Tervetuloa
Skype-info 15.12.2020

#tulevaisuudensote
#sote
#soteuudistus

Ohjelma
1 Aluksi – missä mennään?
• hankejohtaja Anu Niemi, THL
2 Moniammatillinen tiimimalli
• ylilääkäri Heli Mattila, THL
3 Asiakasohjaus
• kehittämispäällikkö Salla Sainio, THL
4 Tulevia tapahtumia & ajankohtais- ja uutiskirjeet
• hankejohtaja Anu Niemi, THL
5 STEAn avustus järjestöille valtakunnalliseen sote-muutostukeen 2021
• erityisasiantuntijat Sini Seemer ja Heikki Vaisto, STEA
6 Sana on vapaa
• kysy ja kerro
7 Lopuksi – Hyvää joulua
• hankejohtaja Anu Niemi, THL

Tapahtumia 1(3): joulukuu 2020
Aika

Tapahtuman nimi

Järjestäjä

16.12.

Digikehittämisen teemapäivä
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien tilannekatsaus
• Ilmoittaudu viimeistään 15.12. klo 14

THL

18.12.

LAPE-vastuuhenkilöiden verkkokahvit

Lue lisää soteuudistus.fi/tapahtumat

Tapahtumia 2(3): tammikuu 2021
Aika

Tapahtuman nimi

Järjestäjä

12.1.

Digikehittämisen teemapäivä: Palvelukokonaisuudet ja
prosessien kuvaaminen

THL

13.1.

Innokylän kokonaisuudet käyttöön -verkkoklinikka

Innokylä

14.1.

Seminaari: Laatua ja vaikuttavuutta lasten ja nuorten palveluihin
– näyttöön perustuvat menetelmät osaksi päivittäistä työtä

STM, THL ja Itla

21.1.

Innokylän kehittämisen polku -verkkoklinikka

Innokylä

Lue lisää soteuudistus.fi/tapahtumat

Tapahtumia 3(3): helmi-maaliskuu 2021
Aika

Tapahtuman nimi

Järjestäjä

Digikehittämisen teemapäivä (teema julkaistaan myöhemmin)

THL

Helmikuu
9.2.

Maaliskuu
2.3.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeiden verkostopäivä
Teemana asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen

THL

4.3.

Suuntaviivat nyt! Sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation päivä

STM

16.3.

Digikehittämisen teemapäivä

THL

Lue lisää soteuudistus.fi/tapahtumat

Pysy ajan tasalla – tilaa uutiskirjeet
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ajankohtaiskirje
> tilaa thl.fi/sote-uudistus > Tulevaisuuden sote-keskus > Toimeenpanon tuki
• Linkkivinkkilistaus, uutisia ja tapahtumia, ilmestyy joka toinen perjantai
THL:n uutiskirje > tilaa thl.fi/uutiskirje
• kattava katsaus THL:n toiminnasta, ilmestyy joka toinen viikko
Innokylän uutiskirje > tilaa innokyla.fi/tilaa-innokylan-uutiskirje
• Innokylän ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja palveluja, ilmestyy 5 – 6 kertaa vuodessa
Sote-uudistuksen uutiskirje > tilaa soteuudistus.fi/uutiskirjeen-tilaus
• kaikkea sote-uudistuksesta, ilmestyy tarvittaessa
STM:n uutiskirje > tilaa stm.fi/uutiskirjeet
• kattava katsaus ministeriön toiminnasta, ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa

Vuoden 2021 infot
Infot
• Teams-palavereina
• Järjestäjänä STM
• Noin joka toinen kuukausi

• Vuoden 2021 ensimmäinen info ajoitetaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelman täydentävän haun aukeamiseen, aika ilmoitetaan myöhemmin.

Lue lisää soteuudistus.fi/tapahtumat

Järjestöt kehittämässä tulevaisuuden sotekeskuksia ja hyvinvointialueita vuonna 2021
• STEAn on ehdottanut avustusta järjestöille valtakunnalliseen sote-muutostukeen vuonna 2021
on yhteensä 776 000€, henkilöstöresurssi on yhteensä 10 htv.
• Avustuksen saajina ovat Soste ry ja Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry
• Toiminnan tavoitteena on mm. alueellisen valmistelun tilannekuvan laatiminen, sote-järjestöjen
osallistumisen mahdollistaminen alueelliseen rakenneuudistuksen sekä tulevaisuuden sotekeskuksen valmisteluun ja toimeenpanoon hyvinvointialueilla/maakunnissa
• Lisäksi tuetaan kansallisen tietopohjan yhdenmukaistamista, huolehditaan kansallisen
valmistelun tilannekuvan laatimisesta ja ylläpitämisestä, lisätään vuoropuhelua alueiden ja
kansallisten toimijoiden kesken, käydään läpi muuttuvaa lainsäädäntöä ja materiaalia ja
muokataan sitä järjestöjen viestintäkäyttöön alueilla ja maakunnissa
• Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry delegoi avustusta alueellisille toimijoille. Alueelliset
toimijat ovat Ejy ry (Espoo), Artteli-kumppanuusyhdistys ry (Tampere), Satakunnan yhteisöt ry
(Pori), Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry (Kouvola), Lapin sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry (Rovaniemi) ja Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry (Kuopio).
• Yhteistyö avustetun toiminnan ja THL:n aluekoordinaattoreiden, sote-järjestöjen paikallis-,
alue- ja valtakunnallisen toiminnan sekä STM:n rahoittamien hankkeiden kanssa on tärkeää
tavoitteiden saavuttamiseksi
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