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MUISTIO
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Jarmo Paukku avasi kokouksen klo. 12.30.
2. VALMISTELUN AJANKOHTAISTILANNE
Muutosjohtaja Seppo Huldén esitteli valmistelun ajankohtaiset asiat. Valtakunnallisen valmistelun
etenemisestä tai aikataulutuksesta ei ole tullut uutta tietoa. Valmistelussa edetään edelleen sen
tiedon varassa, jonka alivaltiosihteeri Päivi Nerg esitteli maakunnille marraskuussa.
Alivaltiosihteerin arvion mukaan lait käsitellään eduskunnassa helmikuussa.
Perustuslakivaliokunnan muistio tulee valmistuttuaan näyttämään tuleeko lakiesityksiin vielä
korjattavia muutoksia. Muutosjohtajan mukaan uudistuksen lakipaketin kaatuminen aiheuttaisi
sopimuksettoman tilan, jota on vaikea arvioida.
Päijät-Hämeen valmistelussa tiedolla johtamisen kokonaisuus on lähtenyt liikkeelle.
Kokonaisuudelle on päätetty muodostaa ohjausryhmä, joka aloittaa tammikuussa.
YTA-alueiden mukaiset yhteistyöneuvottelut ovat käynnistyneet. Alueellisen tienpidon
järjestämisestä on sovittu Uudenmaan kanssa 27.11.2018 pidetyissä neuvotteluissa. PäijätHämeestä ja Uudestamaasta muodostetaan yhteinen tienpitoalue.
Kokouksessa keskusteltiin maakunnalle myönnetyn valmisteluavustuksen käytöstä. Muutosjohtajan
mukaan koko avustukselle on olemassa käyttökohteet.
MTV3 uutiseen on laadittu vastine, joko on lähetetty medialle ja jossa on esitelty maakunnan
valmistelun etenemistä ja edistettäviä teemakokonaisuuksia.

3. SOTE-VALMISTELUN AJANKOHTAISET ASIAT
Hankejohtaja Ismo Rautiainen esitteli sote-valmistelun ajankohtaiset asiat. Maakuntien tueksi
käynnistyy palveluintegraation muutosohjelma, joka kokoaa kansalliset toimenpiteet ja verkostot
yhteen. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että sote-palvelujen järjestäjillä ja tuottajilla on
riittävät edellytykset, työvälineet ja uudet toimintamallit palvelujen yhteensovittamiseen.
Muutosohjaus toteutetaan yhteistoiminta-alueittain. Joka maakunnalle on ministeriöstä oma
yhdyshenkilönsä.
Järjestäjän valmistelun tueksi järjestetään kaksi työpajaa, joissa arvioidaan järjestäjän
kokonaiskuvaa. Työpajoissa hyödynnetään mm. järjestäjän käsikirjaa.
Joulukuun VATE:n kokouksessa esitellään HYTE-maakunnallinen rakenne.
Maakunnan järjestöjen haltuun ottamiseksi on suunnitteilla Toimeksi.fi alusta, jolle on haettu
Makera-rahoitusta. Asiaa esitellään kuntajohtajakokouksessa 12.12.2018.
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Lakimies on katsonut läpi Sysmän sopimukset. Sopimukset tulee huomioida valmistelun yhteydessä
valinnanvapauden toteutuessa.
4. SOTE-TIEDOLLA JOHTAMINEN
Toimialajohtaja Jouni Peltomaa esitteli tiedolla johtamisen kokonaisuutta. Peltomaa korosti sitä,
että teknologia ei ole tiedolla johtamisessa keskeistä vaan se, miten tietoa osataan hyödyntää.
Asiana tiedolla johtaminen ei ole uutta. Tiedolla johtamista on aina ollut ja tälläkin hetkellä
johdamme ja teemme päätöksiä tietoon perustuen.
Tiedolla johtamisen osa-alueet ovat:
 Tietojohtaminen
 Tiedolla johtaminen
 Tiedon johtaminen
 Tiedonhallinta
Liite: TIEDOLLA JOHTAMINEN, SOTE - Tiedolla johtaminen, Esitys 29.11.2018

5. SOTE-PALVELULUPAUS
Sote-erityisasiantuntija Kirsi Korttila esitteli Päijät-Hämeen palvelulupauksen valmistelua.
Maakunnan palvelulupaus tarkoittaa maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten
maakunta toteuttaa sote-palvelut alueelliset olosuhteet huomioiden. Palvelulupauksen
valmistelussa on kuultu niitä vaikuttamistoimielimiä, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa ottaa osaa
palvelulupauksen valmisteluun. Vaikuttamistoimielinten kuulemisten perusteella toteutettiin lisäksi
maakunnan asukkaille sähköinen kysely, johon vastasi noin 700 henkilöä. Palvelulupauksen
valmisteluun liittyen valmistelijat ottavat vastaan kommentteja ja evästyksiä.
Liite: Palvelulupaus_vate
6. TALOUDEN RISKITARKASTELU, MUUTOSKUSTANNUKSET 2021.
Johtava controller Anu Mäkelä esitteli talousvalmistelun tilannekatsauksen. Vuoden 2018
esivalmistelurahoitusta saa käyttää vuoden 2019 puolella. Valmistelurahoitus riittää hyvin
30.4.2019 saakka, eikä päätösten lykkääntyminen aiheuta maksuvaikeuksia. Päijät-Häme ei hae
lisärahoitusta esivalmisteluun keväälle 2019.
Vuoden 2021 koetalousarvion laatiminen tässä vaiheessa on erittäin haastavaa, koska maakunnan
organisaatiota ei ole määritelty ja julkisen tuottajan suunnitelma on kesken. Koetalousarvion
laatimista vaikeuttaa myös se, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietoja ei ole saatu tarpeeksi
kattavasti.
Liite: Talousvalmistelun tilannekatsaus 29112018
7. MUUT ASIAT
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.40

