Oma Häme
kuntakierros
Henkilöstötilaisuudet

www.omahäme.fi

Miksi Sote- ja maakuntauudistus
Kilpailulla
tarjontaa ja
kustannustehokkuutta

Integraatio

> Hyvinvointi – ja
terveyserot vähenevät
> Asiakaskeskeiset,
kustannustehokkaat ja
vaikuttavat palvelut

Sote-palvelut
yhteen sovitetaan
asiakaskeskeisiksi
kokonaisuuksiksi

Julkiset,
yksityiset ja
järjestötuottajat

> Kestävyysvajeen
supistaminen 3 Mrd €
vuoteen 2029
Valinnanvapaus

Rahoitusuudistus

Asiakas valitsee
hyväksytyistä
palvelun
tarjoajista

Monikanavainen
rahoitus yksinkertaistetaan

Maakuntauudistus
Uudet monialaiset maakunnat
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Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne 1.1.2019
Valtio

Yhteinen ICT, muut yhteiset
tukipalvelut

Valtakunnallinen aluehallintovirasto

Sote-linjaukset: valtakunnallinen työnjako, aluerajat ylittävien tehtävien työnjako, tuotannon järjestämisen linjaukset,
laajakantoiset investoinnit, muut palvelujen saatavuuden
edellyttämät toimet, tietohallinnon ja ICT:n ohjaus,
maakuntien sopimuksellinen ohjaus

18 maakuntaa
-

Maakunnat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Pelastustoimi
Maakuntien liittojen tehtävät
Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen
edistämisen tehtävät
Ympäristöterveydenhuolto
Alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu
Maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin
edistäminen
Maakunnalle lain perusteella annettavat muut
alueelliset palvelut
Maakuntien välinen yhteistyö

Palveluntuottajat
• Julkiset,
yksityiset ja
kolmannen
sektorin
palvelun
tuottajat

järjestämisvastuu
rahoitusvastuu
päättää palvelutasosta ja järjestämissopimuksesta

5 soteyhteistyöaluetta
12 laajan ympärivuorokautisen
päivystyksen yksikköä
(sis. 5 yliopistosairaalaa)

Sote-yhteistyöalueet
•
•
•

keskitetyt tehtävät vaativimmissa palveluissa
palvelurakenteen, investointien ja palveluiden yhteensovitus
kehittäminen ja osaamiskeskukset, ensihoitokeskus,
yhteistyötehtävät ja -foorumi
yhteistyösopimus

Kunnat

Kunnat
•
•
•
•

Lakisääteiset tehtävät - paikalliset tehtävät
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Paikallinen demokratia ja elinvoima
Yleinen toimiala
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Sosiaali- ja terveyspalveluihin lisää valinnanvapautta:
perusteita järjestämislaissa
Valmisteilla (11/2016)

•

•
•

•

Maakunta sopii hyväksyttyjen
palveluntuottajien kanssa ja ohjaa
sekä valvoo toimintaa.
Hyväksymismenettely ja kriteerit ovat
sote-tuottamislaissa.
Asiakas valitsee palveluiden julkisen,
Pienten ja keskisuurten yritysten
yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan
mahdollisuus tarjota palveluja
laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvissa
turvataan.
palveluissa.
Maakunta tarjoaa asukkailletietoa
valintojen tekemiseksi.

Maakunnan korvaus
on sama julkiselle ja
yksityiselle tuottajalle.
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Maakunnan päätöksenteko, toiminta
ja asukkaiden osallistuminen
VALTUUSTO
Maakuntastrategia

59–99
jäsentä

HALLITUS
Toiminnan, hallinnon ja
talouden käytännön johtaminen
MAAKUNTAJOHTAJA
MAAKUNTAKONSERNI
Järjestäjän
ja tuottajan
erottaminen

Palvelulaitos

Asukkaiden
vaikutusmahdollisuudet
Suorat vaalit
Aloiteoikeus
Neuvoa-antava kansanäänestys
Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet
Nuorisovaltuusto,
vanhus- ja vammaisneuvostot
• Vähemmistökielen
vaikuttamistoimielin
•
•
•
•
•

Yhtiöitetty
toiminta

Valtakunnalliset palvelukeskukset
• ICT

• Yhteishankinnat

• Muut tukipalvelut

• Toimitilat
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Säädöskokonaisuus
•
•

