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HENKILÖSTÖTIEDOTE 9/2017
Kohti uutta maakuntaa

Muutosjohtajien tervehdys: Maakuntavalmistelu jatkuu – ja vahvistuu!
Sote- ja maakuntauudistuksen uutta
aikataulua on nyt ihmetelty pari kuukautta. Työ jatkuu ja saatu lisäaika
tulee käyttää täysimääräisesti valmistelussa hyödyksi. Uusi esitys valinnanvapauden lainsäädännöksi tullee
lausunnoille marraskuussa. Mielenkiinnolla odotamme myös perustuslakivaliokunnan lausunnon heijastusvaikutuksia kasvupalvelulainsäädäntöön.
Budjettiriihessä varmistui niukka, mutta riittävä rahoitus ensi vuoden valmistelulle. Tämä mahdollistaa myös
maakuntatoimiston
vahvistamisen.
Tavoitteena on, että ensi vuoden alkupuolella valmistelussa työskentelee
parikymmentä asiantuntijaa. Hämeen

liitto toimii valmistelun hallinnoijana siihen saakka, kunnes uudet maakunnat
perustetaan ja väliaikaisesta valmistelutoimielimestä tulee päätöksentekijä.
Ensimmäisistä uusista rekrytoinneista päätetään jo tällä viikolla.
Seuraavaksi käynnistetään henkilöstö-, talous-, hallinto-, sopimusja tila-asioiden vastuuvalmistelijoiden haku. Toiveemme on, että
saamme hyviä hakijoita organisaatiosta, joista siirtyy tehtäviä tulevaan
maakuntaan.
Muutosjohtajat
Jukka Lindberg ja Matti Lipsanen

Maakunnan strategian ja
organisaation valmistelu käyntiin

Ollaan yhteydessä kysy maakuntauudistuksesta

Kanta-Hämeen maakunnan strategian valmistelu on aloitettu arvojen ja
strategisten painopisteiden hahmottamisella. Strategiaa valmistellaan
maakunnan käynnistämisvaiheeseen,
2020-luvun ensimmäisille vuosille.
Strategian valmistelusta vastaavat
väliaikainen valmistelutoimielin sekä
maakuntauudistuksen poliittisena seurantaryhmänä toimiva maakuntahallitus. Työn tukena käytetään parhaita
asiantuntijoita mm. SITRA:sta.

Oma Hämeen verkkosivujen kautta
henkilöstö voi nimettömästi esittää kysymyksiä, palautetta ja ideoita uudistukseen ja henkilöstöasioihin liittyen.

Strategian valmisteluun kytkeytyy
maakunnan organisaation, konsernirakenteen ja johtamisjärjestelmän rakentaminen. Ensimmäisiä vaihtoehtoja
maakunnan organisaatioksi esitellään
vuoden 2018 tammi-helmikuussa. Työ
jatkuu väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla ja lokakuun 2018 vaaleissa valittu maakuntavaltuusto tekee
päätöksen maakunnan strategiasta ja
organisaatiosta alkuvuodesta 2019.

www.omahame.fi

Viestit välitetään asiantuntijoiden vastattavaksi ja lisätään verkkosivuille.
Tutustu jo esitettyihin kysymyksiin ja
vastauksiin:
Henkilöstön kysymykset ja vastaukset
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Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toteutus
Jatkoprosessi, voimaantulo 1.1.2020

Lakikokonaisuus
hyväksytään
toukokuun loppuun
mennessä

Tulos lainvoimainen
30.11.2018

2018
2

Maakuntien päätökset sotejärjestämisestä ja valinnanvapauden toteuttamisesta
2-4/2019

Maakuntavaalit
28.10.2018

Sopimussiirrot

2019
3

4

Uusi valinnanvapauslakiesitys eduskunnalle 03/2018
ja HE 47/2017
peruutus
(helmikuun lopulla tai
maaliskuun alussa)
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Lait vahvistetaan
ja voimaan
06/2018
Väliaikaishallinto
aloittaa

Eduskuntakäsittely
alkaa
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Maakuntavaltuustot ja
maakunnat
järjestäytyvät
1/2019 lukien
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Maakunnat päättävät
maakuntastrategiasta
ja vuoden 2020
talousarviosta
Sopimussiirrot

10

11 12
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2

Järjestämisvastuu
siirtyy ja uusi
lainsäädäntö
voimassa sekä
valinnanvapaus
laajenee erillisen
vaiheistuksen
mukaan
1.1.2020 lukien

Tietojen kerääminen siirtyvästä henkilöstöstä:
• Ohjeistus tulee loppukeväällä 2018
• Tiedot talletettu 31.12.2018 (tai 31.10.2018)
• Toisto syksyllä 2019
• YT:t käytynä 09/2019

Saammeko esitellä
Elinvoima-vastuualue, Hämeen liitto, Hämeenlinna
Hämeen liiton Elinvoima-vastuualue
(EVO) on yksi neljästä liiton vastuualueesta. Vastuualueella työskentelee viisi aluekehittämisen asiantuntijaa
ja yhteistyötä tehdään liiton muiden
vastuualueiden kanssa, mutta erityisesti mm. kuntien, kehittämisyhtiöiden,
valtion viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.
Hämeen liitto johtaa aluekehitystyötä
eli vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta Kanta-Hämeessä.
Tämä tehtävä perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. EVO-vas-

tuualueen keskisimmät tehtävät ovat
aluekehittämisen strategia- ja ohjelmatyö, rakennerahasto-ohjelman toteutus, maakunnallinen osaamis- ja
koulutusyhteistyö ja elinkeinoyhteistyö, tilasto- ja tietopalvelutehtävät sekä
maakunnan yhteistyöryhmän toiminnan koordinointi ja johtaminen. Edunvalvontaan ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät kuuluvat toki jokaiseen Hämeen
liiton prosessiin ja vastuualueelle.
Kuluvan vuoden tärkeimpänä tehtävänä on ollut uuden Häme-ohjelman
ja siinä erityisesti maakuntaohjelman
valmistelu vuosille 2018-2021. Uudet
maakunnat aloittavat
toimintansa vuoden
2020 alussa eli ohjelma valmistellaan
muutostilanteessa.
Ohjelma on maakunnalle keskeinen
asiakirja, jolla varmistetaan aluekehittämisen
linjaukset
ja niiden jatkuvuus

Kuvassa: Minna Takala, Osmo Väistö, Arto Saarinen, Pirkko Kiikeri-Kuusela ja
Jesse Marola.

www.omahame.fi

myös uudessa Kanta-Hämeen maakunnassa.
Ohjelmavalmistelu ja aluekehittäminen
kokonaisuudessaan on laaja-alaista ja
monitasoista toimintaa, joka perustuu
eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja
vuorovaikutukseen. Se sisältää sekä
laajan, yhteiskunnallisen päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman että erityisesti aluekehittämiseen
suunnatut toimet ja resurssien käytön.
Lähtökohtana on kansalaisten hyvän
elämän ja yritysten menestyksen edellytysten parantaminen.
Ohjelmavalmisteluun liittyvä ennakointi on, paitsi lakisääteinen tehtävä, niin
myös tärkeässä roolissa liiton toiminnassa ja maakunnan kehittämisessä.
EVO-vastuualue on maakunnan keskeinen tilasto- ja ennakointitiedon kokoaja ja jalostaja.
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