MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ /
KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN
MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA
MALLEJA
Perusturvalautakunta 15.1.2019 (§ 8):
Maakuntahallitus toimii Kanta-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen poliittisena seurantaryhmänä. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua käsitellään
jokaisessa maakuntahallituksen kokouksessa.
Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen uudistusta määrätietoisesti maan
hallituksen valmistelemien lakiluonnosten pohjalta. Maakunnassa on käyty
keskustelua myös vaihtoehtoisista, kuntayhtymäpohjaisista tai sopimuksellisista
sote-palvelujen järjestämistavoista, erityisesti siltä varalta, että nyt valmisteltava
maakunta- ja sote-uudistus ei toteutuisikaan tai toteutuisi vain osittain. Oma
Häme –ohjausryhmän joulukuussa 2015 tekemän päätöksen mukaan KantaHämeessä valmisteltaisiin joka tapauksessa maakunnallisia sote- palveluja.
Oma Hämeen suorittaman muutosvalmistelun ohella on vuorovaikutusta kuntien
virka- ja poliittisen johdon kanssa jo tiivistetty. Maakunnan suunnittelun tueksi
tarvitaan seuraavassa vaiheessa kaikkien maakunnan kuntien näkemykset
mahdollisiin vaihtoehtoisiin, maakunnallisiin etenemismalleihin. Perusturvalautakunnalle on jaettu Hämeen Liiton lähettämä saate ja PowerPoint-esitys
kuntien valtuustoille.
(Valmistelija: Vs. perusturvajohtaja Kaisa Lepola, p. 040 676 6249)
Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelun Kanta-Hämeessä. Perusturvalautakunta käy keskustelua soteuudistuksen vaihtoehtoisista etenemispoluista. Perusturvalautakunta lähettää
kannanottonsa tiedoksi kunnanhallitukselle, josta asia etenee valtuustolle
päätettäväksi.
Päätös:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelun Kanta-Hämeessä. Lautakunta kävi keskustelua sote-uudistuksen
vaihtoehtoisista etenemispoluista. Perusturvalautakunta lähettää kannanottonsa
tiedoksi kunnanhallitukselle, josta asia etenee valtuustolle päätettäväksi.
Perusturvalautakunta toteaa yksimielisenä lausuntonaan, että valmisteluja
jatketaan. Lopen kunnan tahtotila on myönteinen laajan maakunnallisen
kuntayhtymän puolesta. Lopen kunta haluaa turvata perusterveyden- ja
sosiaalihuollon lähipalvelut tulevaisuudessa. Aikataulu täsmentyy valtakunnan
sote-ratkaisun selvittyä. Valmistelun vastuutahoon ja rahoitukseen ei
perusturvalautakunta tässä vaiheessa ota kantaa.
Pöytäkirjaan merkitään, että tämä käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä asiana.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja poistui kokouksesta klo 18.35.
______

Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 34):
Hämeen maakuntahallitus on päättänyt 5.11.2018 (§ 161) lähettää KantaHämeen kuntien valtuustoille kyselyn koskien maakunnallisen yhteistyön tiivistämisen tarvetta ja malleja. Kyselyyn liittyvä oheismateriaali on liitteenä 4.
Varsinainen kysely täytetään myöhemmin verkkolomakkeelle valtuuston päätöksen mukaan. Määräaika kyselyyn vastaamiselle oli 31.1.2019, mutta Hämeen
liitolta on saatu lisäaikaa vastaamiseen valtuuston päätökseen 25.2.2019
saakka.
Kyselyn tarkoituksena on selvittää maakunnallisen yhteistyön tiivistämisen
tarvetta ja malleja sellaisessa tilanteessa, jossa sote-uudistus ei toteutuisi suunnitellun kaltaisena.
(Valmistelija: Kunnanjohtaja Mikko Salmela, p. 040 630 6401)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto antaa Hämeen
maakuntahallitukselle liitteen 5 mukaisen vastauksen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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