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Maakunta olemme me
Sote-muutosjohtajan tervehdys
Juuri nyt sote- ja maakuntauudistusta koskevaa lainsäädäntöä käsitellään
eduskunnassa. Kanta-Hämeen valmistelu oli eduskunnan hallintovaliokunnassa
kuultavana ennen vappua. Kerroimme, että uudistus pitää mielestämme viimeinkin
toteuttaa ja luoda hyvä lainsäädäntöpohja tulevien maakuntien toiminnalle ja
erityisesti maakuntien itsehallinnolle. Nostimme esille myös valinnanvapauslain
huolellisen valmistelun merkityksen koko lakipaketin onnistumiselle.
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Meillä on Kanta-Hämeessä täysi valmius perustaa maakunta ja tehdä kaikki tarvittavat toimet palvelujen rahoitusjärjestämis- ja toteuttamisvastuun siirtymiseksi maakunnalle. Se edellyttää laajaa valmistelua. Esimerkiksi ICTratkaisujen käyttöönottoa on alettava toteuttamaan jo tänä vuonna, jotta kaikki on valmista vuoden 2019 alusta.
Hyvää orastavaa kevättä kaikille!
Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Oma Häme on mukana valtakunnallisissa kärkihankkeissa

Lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelma

Palvelut asiakaslähtöisiksi
-kärkihanke

Kanta-Hämeen LAPE-hankkeen aikana käynnistetään
monipuolisen maakunnallisen palvelukokonaisuuden rakentaminen lapsille, nuorille ja perheille. Hanke kohdistuu
seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin: toimintakulttuurin
muutos, perhekeskustoimintamalli sekä erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen.
Hanke toteutetaan yhteistyössä maakunnan kuntien, yhdistysten, seurakuntien, yksityisten palveluntuottajien ja
oppilaitosten kanssa. Hanke tukee henkilöstöä ja johtoa
muutoksessa ja verkostoissa toimimisessa. Hankkeeseen on saatu valtionavustusta 750 000 euroa vuosille
2017–2018. Hankkeessa työskentelee projektipäällikkö ja
kaksi projektisuunnittelijaa.

Kanta-Hämeen osahankkeessa Oma Häme edelläkävijät
etsitään asiakkaista palvelujen aktiivisia käyttäjiä, eli edelläkävijöitä. Alkuvaiheessa kehittämistyöstä kiinnostuneita
etsitään maakunnan alueelta gps-kohdennetun verkkomainonnan avulla. Yhteystietonsa antaneille tehdään kysely,
jolla selvitetään tarkemmin palvelujen käyttäjien käsityksiä
julkisista terveyspalveluista. Lisäksi kerätään edelläkävijäasiakkaiden näkemyksiä ikäihmisten ja vammaisten kuljetuspalveluista.
Oma Hämeen edelläkävijäasiakkaiden ryhmä muodostuu kyselyn ja haastattelun avulla löydetyistä henkilöistä.
Jatkossa tarkoituksena on käydä aktiivista vuoropuhelua
näiden henkilöiden kanssa eri sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämistehtäviin liittyen. Hanke toteutetaan vuoden 2017
aikana.

www.omahame.fi

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on nimetty
Neuvottelut Kanta-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta on saatu päätökseen. Neuvotteluryhmä
päätti 28.4.2017 kokouksessaan esittää kokoonpanoon seuraavia henkilöitä:
Varsinainen edustaja

Varaedustaja

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna
Kaupunginlakimies Merja Korhonen, Hämeenlinna
Kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Janakkala
Sosiaali- ja terveysjohtaja Mirja Saarni, Riihimäki
Kunnanjohtaja Karoliina Frank, Loppi
Talousjohtaja Leena Järvenpää, Forssa
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä, Jokioinen
Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, Hämeen liitto
Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Hallintojohtaja Miia Luukko, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Vs. ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, Hämeen TE-toimisto

Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, Hämeenlinna
Hallintopäällikkö Niina Kuusela, Hämeenlinna
Sivistysjohtaja Jari Wihersaari, Hattula
Perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen, Hausjärvi
Kaupunginlakimies Hannu Tuominen, Riihimäki
Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi, Forssa
Kunnanjohtaja Kalle Larsson, Tammela
Yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, Hämeen liitto
Johtajaylilääkäri Seppo Ranta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Talous- ja tukipalvelujohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pelastuspäällikkö Petri Talikka, Kanta-Hämeen pelastuslaitos
Yksikön päällikkö Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus
Palvelujohtaja Marja-Leena Muuri, Hämeen TE-toimisto

Henkilöstöllä on kolme edustajaa varaedustajineen läsnäolo- ja puheoikeuksin. Valmistelutoimielimeen on nimetty
seuraavat henkilöstön edustajat:
Varsinainen edustaja

Varaedustaja

Johanna Rantanen, Juko ry
Anita Mäkelä, Kunta-alan Unioni ry
Päivi Kaisla, Tehy, KoHo ry

Jouni Riihimäki, Pardia
Silja-Liisa Niinikoski, Super, KoHo ry
Helena Pimperi, Super, KoHo ry

Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu näyttää viivästyvän siten, että maakunnat perustetaan ja väliaikaishallinto voi
aloittaa toimintansa syyskuun 2017 alussa. Maakuntahallitus päättänee väliaikaishallinnon asettamisesta kesäkuussa.

Saammeko esitellä: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän avosairaala
Avosairaala toimii Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän, eli FSHKY:n alueella
(Forssa, Tammela, Humppila, Jokioinen, Ypäjä). Avosairaalatoiminta on lääkärijohtoista moniammatillista toimintaa, joka perustuu siihen, että potilas on sitoutunut
omaan hoitoonsa ja että omaiset osallistuvat tarvittaessa potilaan hoitoon. Se on
määräaikaista, tehostettua sairaanhoitoa, joka korvaa tai lyhentää perinteistä sairaalahoitoa. Avosairaalapalvelun on todettu vähentävän sairaaloiden vuodeosastojen ja päivystyspoliklinikoiden kuormittavuutta.
FSHKY:ssä avosairaalatoiminta on hyvin kattavaa ja meillä hoidetaan kaikenikäisiä
potilaita ja monia eri sairauksia potilaan kotona ja palvelukeskuksissa. Potilaaksi
tullaan lääkärin lähetteellä. Avosairaalan sairaanhoitajat tekevät hoitokäyntejä arkisin ja viikonloppuisin klo 8 – 21. Lääkäri tekee tarvittaessa kotikäyntejä.
Avosairaalahoitoa voidaan tietyin edellytyksin toteuttaa turvallisesti potilaan kotiolosuhteissa. Avosairaalapotilaita voivat
olla esimerkiksi sisätauteja sairastavat (sydän- ja verisuoni-, hengityselin-, GI-kanavan-, munuais-, endrokrinologiset
sairaudet) potilaat, kirurgiset potilaat (esim. leikkauksen jälkihoitopotilaat), palovammapotilaat, erilaiset haavanhoidot ja
saattohoitopotilaat (palliatiivinen hoito). Avosairaalan asiakkaaksi eivät sovellu päihdeongelmaiset.
Oma Hämeellä on vaativa tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä laadukkaiden, vaikuttavien ja samalla
kustannustehokkaiden palvelujen tuottajana. Tällä hetkellä terveyspalveluissa asiakkaan rooli korostuu entistä enemmän. Asiakas nähdään sairautensa parhaana asiantuntijana ja terveytensä vaalijana sekä palvelujen käyttäjänä. Asiakkaalle tulee antaa tukea ja mahdollisuus osallistua hoitotavan kuin myös hoitopaikan valintaan.
Avosairaala on toimintaa, jota Oma Häme voi hyödyntää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen
suunnittelussa potilaan etua, palvelun tuottajien kuormittumisen vähentämistä, sekä kustannustehokkuutta ajatellen.

Sote-henkilöstötiedote julkaistaan kuukausittain. Tiedotteen sisällöstä vastaa Oma Hämeen HR-ryhmä, jota vetää
Petri Alaluusua, petri.alaluusua@khshp.fi.
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