•

•

•

•

Maakuntajako ja henkilöstö

Järjestämislain ja maakuntalain
voimaanpanolaki
Maakuntajakolaki
Henkilöstö- ja
eläkelakikokonaisuus
L kunnallisesta viranhaltijasta
annetun lain muuttamisesta
L kunnallisen
virkaehtosopimuslain
muuttamisesta
L kunnallisista
työehtosopimuksista annetun
lain muuttamisesta
L työnantajan ja henkilöstön
yhteistoiminnasta kunnissa
annetun lain muuttamisesta ja
uutena lakina
L kuntien ja maakuntien
työnantajaedunvalvonnan
järjestämisestä
L lakisääteisestä eläkevakuutus
Kevasta

-

HE Thl ja Shl
muutokset sekä
päivystysasetus

Sote-järjestäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
Maakuntalaki
Järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki
Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Maakuntien rahoituslaki
Pelastustoimen järjestämislaki

Sote- ja maakuntauudistus

•
•

•

•
•

Vaalit ja osallistuminen

Maakuntalaki
Sote- järjestämislaki
Vaalilait
Vaalilain, vaalirahoituslain ja puoluelain muutokset
L neuvoa-antavista kansanäänestyksistä

•
•

Kunnan talous ja soten
irrottaminen
kuntataloudesta

Laki kunnan
peruspalveluiden
valtionosuudesta
Verolakikokonaisuus
2019 tuloveroasteikkolaki
laki tuloverolain
muuttamisesta ja
väliaikaisesta muuttamisesta
L verotusmenettelystä
annetun lain muuttamisesta
L verotilityslain
muuttamisesta
L verohallinnosta annetun
lain muuttamisesta

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntavalmistelu
2015

2017

2016

2018

2019

Oma Häme selvitysvaihe (perusteet uudistuksen
toteuttamiselle) 2015-2016
Oma Häme
suunnitteluvaihe
6/2016 - 6/2017

Oma Häme ohjelman toteuttamisvaihe 2/2017 –>

Väliaikainen
toimielin
7/17-2/18

Maakunnallinen valmistelu

Maakuntavaltuusto 1.3.2018 – 31.5.2021
maakunnan järjestäytyminen

Kanta-Hämeen maakunta 1.7.2017 ->
henkilöstösiirrot

Järjestämisvastuu
maakunnille 2019 ->

Asukaskysely (5/2016)
Kuntakierros (8-10/2016)

•
•

I Aalto (2/2016)

1)
2)
3)
4)
5)

Arvot (2015)

Asukaslähtöisyys
Yhteistyöhakuisuus
Tietoon perustuminen
Läpinäkyvyys
Luottamus

1) Ikäihmisten palvelut
2) Lasten, nuorten ja perheiden
palvelut
3) Päihde- ja mielenterveyspalvelut
4) Asukkaiden osallisuus ja
kuuleminen
5) Sosiaali- ja terveydenhuollon
integraatio, hoidon porrastus ja
palveluverkko
6) Tietohallinto ja sähköinen asiointi
7) Henkilöstövaikutukset,
omaisuuksien siirrot ja
muutoksen seuranta
• Raportit

•
•
•

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

II Aalto (6/2016)

Suun terveydenhuolto (vr)
Vammaisten palvelut
Kuntoutus
Palveluohjaus
Henkilöliikenne
Omaisuusjärjestelyt
Perusterveydenhuoltoerikoissairaanhoito –
integraatio (vr)
8) Henkilöstö
•

Väliraportti (vr)

Henkilöstöfoorumi
Järjestöfoorumi
Poliittisten puolueiden foorumi

Oma Häme
toimintaohjelma

Oma Häme valmistelumatriisi
1) Osallisuuden edistäminen
2) Prosessien ja palvelurakenteen asukaslähtöinen suunnittelu

Asukaslähtöisyys

Yhteistyöhakuisuus

Tietoon
perustuminen

Läpinäkyvyys

Luottamus

I TEEMA Asukaslähtöisyys ja asukkaiden tarpeiden
analysointi
II TEEMA Sote- integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi ja ylläpitämiseksi
III TEEMA Kustannustehokkuus
IV TEEMA Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus

Oma Häme organisaatio ja rajapinnat
Asukkaat ja palvelujen käyttäjät
Kunnat
ja kuntayhtymät

Työryhmät
- esitykset

Ohjausryhmä

Projektiryhmä

linjaukset

ohjausryhmälle

- päätökset ja

- esitykset

Tiimi

- valmistelu ja
toimeenpano

Henkilöstö- ja
muut foorumit
- esitykset

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu

