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Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ja läsnäolijat käytiin läpi.

2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

3. Päijät-Hämeen SOTE-valmistelun tilanne. 

 Yleistilanteeseen katsaus. Lait ovat valiokuntakäsittelyssä. SOTE- ja 
maakuntalaki on annettu eduskunnalle jo 2017, nyt käsittelyssä 
valinnanvapauslaki. Lait on tarkoitus hyväksyä kesäkuussa. Aikataulu on 
kireä uusien maakuntien perustamisen vuoksi. 

Lakien hyväksymisen jälkeen pidetään maakuntavaalit lokakuussa 2018, 
uusi maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Uusi maakunta 
päättää SOTE-rakenteesta ja tekee ratkaisut esimerkiksi 
valinnanvapauden käyttöönoton laajuudesta. Järjestämisvastuu siirtyy 
maakunnalle vuonna 2020. Tällöin hyvinvointiyhtymän, Sysmän ja 
Heinolan sotet lakkaavat olemasta. Muodostetaan uusi konserni, joka 
vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
pohtimaan rekrytointia.

Tuija Åstedt kysyy mitkä mahdollisuudet integraation toteutumiselle on? 
Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 

Anne Haavisto nostaa pienet yhdistykset keskiöön ja sen, että heidän 
toimintaedellytyksistä huolehditaan. Näitä on paljon lasten, nuorten ja 
perheiden parissa. Ismo Rautiaisen mukaan myös tiloja vuokraamalla. 

Anjariitta Carlson kysyy kuntien palvelusopimuksesta yhtymän kanssa. 
Yhtymän johtoryhmässä voidaan käsitellä se, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä LAPE- muutosohjelman mukaiset käytänteet ovat käytössä. 
Perhekeskustoimintamalli on konkreettinen ilmentymä. Ismo Rautiainen 
vie viestiä ohjausryhmään. 

Lassi Kilponen pohtii myös sitä, saadaanko yhteiset tavoitteet määriteltyä 
kunnan ja maakunnan välille. Tätä tarvitaan pian, kesä on tulossa. 
Voidaanko vielä täsmällisemmin tiedottaa ja huomioida juurtumista. 

 4. Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Käydään läpi kuntakohtaiset tavoitteet kunnittain, jotka kunnat ovat 
toimittaneet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kokoavalle 
suunnittelija Hanna Ruokamolle. Liitteenä. 

Työstetään pienryhmässä kuntakohtaisia tavoitteita teemoittelun avulla. 
Todetaan, että nuorisovaltuustot myös käsittelevät esim. 
nuorisovaltuustojen kautta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. 
Työrukkanen kokoaa ryhmätöiden pohjalta maakunnalliset tavoitteet, 
joista tehdään webropol-kysely ohjausryhmän jäsenille. Maakunnallisia 
tavoitteita tullaan peilaamaan vielä kansallisiin lape-tavoitteisiin. 

Kuntien nostoista tehdään perusnostot, se on hyvä. Eri kuntien 
näkemykset ovat valmistelussa ja on löytynyt neljä polkua. Haluaako joku 
kunta vielä miettiä omiaan ja nostaa vielä jotakin keskiöön nyt on kun on 
nähnyt muidenkin? Päijät-Hämeen maakunnalliset tavoitteet, mutta myös 
kuntakohtaisesti nostot esiin. Kuntien omissa lape-ryhmissä voi vielä 
hioa, jos muutoksia tulee. Hanna Ruokamon tavoitteena on saada lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma olisi valmis toukokuun loppuun 
mennessä. 

Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytetään 
yhtymävaltuustossa, kunnanvaltuustossa sekä sivistystoimenjohtajien 
verkosto hyväksyvät valmiin suunnitelman. 

5. Muut asiat:

LAPE-päivät Salpausselkä-kabinetti varattu yhteiselle etäkatsomiselle.

Hankehakemus tehty Versossa liittyen psykososiaalisiin palveluihin. 

Valtionavustuksia auki,jotka liittyvät lasten ja nuorten hyvinvointiin. Osaan 
haetaan seudullisesti ja osaa kuntakohtaisesti. Kokonaisena teemana 
ensi syksylle on tulossa Päijät-Hämeen kuntien yrityskylä-asiat näyttävät 
hyvältä. Niemen alueella käynnistyy Päijät-Hämeen yrityskylä-tyyppinen 
työ; motivaatio & pojat. Luna-yhteistyö kaikille yhteiseksi - koko kunta, 
kaupunki oppimisympäristönä. 

Puheenjohtaja 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
pohtimaan rekrytointia.

Tuija Åstedt kysyy mitkä mahdollisuudet integraation toteutumiselle on? 
Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 

Anne Haavisto nostaa pienet yhdistykset keskiöön ja sen, että heidän 
toimintaedellytyksistä huolehditaan. Näitä on paljon lasten, nuorten ja 
perheiden parissa. Ismo Rautiaisen mukaan myös tiloja vuokraamalla. 

Anjariitta Carlson kysyy kuntien palvelusopimuksesta yhtymän kanssa. 
Yhtymän johtoryhmässä voidaan käsitellä se, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä LAPE- muutosohjelman mukaiset käytänteet ovat käytössä. 
Perhekeskustoimintamalli on konkreettinen ilmentymä. Ismo Rautiainen 
vie viestiä ohjausryhmään. 

Lassi Kilponen pohtii myös sitä, saadaanko yhteiset tavoitteet määriteltyä 
kunnan ja maakunnan välille. Tätä tarvitaan pian, kesä on tulossa. 
Voidaanko vielä täsmällisemmin tiedottaa ja huomioida juurtumista. 

 4. Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Käydään läpi kuntakohtaiset tavoitteet kunnittain, jotka kunnat ovat 
toimittaneet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kokoavalle 
suunnittelija Hanna Ruokamolle. Liitteenä. 

Työstetään pienryhmässä kuntakohtaisia tavoitteita teemoittelun avulla. 
Todetaan, että nuorisovaltuustot myös käsittelevät esim. 
nuorisovaltuustojen kautta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. 
Työrukkanen kokoaa ryhmätöiden pohjalta maakunnalliset tavoitteet, 
joista tehdään webropol-kysely ohjausryhmän jäsenille. Maakunnallisia 
tavoitteita tullaan peilaamaan vielä kansallisiin lape-tavoitteisiin. 

Kuntien nostoista tehdään perusnostot, se on hyvä. Eri kuntien 
näkemykset ovat valmistelussa ja on löytynyt neljä polkua. Haluaako joku 
kunta vielä miettiä omiaan ja nostaa vielä jotakin keskiöön nyt on kun on 
nähnyt muidenkin? Päijät-Hämeen maakunnalliset tavoitteet, mutta myös 
kuntakohtaisesti nostot esiin. Kuntien omissa lape-ryhmissä voi vielä 
hioa, jos muutoksia tulee. Hanna Ruokamon tavoitteena on saada lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma olisi valmis toukokuun loppuun 
mennessä. 

Valmis lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytetään 
yhtymävaltuustossa, kunnanvaltuustossa sekä sivistystoimenjohtajien 
verkosto hyväksyvät valmiin suunnitelman. 

5. Muut asiat:

LAPE-päivät Salpausselkä-kabinetti varattu yhteiselle etäkatsomiselle.

Hankehakemus tehty Versossa liittyen psykososiaalisiin palveluihin. 

Valtionavustuksia auki,jotka liittyvät lasten ja nuorten hyvinvointiin. Osaan 
haetaan seudullisesti ja osaa kuntakohtaisesti. Kokonaisena teemana 
ensi syksylle on tulossa Päijät-Hämeen kuntien yrityskylä-asiat näyttävät 
hyvältä. Niemen alueella käynnistyy Päijät-Hämeen yrityskylä-tyyppinen 
työ; motivaatio & pojat. Luna-yhteistyö kaikille yhteiseksi - koko kunta, 
kaupunki oppimisympäristönä. 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
pohtimaan rekrytointia.

Tuija Åstedt kysyy mitkä mahdollisuudet integraation toteutumiselle on? 
Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 

Anne Haavisto nostaa pienet yhdistykset keskiöön ja sen, että heidän 
toimintaedellytyksistä huolehditaan. Näitä on paljon lasten, nuorten ja 
perheiden parissa. Ismo Rautiaisen mukaan myös tiloja vuokraamalla. 

Anjariitta Carlson kysyy kuntien palvelusopimuksesta yhtymän kanssa. 
Yhtymän johtoryhmässä voidaan käsitellä se, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä LAPE- muutosohjelman mukaiset käytänteet ovat käytössä. 
Perhekeskustoimintamalli on konkreettinen ilmentymä. Ismo Rautiainen 
vie viestiä ohjausryhmään. 

