeesta seurata lasten hyvinvoinnin kehitystä, parantaa olemassa olevan tiedon käytettävyyttä ja saada ohjausta resurssien kohdentamiseen, jotta hyvinvointia voitaisiin edistää tietoperustaisesti. Hyvinvointiympyrässä kouluterveyskyselyn kattava aineisto yhdistyy Erik Allardtin klassiseen hyvinvointiteoriaan (Allardt 1976). Allardtia on mukailtu kohderyhmän (lapset), aineiston (KT-kysely) ja nykymaailman
tarpeisiin paremmin sopivaksi.
o Jokaiselle Kanta-Hämeen 11 kunnasta koostettiin oma ympyrä 2017
vuoden kouluterveyskyselyn tiedoista. Ympyrästä toivottiin itsestään
päivittyvää versiota, mutta tämä kehitystyö on yhä kesken. Ympyrä sai
LAPE-verkostoissa hyvää palautetta erityisesti visuaalisuudestaan ja
siitä, että se tiivistää ja konkretisoi KT-kyselyn antia.

10. Seuraavat kokoukset
14.3. klo 13–15.30
16.4. klo 9.30–12
14.5. klo 9.30–12
11.6. klo 9.30–12

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12.

