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Oma Häme etenee kohti maakunnan väliaikaishallintoa
Neuvottelut maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseksi käyntiin

Hämeen maakuntahallitus päätti 23.1. käynnistää neuvottelut väliaikaisen valmistelutoimielimen
asettamiseksi Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistukselle. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja, joissa maakunnan liitto, Kanta-Hämeen kunnat, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri,
pelastuslaitos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimisto sopivat
väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Jäsenet valitaan näiden organisaatioiden viranhaltijoista, ja maakuntahallitus asettaa väliaikaishallinnon sovitun mukaisesti. Kokoonpanoon valitut
henkilöt pysyvät virkasuhteissa työnantajaorganisaatioihinsa. Väliaikaishallinto voi palkata maakunnan
palvelukseen henkilöstöä valmistelutehtäviin. Väliaikaishallinnon rahoitus tulee pääosin valtiolta.
Lakiluonnosten mukaan uudet maakunnat perustetaan 1.7.2017. Ennen ensimmäisiä maakuntavaaleja
ja uuden maakuntavaltuuston ja –hallituksen nimeämistä tammikuussa 2018 päätökset maakunnan
puolesta tehdään väliaikaisessa hallinnossa.

Oma Häme valmistelee marssioppaan maakuntaan

Marssiopas toimii sote- ja maakuntauudistuksen suunnitelmana maakunnan perustamiseen. Oppaan
tarkoituksena on koota yksiin kansiin maakunnan tekninen perustaminen ja suunnittelu sekä rahoitus-,
järjestämis- ja toteututusvastuiden siirtäminen uudelle hallinnolle. Opas muodostaa yhdessä sotetoimintaohjelman kanssa kokonaisuuden, jossa sote- ja maakuntauudistuksen sisällöllinen ja tekninen
valmistelu suunnitellaan, aikataulutetaan ja toteutetaan Kanta-Hämeessä.
Marssiopas on tarkoitettu jatkuvasti täydentyväksi kokonaisuudeksi, joka tukee uudistuksen
johtamista, toimeenpanoa, suuntaamista ja seurantaa eri vaiheissa. Opas koostuu kolmesta osasta:
maakuntakonsernin rakentaminen (henkilöstö, tilat, omaisuus, sopimukset), maakunnan strateginen
johtaminen sekä maakunnan taloudellinen kestävyys ja kilpailukyky. Oppaassa maakunnan valmistelu
kytketään valmistumassa olevaan säädösympäristöön. Oppaaseen linkitetään jo valmistunut materiaali
ja kootaan yhdessä sovitut linjaukset.

Oma Häme = Kanta-Hämeen kuntien ja kuntayhtymien sote- ja maakuntauudistus

Oma Häme on nimi Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja
maakuntahallinnon uudistukselle. Oma Hämeen kotipesänä toimii Hämeen liitto.

Tätä kuntien ja kuntayhtymien päättäjille tarkoitettua tiedotetta julkaistaan kevään 2017 aikana 4-5
kertaa. 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.

Katso ajankohtaiset asiat nettisivuilta www.omahame.fi

www.omahame.fi

Agentit muutoksen lähettiläinä

Maan hallitus rahoittaa maakunnissa ikäihmisten ja omaishoidon sekä lasten ja perhepalvelujen
muutosagenttien toimintaa vuosina 2017-2018. Kanta-Hämeessä muutosagentteina toimivat Annukka
Kuismin (puh. 050 575 2193) ja Jari Pekuri (puh. 050 598 4101).

Lasten ja perheiden palveluja kehitetään
yhteistyössä kuntien ja maakunnan kanssa!
LAPE-hanke on koko maakuntaa koskeva lapsi- ja
perhepalvelujen kehittämishanke. Hankkeen
avulla rakennetaan maakuntaan perhekeskustoimintamalli ja edistetään lapsiystävällisen
toimintakulttuurin leviämistä. Hankkeessa ovat
mukana kaikki maakunnan kunnat. Alkuvuonna
olen kiertänyt kuntia ja tavannut muita
hankkeen yhteistyökumppaneita. Tapaamisten
myötä olemme onnistuneet kirkastamaan LAPEhankkeen yhteisiä tavoitteita.
Hankkeen alkutaipaleella on noussut esiin se
tosiasia, että kolmannen sektorin toimijat ja
seurakunnat ovat ottamassa LAPE-hanketta
omakseen. Hankkeen yksi kantavista teemoista
– osallisuus – on näin ollen saanut hyvän startin.
Ensimmäisten kuukausien aikana on rakennettu
yhteistyötä myös Pirkanmaan maakunnan
suuntaan. Tapaamisten teemana on ollut
verkostomaisen toimintakulttuurin ja
johtamistapojen kehittäminen.
LAPE-hankkeen projektipäällikkö aloittaa
maaliskuun alussa, ja hankkeen kahden
projektityöntekijän rekrytointi on käynnissä.
Tulevaisuudessa kunnat huolehtivat varhaiskasvatuksesta ja koulusta, maakunta lasten ja
perheiden sote-palveluista. Hienoa, että me
kantahämäläiset teemme jo nyt laajaa
yhteistyötä lasten ja perheiden hyvinvoinnin
edistämiseksi!
Lisätietoa valtakunnallisesta lapsi- ja
perhepalvelujen muutosohjelmasta:
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

Muutosagentti ikäihmisten asialla!
Tehtävänäni on alueellisen iäkkäiden yhteen
sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen
ja juurruttaminen maakuntaan sekä siihen
liittyvän muutoksen johtaminen. Innostan ja
motivoin maakunnan toimijoita muutokseen.
Tavoitteena on lisätä palveluja, jotka turvaavat
ihmisille mahdollisimman terveen ja
toimintakykyisen ikääntymisen kotona.
Tavoitteena on myös kehittää iäkkäiden
ihmisten kotiin annettavien palveluiden määrää
ja sisältöjä sekä juurruttaa omais- ja
perhehoitajien jaksamista tukevia käytäntöjä.
Tehtäväkenttäni on laaja. Valmistelua tehdään
yhteistyössä maakunnassa toimivien
asiantuntijoiden ja henkilöstön kanssa. Olemme
sopineet, että viisi niin sanottua työrukkasta
työskentelee seuraavien teemojen parissa:
1) ennaltaehkäisevät palvelut, kuntoutus ja
arjessa pärjäämisen tukeminen,
2) palveluneuvonta ja -ohjaus sekä omais- ja
perhehoito
3) kotihoito ja sen tukipalvelut
4) ympärivuorokautiset asumispalvelut ja
5) ikääntyneiden terveyspalvelut.
Asumisen ratkaisut ovat tärkeässä roolissa
ikäihmisten palvelujen kokonaisuudessa, vaikka
kärkihanke ei varsinaisesti niihin keskitykään.
Ikääntyneiden asumisasiat pannaan parhaiten
kuntoon yhdessä kuntien ja maakunnan kanssa.
Lisätietoa valtakunnallisesta ikäihmisten ja
omaishoidon kärkihankkeesta:
http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
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