Lassi Kilponen pohtii myös sitä, saadaanko yhteiset tavoitteet määriteltyä 
kunnan ja maakunnan välille. Tätä tarvitaan pian, kesä on tulossa. 
Voidaanko vielä täsmällisemmin tiedottaa ja huomioida juurtumista. 

 4. Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Käydään läpi kuntakohtaiset tavoitteet kunnittain, jotka kunnat ovat 
toimittaneet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kokoavalle 
suunnittelija Hanna Ruokamolle. Liitteenä. 

Työstetään pienryhmässä kuntakohtaisia tavoitteita teemoittelun avulla. 
Todetaan, että nuorisovaltuustot myös käsittelevät esim. 
nuorisovaltuustojen kautta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. 
Työrukkanen kokoaa ryhmätöiden pohjalta maakunnalliset tavoitteet, 
joista tehdään webropol-kysely ohjausryhmän jäsenille. Maakunnallisia 
tavoitteita tullaan peilaamaan vielä kansallisiin lape-tavoitteisiin. 

Kuntien nostoista tehdään perusnostot, se on hyvä. Eri kuntien 
näkemykset ovat valmistelussa ja on löytynyt neljä polkua. Haluaako joku 
kunta vielä miettiä omiaan ja nostaa vielä jotakin keskiöön nyt on kun on 
nähnyt muidenkin? Päijät-Hämeen maakunnalliset tavoitteet, mutta myös 
kuntakohtaisesti nostot esiin. Kuntien omissa lape-ryhmissä voi vielä 
hioa, jos muutoksia tulee. Hanna Ruokamon tavoitteena on saada lasten 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelma olisi valmis toukokuun loppuun 
mennessä. 

Yhtymävaltuusto, kunnanvaltuustot sekä sivistystoimenjohtajien verkosto 
hyväksyvät valmiin suunnitelman. 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
pohtimaan rekrytointia.

Tuija Åstedt kysyy mitkä mahdollisuudet integraation toteutumiselle on? 
Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 

Anne Haavisto nostaa pienet yhdistykset keskiöön ja sen, että heidän 
toimintaedellytyksistä huolehditaan. Näitä on paljon lasten, nuorten ja 
perheiden parissa. Ismo Rautiaisen mukaan myös tiloja vuokraamalla. 

Anjariitta Carlson kysyy kuntien palvelusopimuksesta yhtymän kanssa. 
Yhtymän johtoryhmässä voidaan käsitellä se, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä LAPE- muutosohjelman mukaiset käytänteet ovat käytössä. 
Perhekeskustoimintamalli on konkreettinen ilmentymä. Ismo Rautiainen 
vie viestiä ohjausryhmään. 

Lassi Kilponen pohtii myös sitä, saadaanko yhteiset tavoitteet määriteltyä 
kunnan ja maakunnan välille. Tätä tarvitaan pian, kesä on tulossa. 
Voidaanko vielä täsmällisemmin tiedottaa ja huomioida juurtumista. 

 4. Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Käydään läpi kuntakohtaiset tavoitteet kunnittain, jotka kunnat ovat 
toimittaneet lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa kokoavalle 
suunnittelija Hanna Ruokamolle. Liitteenä. 

Työstetään pienryhmässä kuntakohtaisia tavoitteita teemoittelun avulla. 
Todetaan, että nuorisovaltuustot myös käsittelevät esim. 
nuorisovaltuustojen kautta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. 
Työrukkanen kokoaa ryhmätöiden pohjalta maakunnalliset tavoitteet, 
joista tehdään webropol-kysely ohjausryhmän jäsenille. Maakunnallisia 
tavoitteita tullaan peilaamaan vielä kansallisiin lape-tavoitteisiin. 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
pohtimaan rekrytointia.

Tuija Åstedt kysyy mitkä mahdollisuudet integraation toteutumiselle on? 
Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 

Anne Haavisto nostaa pienet yhdistykset keskiöön ja sen, että heidän 
toimintaedellytyksistä huolehditaan. Näitä on paljon lasten, nuorten ja 
perheiden parissa. Ismo Rautiaisen mukaan myös tiloja vuokraamalla. 

Anjariitta Carlson kysyy kuntien palvelusopimuksesta yhtymän kanssa. 
Yhtymän johtoryhmässä voidaan käsitellä se, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä LAPE- muutosohjelman mukaiset käytänteet ovat käytössä. 
Perhekeskustoimintamalli on konkreettinen ilmentymä. Ismo Rautiainen 
vie viestiä ohjausryhmään. 

