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Aluevaltuutetun opas on tietopaketti aluevaltuuston
ja valtuutettujen tehtävistä
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Aluevaltuutetun opas tarjoaa kattavan tietopaketin
aluevaltuuston ja valtuutettujen tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaltuutettujen ja
aluevaaleissa ehdolle asettuvien tietolähteeksi ja työn tueksi.

Lue lisää

Tiedotteet

Uutiset

Henkilöstöfoorumi seuraa uudistuksen
toimeenpanoa
Valtiovarainministeriön asettaman

Sote-sanasto on valmis
Sosiaali- ja terveydenhuollon sanasto
määrittelee sosiaali- ja terveydenhuollon

henkilöstöfoorumin tehtävänä on seurata
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksen kansallista
toimeenpanoa hyvinvointialueiden aloittaessa
toimintansa, esimerkiksi henkilöstösiirtojen
valmistelun etenemistä. Foorumi seuraa
myös henkilöstön asemaa koskevan
lainsäädännön soveltamista ja sen
vaikutuksia.
Lue lisää
Monikanavarahoituksen purkamisesta
työryhmän mietintö
Parlamentaarisen työryhmän mietintö
monikanavarahoituksen purkamisesta on
valmistunut. Monikanavarahoituksen purku on
osa pääministeri Marinin hallitusohjelman
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistusta. Parlamentaarisen
työryhmän työ pohjautui valmisteluryhmien
tekemään taustatyöhön. Ahvenanmaalla oli
oma työryhmä, jonka raportti valmistui
marraskuun 2021 alussa.
Lue lisää

uudistamisen keskeiset käsitteet.
Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon
parissa työskenteleville tarkoitettu sanasto
ohjaa käyttämään alan keskeisiä käsitteitä ja
termejä yhdenmukaisesti.
Lue lisää
THL arvioi hyvinvointialueiden sotepalvelut
THL julkaisee tammikuun 2022 loppuun
mennessä arviointiraportit jokaisen tulevan
hyvinvointialueen sosiaali- ja
terveyspalveluista. Arviointi koskee vuotta
2020 ja alkuvuotta 2021. Nyt julkaistavat
raportit tukevat uusien alueiden palvelujen
kehittämistä.
Lue lisää

Kolumnit
Sote-uudistuksessa ei saa unohtaa
pakolaistaustaisen väestön tarpeita
Suomen pakolaistaustaisella väestöllä on
paljon terveyteen liittyviä haasteita. Sota- ja
konfliktialueilla monet ongelmat jäävät
tunnistamatta ja hoitamatta, kirjoittaa
psykologi Saija-Liisa Kankaanpää.
Lue lisää

Työttömien monialaisista palveluista pitää
huolehtia rakenteellisten uudistusten
valmistelussa
Valtaosalla työttömistä on vastassaan
monimutkaisia ja toisiinsa kytköksissä olevia
työllistymisen esteitä, yksi tai useampia.
OECD:n tutkimusraportin mukaan (2020)
Suomessa näitä ovat erityisesti työkykyyn,
kannustimiin ja työn hakuun liittyvät esteet,
kirjoittavat Tuija Oivo ja Ritva Partinen.
Lue lisää

Opiskeluhuollon supermarket voi olla
kohta täällä
Joidenkin asioiden kypsymiseen menee
paljon aikaa. Sote-uudistus on yksi niistä.
Mutta kärsivällisyys on kannattanut, sillä juuri
nyt ollaan niiden mahdollisuuksien ääressä,
joita olen vuonna 2016 maalaillut blogissani
”Opiskeluhuolto tarvitsee oman pikkusotensa”, kirjoittaa THL:n ylilääkäri Marke
Hietanen-Peltola.
Lue lisää

Opas
hyvinvointialueiden
investointisuunnitelman
laadintaan
Opas hyvinvointialueiden
investointisuunnitelman laadintaan on
valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön,
sisäministeriön ja valtionvarainministeriön
yhteistyönä.
Lue lisää

Usein kysyttyjä
kysymyksiä
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen henkilöstö siirtyy
hyvinvointialueiden työntekijöiksi, kun toiminta
käynnistyy vuonna 2023. Myös osa
tukipalveluita hoitavista ihmisistä siirtyy. Lue
uusimmat kysymykset ja vastaukset

Tapahtumat
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman kansallisessa verkostopäivässä
8.12. keskitytään siihen, miten integraatio
toteutuu tulevaisuuden sote-keskuksessa.
Katso loppuvuoden tapahtumat
tapahtumakalenterista.
Lue lisää

hyvinvointialueiden ja kuntien tukipalveluista.
Lue lisää
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