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Jukka Lindberg 

Muutosjohtaja 

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus 



www.omahäme.fi 

Kanta-Hämeen maakunta; kunnat ja seudut 

- Kanta-Häme asukkaat: 
- 2015 noin 175 000 

- 2040 noin 190 000 (suunnite) 
- Yli 75-vuotiaiden määrä 
kaksinkertaistuu vuoteen 2040 

- Palvelukysyntä kasvaa 
- 11 kuntaa, 4 kuntayhtymää 

 

Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. 

Forssan seutu n. 35 000 as. 

Riihimäen seutu n. 45 000 as. 

- Sote + pelastuslaitos = 570M€ 
- Tasapainomaakunta (+0,8%) 

- N. 6300 työntekijää 
- Noin 280 000 kem2 

 
 



OMA HÄME –VALMISTELU  
pidennetyn esivalmisteluvaiheen aikana (~1.7.2017-30.6.2018) 

Hämeen maakuntahallitus 
 

Oma Häme –valmistelun poliittinen 

seurantaryhmä 

Väliaikainen 

valmistelutoimielin (VATE) 
 

Oma Häme –valmistelun ohjausryhmä 
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Poliittinen  

ohjaus 

Tukee, ohjaa, 

linjaa 

Sote-muutosryhmä 
Hyvinvoinnin ja 

terveyden ylläpitäminen 

Maku-muutosryhmä 
Toimintaympäristöt ja 

elinvoima 

Kunnat, kuntayhtymät ja aluehallinnot 

Valmistelun linkki nykyisten 

organisaatioiden johtoryhmiin 

Asukasfoorumi* 

Henkilöstöfoorumi 

Järjestöfoorumi 

Oma Häme 

maakuntatoimisto 
 

Valmisteluhenkilöstö 

Kärkihankkeet 

Työryhmät ja projektit 

 

Valmistelee 

Hämeen liitto 
 

Oma Häme –valmistelun 

hallinnointi 

Valmisteludokumentit 

Oma Häme –toimintaohjelma 

Marssiopas maakuntaan 



Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 
2020 2016 2017 2018 2019 2015 

Sote I, II, III 

Oma Häme 
maku-

esivalmistelu 

Oma Häme 
pidennetty 

esivalmistelu 

Oma Häme 
sote-esivalmistelu 

VATE 

Maakunnat 
perustetaan 
(1.7.2018?) Maakuntavaltuusto ja –hallitus 

• Maakunnan järjestäytyminen 

Järjestämis- 
vastuu 

maakunnalle 

Maakuntavaalit 
28.10.2018 

Rahoitus, järjestämis- ja toteuttamisvastuu nykyorganisaatioilla 31.12.2019 saakka 



VALMISTELUALUEET 

Henkilöstö 

Tietohallinto ja ICT 

Järjestäminen ja 
asiakkuuden 

hallinta 

Konsernirakenne 

Konsernitalous ja 
sopimushallinta 

Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

ylläpitäminen 

Toimintaympäristöt 
ja elinvoima 

Valmistelualueiden 

alaisten projektien 

seuranta:  

Maku 
Muutosryhmä 

VATE 

Sote 
muutosryhmä 

Maakuntatoimisto 



Maakunnan vahvuudet 

www.omahäme.fi 

Valmistelun kokonaisuus 
saman katon alla 

Ongelmia on kyetty 
ratkaisemaan (case 

osaulkoistukset) 

Henkilöstö mukana 
strategisena kumppanina 

Taloudellinen 
tasapainomaakunta. 

Jatkuvan parantamisen 
kulttuuri. 

Tilannekuvan pohjalta tehdään 
strategista työtä. 

Yhteistyösuunnittelu uuteen 
ympäristöön. Esim. Kanta-Häme – 

Pirkanmaa. 

Kokeilukulttuuri, 
ketteryys, tahto  

Pohjatyöt tehty hyvin: 
Tilannekuva, kehityspisteet, 
onnistumisen edellytykset  

Riittävä konsensus eri 
tasoilla 



Maakunnan palvelujen asemoiminen osaksi 
(resurssi)kokonaisuutta 

• Merkittävin osa yksilön 
elämänpiirin resursseista on 
muuta kuin maakunnan 
palveluja 

• Nämä resurssit tulee tiedostaa 
suunniteltaessa maakunnan 
strategiaa   



Maakunnan ohjauksen elementit ja polttopisteet   

Maakunta 

järjestäjänä 

- Siirtyminen 5 v. 

kustannusperustei

sesta 

rahoituksesta 

laskennalliseen 

(indeksi + 0,5%) 

- Ei omia rahoitus-

instrumentteja 

- politiikka 

Maakunnan liikelaitos 
 

• Palvelutarpeen arviointi 

• ei-vapaan-valinnan 

palvelut  

• Palvelujen hankinta 

• Asiakasseteli 

• Henkilökohtainen budjetti 

• Viranomaistoiminta 

• Operatiivinen toiminta  

Suoran valinnan tuottajat 

(yksityiset ja julkiset) 

 

• Suoran valinnan 

palvelut 

Valinta, listautuminen, kapitaatiokorvaukset 

Pelisäännöt 

Sopimus-

ohjaus 

Asiakas 

Palvelu 

Palvelu 

Valtio 
- Ohjausyksikkö 
- Tukipalvelut 

- Tiedolla johtaminen  

Laki 

Talous 

Strategia 

Asiakassetelin ja 

henkilökohtaisen 

budjetin palvelun 

tuottajat 

Palvelu, asiakasseteli, 

henkilökohtainen budjetti 

Valtakunnalliset 

palvelukeskukset 



Ajankohtaisia viestejä ”keskuskeittiölle” 
 

1) Kasvava dialogisuus ja yhteisen tilannekuvan rakentaminen on hyvä lähtökohta 
reformille 

2) Näemme valinnanvapauslaissa lausuttavaa valmistelun näkökulmista 
1) Positiivisia muutoksia tehty (aikataulut, perustuslaki, siirtymäaika jne.) 
2) Reformin tavoitteet (yhdenvertaisuus, talous, integraatio)  
3) Uudistuksen toimeenpano (mahdollisuudet, riskit) 

3) Sairaalainvestoinnin poikkeuslupahakemus ministeriössä  
1) Hyvin valmisteltu hanke 

4) Nykyisten kehittämispolkujen jatkuminen saumattomasti maakuntaan 
1) Muutosagentit 
2) Kärkihankkeet 
3) ODA 
4) Kokeilut 
5) pilotit 

5) Sote-maku integraatio valmistelussa (kasvupalvelut – sote-palvelut) 
6) Rekrytoimme juuri nyt maakunnan rakentamisen ydinosaajia (6 henkilöä) 
7) Digi-reformin juoksutus 
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Julkisen johtamisen muutos koskettaa kaikkia johtamisen tasoja… 
…me saadaan tämä reformi kyllä toimeksi – saadaanko tavoitteet 

toteutettua?... 
…uusi tilanne huutaa uusia johtamisen konsepteja, viitekehyksiä 

maakunnassa… 
…ne voisivat löytyä asiakkuuksien johtamisesta, asiakasarvon 

tuottamisesta, palveluliiketoiminnasta, kokonaisuuksien 
johtamisesta… 

…johtamisen kokonaisuus sisältää johtamisen ketjun maan 
hallituksesta aina yksittäisen ammattilaisen toimintaan saakka… 

…seuraava steppi on perusteltu ja rakentava lausunto! 
 



 
Oma Häme  

Meitä varten   
http://omahäme.fi/ 

Kiitos.  
  

http://omahame.fi/

