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Esityslista:
1.

2.

3.

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Valittiin puheenjohtajaksi Satu Ala-Kokko. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja totesi paikallaolijat.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (LIITE 1).

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Ajankohtaiskatsaus
Muutosjohtajien ajankohtaiskatsaus sote-uudistuksen valmistelusta sekä maakunnan
valmistelun tilanteesta.

4.

Esitys:

Muutosryhmä merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Käsittely:

Keskusteltiin mitä maakunnan rakenteita kannattaisi ylläpitää, vaikka
uudistus ei etenisi. Valmistelun aikana tiivistyneestä yhteistyöstä katsottiin olleen monessa asiassa hyötyä ja yhteistyön jatkoa pidettiin
monelta osin kannatettavana; esim. ICT:n osalta jo pelkästään tiedonvaihdon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen näkökulmasta. Yhdessä
tekemisen haasteeksi voi muodostua organisoijan ja yhteenkokoajan
puute. Yhteistyön tulisi kummuta kuntalaisten tarpeista. Sovittiin, että
muutosjohtajat pohtivat yhteistyön toteuttamisen vaihtoehtoja.

Päätös:

Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi ja todettiin, että maakunnallista
yhteistyötä on tarpeen jatkaa jollain tasolla.

Kansallinen maakuntien tiedollajohtamisen hankkeiden tilannekatsaus
Kansallinen sote-tiedollajohtaminen kootaan yhteisen TOIVO-ohjelman alle maaliskuusta 2019 eteenpäin, ohjelman kesto on vuoteen 2022. Ohjelman avulla koordinoidaan sekä kansallisten toimijoiden (VALTAVA-kokonaisuus) että Vimanan ja Sotedigin vastuulla olevien maakuntien tiedollajohtamisen hankkeita (VIRTAhankekokonaisuus ja MaTi-hanke).
VALTAVA-hankkeessa kehitetään erityisesti sitä tietopohjaa ja ratkaisuja, joita tarvitaan maakuntien seuranta-, valvonta- ja ohjaustehtävien toteuttamiseksi. Mukana
THL, Kela, Luova. Tässä vaiheessa rakennetaan hankesuunnitelmia eri osakokonaisuuksille. Hanke on merkittävässä roolissa mm. maakunta-arviointien kehittämisessä
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esim. ilmiöpohjaisempaan suuntaan. Kanta-Häme on mukana kommentoimassa valtakunnallisten toimijoiden yhteistä verkkoraportointiratkaisua.
VIRTA-hankkeessa määritetään ja mallinnetaan yhteistyössä maakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa sote-tietosisällöt sekä jalostetaan ne valmiiksi tietotuotteiksi
maakuntien tietojohtamisen tueksi. Vastaavasti MaTi-hankkeessa suunnitellaan tarvittavat tietotekninen kokonaisuus ja tehdään maku-puolen tietosisältömäärittelyä.
VIRTA-hankkeen työ toteutetaan pääsääntöisesti pilottien avulla ja sillä on rajapinta
myös maku-puolen tiedollajohtamisen kehittämiseen, jossa edetään samantyyppisellä prosessilla.
Virta- ja MaTi-hankkeiden tavoitteena on, että keväällä 2019 aloitettaisiin vaiheittain
ns. tietotuotteiden pilotointi kärkimaakuntien kanssa. Pilotointi sisältää sekä tietoteknistä kehittämistä että tietotuotteen sisällön kehittämistä. Kanta-Hämeeltä on tiedusteltu alustavaa kiinnostusta sekä maku- että sote-puolen tietotuotepilotointiin. Konkreettiset pilotit kohdennetaan alkuvaiheessa muutamaan kohteeseen, mutta määrittelytyöhön ja pilottien kommentointiin toivotaan osallistumista laajemmalta toimijajoukolta, käytännössä kaikilta maakunnilta. Pilotointi vaatii asiantuntijatyöpanosta sekä
maakuntavalmistelusta että työpanosta nykyorganisaatioiden edustajilta. Tarkemmat
työmääräarviot ja sisällölliset tarkennukset saadaan myöhemmin.

5.

Esitys:

Muutosryhmä tutustuu materiaaleihin ja käy alustavan keskustelun
Kanta-Hämeen asemoitumisesta tietotuotepilotointiin (kärkimaakuntarooli vai kommentaattorirooli).

Käsittely:

Huuskonen kannatti yhteistyötä. Lindberg totesi, että olemme hyvässä
lähtötilanteessa moneen muuhun maakuntaan verrattuna, koska ikäihmisten, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiedot ovat jo
samassa altaassa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

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.
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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:

Keskustelussa todettiin valmistelun lähtökohtien olevan hyvät.
Kuntien näkökulmasta toivottiin palvelutarjonnan laajempaa tarkastelua (esim. perusterveydenhuollon linkittymistä erikoissairaanhoitoon). Todettiin myös, että näin laaja yhteistyö vaatisi keskustelua kuntien vaikuttamismahdollisuuksista ohjaukseen. Kuntien vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen hankkeessa on tärkeää, jos uudistus ei toteudu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Käsiteltiin kohta 8.
6.

Maakunnan kuvantamisen kehittäminen
Timo Meronen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä on tehnyt selvitystä kuvantamisyhteistyöstä osana yhteistyöalueen kokonaisuutta. Tähän liittyen on selvitetty myös kuvantamisen kokoamista maakunnan sisällä yhteen. Timo Meronen on käynyt esittelemässä hanketta muutosryhmässä 25.10.2018. Selvitystyö on jatkunut eri toimijoiden
tapaamisissa.

7.

Esitys:

Kuullaan Timo Merosen selvitys hankkeen etenemisestä ja käydään
keskustelu työn jatkon suuntaamiseksi.

Käsittely:

Meronen on tavannut alueen sosiaali- ja terveysjohtajia tai vastaavia
henkilöitä ja keskustellut suunnitelmasta ja aikataulutuksesta. Hämeenlinnan kanssa on keskusteltu mahdollisuuksista yhdistää toiminta tulevassa Assi-sairaalassa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja
KHSHP:n kuvantamisen, kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian toimintojen yhteistyöselvitys on käynnistynyt ja valmistuu lokakuuhun mennessä. Päätökset mahdollisista yhdistämisistä tehdään
marras–joulukuussa. Kanta-Hämeen kuvantamisen integraation selvitystyötä jatketaan sairaanhoitopiirien selvityksen jälkeen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muut asiat
Esitys:

.

Käsitellään kokouksessa esiin tulleet muut mahdolliset asiat
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8.

Tiedoksi asiat
•
•

•

•

9.

Integraatiomuutosryhmä
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
 LAPE Oma Hämeessä kehitetty hyvinvointiympyrä (liite 2) 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.
 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.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

