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Hyvinvointialueet ja aluevaalit
Tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot
hyvinvointialueille. Aluevaltuustot päättävät muun muassa hyvinvointialue- ja palvelustrategiasta,
palveluverkoston periaatteista, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen talousarviosta
ja -suunnitelmasta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin. Aluevaltuuston toimikausi on neljä
vuotta. Aluevaltuustot aloittavat toimikautensa 1.3.2022. Tiedot aluevaalien ehdokkaista
julkaistaan vaalien tieto- ja tulospalvelussa 23.12.2021.

Lue lisää

Kolumnit

Tiedotteet

Pelastustoimen yhdyspinnat
hyvinvointialueella

Lakiluonnos lausunnoille: Palkkaavoimuus koskemaan myös

Kunnan ja hyvinvointialueen välisen
yhdyspinnan toimivuus on oleellisen tärkeää
hyvinvointialueiden tehtävien järjestämisessä.
Yhdyspinnalla tarkoitetaan kahden tai
useamman organisaation välistä
toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jonka
toimivuuteen vaikuttaa yhdessä tekeminen,
kirjoittaa pelastusneuvos Janne Koivukoski.
Lue lisää
Palvelujen yhteensovittaminen on tärkeä
hyvinvointialueen tehtävä
Miten paljon sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluja tarvitseva ihminen hyötyy sosiaalija terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistuksesta? Toteutuvatko luvatut
palvelujen parannukset vai joutuuko jokaista
palvelua etsimään ja hakemaan erikseen,
pohtivat kolumnissaan Tapani Hämäläinen ja
Harri Jokiranta palvelujen järjestämisen
valmisteluryhmän sihteeristöstä.
Lue lisää

hyvinvointialueita
Valtiovarainministeriö valmistelee
lakimuutosta, jolla varmistetaan, että
palkkatietojen julkisuus koskee myös
hyvinvointialueiden viranhaltijoiden ja
työntekijöiden palkkausta.
Lue lisää
Hallituksen esitys sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistuksen lakien täydentämiseksi
Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt
lausunnolle luonnoksen hallituksen
esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea uudistusta koskevan
lainsäädännön täydentämiseksi 1.12.2021.
Esityksen lausuntoaika päättyy 20.1.2022.
Lue lisää
Kunnan ja hyvinvointialueen vuokraasetus lausunnoille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja
luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran
määräytymisestä. Lausunnon voi antaa
24.1.2022 asti.
Lue lisää

Rajattomat tarpeet ja
rajalliset resurssit
hyvinvointialueiden
rahoituksessa
Hyvinvointialueita valmistellaan kiivaasti.
Kevään eduskuntakeskusteluissa 18
kuukauden siirtymäaikaa kuntien
järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien
siirrolle hyvinvointialueiden tehtäväksi
pidettiin sekä erinomaisena että järjettömänä,
kirjoittaa finanssineuvos Noora Heinonen.
Lue lisää

THL:n arvioinnit sotepalveluista kirittävät
alueita
Hyvinvointialueiden valmistelu kääntyy kohta
loppusuoralle, sillä jo reilun vuoden päästä
kuntien ja kuntayhtymien järjestämät sosiaali-

ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi ovat
muisto vain, kirjoittavat THL:n Nina Knape
ja Pekka Rissanen.
Lue lisää

Sote-keskuksen
painopiste on
ehkäisevässä työssä
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen
kehittämisessä on tavoitteeksi asetettu
toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista
palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan
työhön, kirjoittavat THL:n Marke HietanenPeltola, Johanna Jahnukainen ja Tuovi
Hakulinen.
Lue lisää

Mitä tarkoittaa
asukkaiden osallisuus?
Asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia voidaan tarjota
sekä hyvinvointialueen hallinnossa että sen
palveluissa, kirjoittavat THL:n Lars Leemann,
Anna Keto-Tokoi ja Salla Valtari.
Lue lisää

Tiedolla johtaminen
tukee vaikuttavien sotepalvelujen kehittämistä
Mikä uudessa sote-palvelujärjestelmässä
muuttuu ja miten tiedon avulla varmistetaan,
että edellä mainittu tavoite toteutuu? Tiedolla
on keskeinen rooli sote-palvelujärjestelmän
johtamisessa, valvonnassa, arvioinnissa ja
ohjauksessa.

Koulutukset ja
tapahtumat
Ilmoittaudu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon ja
palvelujen kehittämiseen liittyviin koulutuksiin
ja tapahtumiin.
Lue lisää

Lue lisää

Kiitos kuluneesta
vuodesta. Hyvää ja
rauhallista joulua &
menestystä vuodelle
2022!
Sote-uudistuksen seuraava uutiskirje ilmestyy
tammikuussa 2022.

Valtioneuvosto
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valioneuvosto
Vaihde 0295 16001

