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Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sote- ja
maakuntauudistusta
Tämä tiedote kertoo kantahämäläisille päättäjille maakuntamme yhteisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelusta. Valmistelussa ovat mukana kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa sekä neljä
kuntayhtymää. Kunnat ovat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen
Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Kuntayhtymät ovat Eteva, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä,
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä. Asukkaita
maakunnassa on yhteensä noin 175 000.
Mikä Oma Häme?
- Oma Häme on nimi Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja
maakuntahallinnon uudistukselle. Oma Hämeen kotipesänä toimii Hämeen liitto.
- Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnalle
1.1.2019 alkaen. Samalla kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy
maakunnan palvelukseen.
- Uusiin maakuntiin kootaan myös pelastustoimeen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen,
ympäristöön ja maankäyttöön sekä työllisyyteen ja elinkeinoelämän tukemiseen liittyviä tehtäviä,
jotka nykyisin kuuluvat kunnille, maakunnan liitolle, aluehallintovirastolle, ELY-keskuksille tai TEtoimistolle.
- Tämänhetkisen tiedon mukaan uudistusta koskevat lakiesitykset menevät eduskunnan käsittelyyn
helmikuussa 2017.
- Kunnat ja kuntayhtymät ovat edustettuina Oma Hämeen ohjausryhmässä. Uudistusta vetävät
Hämeen liitossa muutosjohtaja Jukka Lindberg, puh. 040 595 0631 (sote-uudistus) ja Matti Lipsanen
(maakuntauudistus), puh. 050 506 0697.
- Lisätietoa nettisivuilta www.omahame.fi. Tätä kuntien ja kuntayhtymien päättäjille tarkoitettua
tiedotetta julkaistaan kevään 2017 aikana 4-5 kertaa.
Valmistelun etapit
- Kevät 2017: Hämeen liiton johdolla valmistellaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista,
maakuntauudistuksen työryhmät työskentelevät, sote-toimintaohjelma käynnistetään.
- 1.7.2017-28.2.2018: Väliaikainen valmistelutoimielin organisoi maakunnan toiminnan ja
käynnistämisen valmistelun. Ensimmäiset maakuntavaalit pidetään presidentinvaalien yhteydessä
tammikuussa 2018.
- 1.3.2018-31.12.2018: Ensimmäinen vaaleilla valittu maakuntavaltuusto toiminnassa.
- 1.1.2019 uuden maakunnan toiminta käynnistyy. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy
maakunnan vastuulle.

www.omahame.fi

Mitä Oma Hämeessä on jo tehty?

Sote-toimintaohjelma lausunnoilla

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus on
edennyt näin:

- Syksyn 2016 aikana Oma Hämeen sotetyöryhmät ovat valmistelleet toimintaohjelmaa
vuosille 2017-2018.

- Vuonna 2015 työstettiin yhdessä kuntien ja
kuntayhtymien kanssa sote-valmistelun yhteiset
arvot: asukaslähtöisyys, yhteistyöhakuisuus,
tietoon perustuminen, läpinäkyvyys, luottamus.
- Toukokuussa 2016 Oma Häme valmisteli
kuntien ja kuntayhtymien käyttöön lausuntopohjan päivystyksen ja erikoissairaanhoidon
uudistuksesta.
- Sote-työryhmien väliraportti julkaistiin toukokuussa 2016 ja loppuraportti elokuussa 2016.
Raporteissa käsitellään ikäihmisiin; lapsiin,
nuoriin ja perheisiin; päihde- ja mielenterveyspalveluihin; osallisuuteen; sote-integraatioon ja
palveluverkkoon; tietohallintoon ja sähköiseen
asiointiin sekä henkilöstöön ja omaisuuden
siirtoon liittyviä asioita. Lisäksi työryhmissä on
käsitelty sosiaalipäivystystä, suun terveydenhuoltoa, terveydenhuollon integraatiota ja
vammaisten palveluja.
- Syksyn 2016 aikana järjestäytyivät neljä
maakuntauudistuksen työryhmää: aluekehitys ja
kasvupalvelut; maankäyttö, liikenne ja
ympäristö; maaseutu sekä pelastus, turvallisuus
ja varautuminen.
- Lokakuussa 2016 Oma Hämeen projektiryhmä
antoi ohjausryhmälle lausunnon sosiaali- ja
terveydenhuollon osa- ja kokonaisulkoistussuunnitelmista Hattulassa ja Forssan seudulla.
- Lokakuussa 2016 Oma Häme valmisteli kuntien
ja kuntayhtymien käyttöön lausuntopohjan soteja maakuntauudistuksesta.
- Kaikki materiaalit löytyvät Oma Hämeen
nettisivuilta www.omahame.fi.

- Tavoitteena on kehittää maakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja sisällöllisesti ennen
uuden maakunnan toiminnan käynnistymistä
1.1.2019.
- Toimintaohjelman tavoitteena on kattava ja
luotettava palveluverkko, saumaton sosiaali- ja
terveyspalvelujen kokonaisuus, aktiiviset
asukkaat sekä taitava ja tyytyväinen henkilöstö.
Huomiota kiinnitetään myös toimivaan
tietohallintoon, lasten, nuorten ja perheiden,
ikäihmisten ja vammaisten palveluihin sekä
päihde- ja mielenterveyspalveluihin.
- Kunnat rahoittavat Oma Häme -valmistelua
1.1.-30.6.2017. Rahoitusosuus on 90 senttiä/
asukas. Lisäksi kunnilla on oma rahoitusosuus
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman
kärkihankkeessa vuosina 2017-2108. Hankkeen
rahoitus varmistuu tammikuussa 2017.
- Tärkeä resurssi sote-toimintaohjelman
toteutuksessa on kuntien ja kuntayhtymien
henkilöstön työpanos. Maakunnan sotevalmistelussa pyritään nivomaan kunnissa ja
kuntayhtymissä tapahtuva normaali kehittämistyö yhteisen maakuntavalmistelun teemoihin.
- Sote-toimintaohjelma on parhaillaan
lausunnoilla kunnissa ja kuntayhtymissä sekä
Kanta-Hämeen maakunnan asukkaiden ja
järjestöjen kommentoitavana. Lausuntoaika
päättyy tammikuun 2017 puolivälissä.
- Oma Hämeen nettisivuilla voi antaa ideoita ja
palautetta valmistelusta.
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