Lassi Kilponen pohtii myös sitä, saadaanko yhteiset tavoitteet määriteltyä 
kunnan ja maakunnan välille. Tätä tarvitaan pian, kesä on tulossa. 
Voidaanko vielä täsmällisemmin tiedottaa ja huomioida juurtumista. 

 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
pohtimaan rekrytointia.

Tuija Åstedt kysyy mitkä mahdollisuudet integraation toteutumiselle on? 
Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 

Anne Haavisto nostaa pienet yhdistykset keskiöön ja sen, että heidän 
toimintaedellytyksistä huolehditaan. Näitä on paljon lasten, nuorten ja 
perheiden parissa. Ismo Rautiaisen mukaan myös tiloja vuokraamalla. 

Anjariitta Carlson kysyy kuntien palvelusopimuksesta yhtymän kanssa. 
Yhtymän johtoryhmässä voidaan käsitellä se, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä LAPE- muutosohjelman mukaiset käytänteet ovat käytössä. 
Perhekeskustoimintamalli on konkreettinen ilmentymä. Ismo Rautiainen 
vie viestiä ohjausryhmään. 

 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
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samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
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Ismo pohtii sitä, että onnistuuko professiokeskeinen kenttä tähän. 
Jokainen muutosjohtaja on ottanut asiakasohjauksen kehitettäväkseen. 
Onnistumisen edellytykset on. 

Jukka Ihalainen kysyy sitä, mitä parhaimmillaan voisi tapahtua 
kolmannen sektorin asettumiselle. Ismon mukaan muutoksia ei tuosta 
vain tule. Palvelun tuottajien verkosto tulee kasvamaan. Kolmannella 
sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

Suurin riski on ohjauksen puutteessa. Yritystoiminta menee osin 
pimennossa, jolloin markkinoita vallataan ja saadaan jalansijaa. 
Suurimmat saavutukset voivat sen sijaan liittyä asiakaslähtöisyyteen ja 
asiakkaan omaan vaikusvaltaa. 
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tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
maakunta, perusterveydenhuollon saatavuudessa pulmaa, lastensuojelun 
laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
toimintavuonna saadaan miinusmerkkinen budjetti, jonka jälkeen 
seuraavan viiden vuoden ajan tulee lisärahaa. 

Osa LAPEn sisällöistä on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työssä. 
Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
palvelut pystytään kuvaamaan kokonaisuutena; esim. oppilashuolto. Ja 
tarvitaan molempien lähestymistä siten, että toimitaan yhdessä. 
Valinnanvapaudessa tulee katsoa se, missä sitä kannattaa käyttää ja 
missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
lakisääteinen palvelu kyseessä kunnan ja maakunnan osalta. Ismo 
Rautiainen kertoo, että palvelupolut on kuvattava, ensin kuvataan 
palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
palveluja. 

LAPEssa tiedolla johtamisen-malli, jota toivotaan linkitettäväksi 
maakuntavalmisteluun. Maakunta ei saa kaikkea tietoa. Lapset tulevat 
olemaan SOTE-keskusten asiakkaita, jolloin esimerkiksi terveystiedot 
saadaan sieltä. Talousvaikutusten osalta tulee olla käytössä tietoa sekä 
tuottajalla, että järjestäjällä. Oleellista on se, että erilaista tietoa pystytään 
tuottamaan jatkossa / järjestäjän työkalu. 

LAPEn hyvä vuoropuhelu tulisi Timo Ahvon mukaan sementoida myös 
tulevaisuuteen. Asioita määritellään yhdessä nyt ja kohdentamaan työtä 
samaan suuntaan. Järjestäjäorganisaation tehtävä on kohdentaa 
resurssit ja siellä tulee olemaan työntekijä, joka keskittyy lapsiin, nuoriin 
ja perheisiin. 

Anne Haavisto kysyy käytännössä sitä, miten voidaan turvata palvelujen 
mutkattomuus arviointivaiheessa ja ihan kasvuympäristössä. Miten 
maakunta tulee muuttaaman tätä? Maakunta voi keskittyä yhtenäisiin 
palveluihin sekä palveluketjuihin. Lasten ja nuorten asioissa on usein 
monia palveluja, ja koordinaatio on puutteellista. Tätä 
kokonaiskoordinaatiota tarvitaan jatkossa. Paljon palveluja käyttävien 
osalta tarvitaan paljon palveluja ja tähän on myös tehtävä kriteerit. 
Yhdessä on myös sovittava siitä, missä koordinaatiovastuu. 

Sosiaalihuoltolain mukainen omatyöntekijyys pitäisi olla 
sosiaalityöntekijällä. 

Kirsi Kuusinen-James kysyy tiedolla johtamisesta. Mukaan tulee ottaa 
myös se, mitä suoritteilla ja tiedolla saadaan. Tutkittu tieto, asiakkaan 

tieto ja työntekijän tieto tulee ottaa käyttöön. Timo Louna vastaa TKI-
työstä. 

Mikko Lavonius kysyy maakunnan väliaikaishallinnosta. Maakuntavaalit 
on lokakuussa 2018. Lopullinen työntekijöiden rekrytointi asettunee? 
Tuleva maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan, joka alkaa 
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sektorilla on paljon esim. potilasjärjestöjä. Myös uusia yhteistyön muotoja 
voi syntyä. Kolmannella sektorilla on palveluntuotantoa sekä muuta 
toimintaa.Osa kolmannen sektorin toimijoista menee mikroyritysten ja pk-
yritysten tavoin. Olisi hienoa jos maakunnan asiakasohjaus voisi tarjota 
alustan siitä, mitä kolmannella sektorilla on saatavilla. 

 

vastaa esim. SOTE-resurssien oikeanlaisesta kohdentamisesta ja 
palvelujen järjestämisestä. Järjestäjä ohjaa maakunnan oman 
palvelunohjausta sekä yksityisen palveluja, Järjestäjä ei käsittele yksilön 
asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
järjestäjän tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo 
Rautiainen johtaa valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, 
integraatioon ja yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan 
pirstaleinen, tarvitaan keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon 
palveluja käyttäviä varten. Asiakasohjauksen mallia on käytetty 
ikääntyneiden palveluissa ja sitä tullaan laajentamaan. Ohjaus ja 
neuvonta tulee kuulumaan sote-keskukseen. Maakunnalla on vastuu 
tukea sote-keskuksia esim. sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 
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Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 

Miten maakunnan oman liikelaitoksen tuotantoa tullaan ohjaamaan? 
Kunnat päättävät tällä hetkellä budjetista, jonka jälkeen katsotaan, onko 
varat riittäneet. Tämä ohjausmekanismi ei oikein onnistu. Tarvitaan 
riittäviä ohjausmekanismeja. Tuleva maakunta ei voi ylittää budjettiaan. 

SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
käydään tilannekatsaus tehdyn asiantuntija-arvioinnin osalta. 
Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. Nostoja; hyte-
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laitoshoitopainotteisuus sekä varhaisen tuen puuttuminen. Perustason 
mielenterveyspalvelujen heikkous. Näihin pulmiin maakunnan tulee 
keskittyä. Päijät-Häme tulee saamaan 40 miljoonan lisärahoituksen. 1. 
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Tarvitaan maakunnallinen data. Kuntien tulee pystyä seuraamaan tätä, 
jotta he voivat kohdentaa työnsä oikein. Asiakasohjauksessa on 
integraation haaste yksilön ja perheen osalta. Asiakasohjauksen projekti 
on käynnistynyt. Tulee mietittäväksi se, mikä on asiakasohjausta ja mikä 
on jo palvelua. Lassi Kilponen kertoo, että kuntien näkökulmista korostuu 
se, mitä tarvitaan, jotta voidaan toimia kustannustehokkaasti 
kokonaisuutta katsoen ja järjestämisen kokonaisuutta viisaasti. 

Timo Ahvo toivoo, että sekä kunnan että maakunnan lakisääteiset 
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missa lasten ja nuorten palveluissa / vahva ohjaus niissä, jossa 
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palvelut. Maakunnallinen sote tulee järjestämään vain lakisääteisiä 
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asioita. Maakunnan oma palvelutuotanto tapahtuu maakunnan 
liikelaitoksessa. Tästä maakunnan omasta palveluntuotannosta on 
mahdollista yhtiöittää joitan osia. 

Valinnanvapauden osalta heinäkuu 2020 henkilökohtaisen budjetin ja 
asiakassetelin osalta vanhustenpalveluissa. 1.1.2021 aloittavat sote-
keskukset. Valinnanvapautta on kahden tyyppistä; sote-keskusten osalta 
on suoran valinnnan vapaus valita sote-keskus, palvelutarpeen arviointiin 
liittyen on myös mahdollista valita palveluita. 
Asiakassuunnitelmavaiheessa tarjotaan valinnanvapautta vammais- ja 
vanhuspalvelujen osalta. Lapsiperheiden palveluissa voisi myös toteutua 
joissain määrin valinnanvapautta. Maakunta voi myös ottaa 
valinnanvapauden mekanismeja käyttöön jo aiemmin. 

Päijät-Hämeen valmistelutilanne; järjestäjän valmistelu on maakunnan 
projektitoimistossa. Kirsi Korttila on aloittanut erityisasiantuntijana ja hän 
valmistelee maakunnallista palvelukokonaisuutta. Painopiste on 
valinnanvapauden piiriin menevät palvelut. Myös palvelulupausta tullaan 
työstämään. Mikäli lait menee läpi kesäkuussa, tullaan aloittamaan 
valmistelutyö rivakammin. Sote-koordinaattori Anu Lindfors keskittyy 
tiedolla johtamiseen kansallisessa ohjauksessa. Ismo Rautiainen johtaa 
valmistelutyötä keskittyen asiakasohjaukseen, integraatioon ja 
yritysyhteistyöhön. Järjestelmä tulee olemaan pirstaleinen, tarvitaan 
keskitetty ja koordinoitu asiakasohjaus paljon palveluja käyttäviä varten. 
Asiakasohjauksen mallia on käytetty ikääntyneiden palveluissa ja sitä 
tullaan laajentamaan. Ohjaus ja neuvonta tulee kuulumaan sote-
keskukseen. Maakunnalla on vastuu tukea sote-keskuksia esim. 
sosiaaliohjauksessa ja neuvonnassa. 

Tuotantorakenteen osalta phhyky tekee esityksen; mitkä toiminnot tulevat 
olemaan maakunnan liikelaitoksessa ja mitä esimerkiksi yhtiöitetään sekä 
miten toiminta organisoidaan. Myös järjestäjän erityttäminen tullaan 
tekemään. 

Tuleva maakuntavaltuusto tulee hyväksymään ja päättämään tulevan 
rakenteen. 

Mikäli lait menee läpi, väliaikaishallinto tullaan kokoamaan virkamiehistä. 
Väliaikaishallinto aloittaa 07/2018 mikäli lait menevät läpi. 
Väliaikaishallinnon ratkaistavaksi tulee esimerkiksi oranisaatiorakenne. 

Päijät-Häme on jäljessä hallinnollisessa valmistelussa maakunnallisen 
tahtotilan vuoksi, odotetaan lakien läpimenoa. Edellä ollaan Päijät-
Hämeen hyvinvointiyhtymän osalta. SOTE-keskusten osalta tulee 
tulemaan muutoksia nykyiseen rakenteeseen. Suurin osa palveluista 
menee maakuntaan sellaisenaan, kun ne on jo yhtymässä toiminut. 

Tulevia muutoksia tulee olemaan tuottajan ja järjestäjän eriyttäminen, 
mutta ei välttämättä ole tarvetta muuttaa palveluiden sisältöjä; Päijät-
Hämeessä on tehty juuri iso maakunnallinen muutos. 

Palvelut työryhmä on käynnistynyt; mitä järjestetään itse, mitä menee vv. 
Integraatio ja asiakasohjaus-työryhmä. Tiedolla johtamisen kokonaisuutta 
määritellään sekä järjestäjän ICT-työkaluja. Järjestäjä organisaatiota 
valmistellaan pienen työryhmän voimin. Järjestäjän kokonaisuus tulee 
vaatimaan noin 20-40 henkilöä. Yritysten ja kolmannen sektorin työryhmä 
on käynnistynyt myös. Yrityksiä tavataan erikseen. 24.4 on 
järjestötilaisuus, LAPE voisi katsoa alueuudistuksen sivuilta myös 
lausuntopyyntöä liittyen järjestötyöhön liittyen. Myös sote-asiakirjoihin on 
lausuntopyyntöjä. 
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SOTE-simulaatio-neuvottelut on käyty läpi. Maakunnan taloudesta 
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Tulevaisuudessa VM ohjaa tätä jatkossa. Liitteeksi linkki. 
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7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05. Seuraava kokous on pe 20.4.2018
klo 13:00 -15:00, Tietoportin tiloissa.

Muistion kirjasi: muutosagentti Elina Vesterinen


