Vapaaehtoiset SOTEratkaisut maakunnassa
ovat poliittinen päätös,
joka voidaan tehdä vain
kunnissa.
Päätös edellyttää
monipuolista tilanteen
analyysiä ja harkintaa.
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Joitain näkökulmia
harkinnan pohjaksi
maakunnallisen
valmistelun näkökulmasta

Taustaa
• Maakunnalliset hankkeet
•
•
•

Sote I
Sote II
Sote III:sta Oma Hämeeksi

• Sote-valmistelun käänne kuntapohjaisesta järjestämistavasta ylikunnallisiin
ratkaisuihin (2012-2013)
• Ohjausryhmän linjaus 12/2015
•

Maakunnallinen sote-kuntayhtymä vaihtoehtona, jos uudistus ei toteudu

• Etupainotteisesti ja kuntarahoitteisesti aloitettu sote- ja maakuntavalmistelu
Kanta-Hämeessä
•

Vapaaehtoista valmistelua (maakunnallista kuntayhtymää) ei valmisteltu rinnalla

• valmius käynnistää monialainen maakunta 2021 (onnistuisi jo 2020, mikäli
tarpeen)
• Oma Häme asiantuntijana Hämeen liiton plan-B- keskustelussa
• Vapaaehtoisten kokonaisten sote-kuntayhtymien lisääntyminen (Kainuu, EteläKarjala, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso)
• Osamaakunnallisia suunnitelmia (Keski-Uusimaa, Etelä-Savo)
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VALMISTELUALUEET

Henkilöstö
Matti Korkala

Valmistelualueiden
alaisten projektien
seuranta:

Tietohallinto ja ICT
Johanna TulanderVälkki

Sote
muutosryhmä

Maku
Muutosryhmä

Sote-palvelut
Jukka Lindberg

Maku-palvelut
Matti Lipsanen

Maakuntatoimisto

Järjestäminen ja
asiakkuuden hallinta
Niina Haake

Konsernirakenne
Valmistelija

Konsernitalous ja
sopimushallinta
Mauno Rönkkö

VATE

Materiaalia
- Oma Häme kotisivut www.omahäme.fi
- Materiaalipankki: https://omahame.fi/sote-uudistuksenmateriaaleja/
- Työryhmien loppuraportti: https://omahame.fi/wpcontent/uploads/2016/09/Oma-H%C3%A4me-loppuraportti.pdf
- LAPE-hankkeen materiaalit: https://omahame.fi/lape-hankkeenmateriaalit/
- Palveluverkko asiakkaan näkökulmasta: www.omahäme.fi
- THL:n arvio Kanta-Hämeestä:
http://www.julkari.fi/handle/10024/137078 ja video
https://www.youtube.com/watch?v=3QrjwbDhmTI&feature=youtu.
be
- Työn alla mm. organisaatio- ja ohjausmalli, henkilöstöstrategia,
muutossuunnitelma, talous, järjestäminen, kuntoutus,
palveluohjaus, hallintomalli, TKKI, sektorikohtaiset
kehityssuunnitelmat, 8-tähden sairaala, jne…jne…
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Näkökulmia poliittisen harkinnan pohjaksi
Päätöksenteko
• Vapaaehtoinen kattava kuntayhtymä edellyttää maakunnallisesti yksimielistä tavoitekuvaa
• Kokonaisratkaisut vs. osaratkaisut
• Kuntapohjaisten sote-palveluiden suunnitelun polku päättyi 2013
• Nähdäänkö Kanta-Häme toimivana kontekstina verrattuna vaihtoehtoihin?
Talous ja toiminta
• Kanta-Hämeen taloudellinen ja toiminnallinen lähtökohta on keskimääräistä hieman vahvempi (102 – 98)

• Eri toiminnan sektoreilla on erilaisia haasteita
•
•
•

Osaamisen turvaaminen – haavoittuvuus
Rakenteelliset vinoumat (PTH- ESH, Ikäihmiset, lapset ja nuoret, jne…)
Palvelutarjooman laajuus vs. köyhyys

• Tuottavuuden kasvattamispotentiaaleja on – missä kokonaisuudessa ne voidaan parhaiten saavuttaa
• Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut
• KHSHP:n kehittyminen saatavuudessa, tuottavuudessa ja laadussa (johtaminen)
• Kehittyminen ja innovaatiot
• Onko kehittäminen omissa käsissä vs. ajautuminen reuna-alueeksi

Näkökulmia poliittisen harkinnan pohjaksi
Elinvoimanäkökulma
• Missä tekeminen – siellä elinvoima
• Lähipalvelujen ja keskussairaalan elinvoimaheijasteet
• TKKI omissa käsissä
Muutososaaminen
• Forssan Hyky
• Hämeenlinnan monikuntaliitos

Rahoitusmalli – kuntayhtymän ohjaaminen
• SHP:n sopimusohjaus hyvä pohja
• Kehitys kuntayhtymäpohjaisissa malleissa (Eksote, Kainuu, Siun Sote)
Hankintayhteistyön kehittäminen
• Hankintaosaaminen, valvontaosaaminen
Hallinnon keventäminen
• mahdollisuudet

Nyt ollaan tilanteessa, jossa voidaan valita
toimitaanko vai odotetaanko.
Onko aktiivisesti omia ratkaisuja hakevien
maakuntien asema erilainen tulevissa
aluehallinnon reformeissa?
Kokemukseni mukaan aktiivisella omalla
toiminnalla saavutetaan parhaat tulokset

