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Toimeenpanon tilannekuva
joulukuu 2021
 

Toimeenpanon tilannekuva kertoo alueellisen toimeenpanon
tiekartan mukaisesta etenemisestä alueella sekä alueen
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilanteesta
yleisemmin. Työn tavoite on varmistaa, että hyvinvointialueet
pystyvät järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen palvelut alueella 1.1.2023 alkaen.

 

Lue lisää

 

 

 

 

Hyvää ja kaunista
  

Hyvinvointialueet voivat olla uuden alku monessa mielessä. Kun aluevaltuustot nyt aloittavat
toimintansa, on niillä mahdollisuus rakentaa alueelle kokonaan uudenlaiset palvelu- ja
johtamismallit. Uusilta aluevaltuutetuilta sekä hyvinvointialueille siirtyviltä virkamiehiltä vaaditaan
visionäärisyyttä, rohkeutta sekä kykyä katsoa tulevaisuuteen, kirjoittaa osastopäällikkö 

 Kari Hakari.
 

 

Lue lisää
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Onnittelut
aluevaltuutetuille!

  

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut
Aluevaltuutetun oppaan, johon on koottu
tietoa aluevaltuuston ja valtuutettujen
tehtävistä. Opas on suunniteltu aluevaaleissa
ehdolle asettuvien ja aluevaltuutettujen
tietolähteeksi ja työn tueksi.
 

Lue lisää
 

 

 

 

 

 

 

Uutiset ja tiedotteet
 

Sote-uudistuksen muutoskustannusten
arviot tarkentuvat toimeenpanon edetessä

 

Valtio vastaa muutoskustannuksiin
osoittamalla hyvinvointialueille erillisrahoitusta
vuosina 2021–2025. Kustannuksia aiheutuu
hyvinvointialueiden toiminnan ja ICT-
muutosten käynnistämisestä,
omaisuusjärjestelyistä ja
palkkaharmonisaatiosta.

 Lue lisää
 

Sote-uudistus muuttaa koko Suomen
julkista hallintoa

 

Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa
perustavanlaatuisesti kuntiin ja valtioon.
Rakenteet eivät muodostu ainoastaan
lainsäädännöllä, vaan myös käytännön
tekemisen ja vuoropuhelun kautta.

 Lue lisää 
 

Tietopaketti pelastustoimesta
hyvinvointialueilla

 

 

 

Kolumnit
 

Vahinko ei tule kello kaulassa – mutta
kodin turvallisuusarvio varoittaa vaarasta

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ja
pelastuslaitos ovat kehittäneet yhdessä mallin
kodin turvallisuusarvion tekemisestä.

 Lue lisää
 

Kansallisen tason ohjauksella lisää
vaikuttavuutta perhepalveluihin

 

Vuosikaudet olemme kantaneet huolta lasten
ja nuorten hyvinvoinnin kehityksestä yhä
eriarvoisempaan suuntaan. Samalla lasten ja
nuorten palvelujärjestelmä on muuttunut
viidakoksi, jota asiakkaan on vaikea
hahmottaa.

 Lue lisää
 

Hyvinvointialueiden uusi aika alkaa
tiedolla johtaen

 

Mitä sote-tiedolla johtamiselle kuuluu Toivo-
ohjelman ollessa puolivälissä? Kuluneet kaksi
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Tietopaketissa kerrotaan, mitä kaikkea
pelastustoimen tehtäviin kuuluu ja mikä on
jatkossa aluevaltuutettujen rooli
pelastustoimea koskevassa päätöksenteossa.

 Lue lisää
 

Tietotuotannon käsikirja kannustaa
viranomaisia yhteistyöhön ja auttaa
kehittämään sote-tietotuotantoa

 

THL, Valvira ja Kela tekevät tulevaisuudessa
yhä tiiviimpää yhteistyötä tietotuotannon
saralla, jotta sote-uudistuksen myötä
muuttuvat tietotarpeet tulevat täytetyksi.
Lokakuussa julkaistu Tietotuotantomalli-
käsikirja toimii tiekarttana muutokselle ja
tietotuotannon käytäntöjen yhtenäistämiselle.

 Lue lisää
 

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistyöalueista voimaan maaliskuussa

 

Valtioneuvoston istunnossa 27.1.2022
annetulla asetuksella säädetään
hyvinvointialueiden kuulumisesta
yhteistyöalueisiin siten, että yliopistollista
sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-
yhtymä kuuluvat kukin eri yhteistyöalueeseen.
Yhteistyöalueet ovat Etelä-, Itä-, Länsi-,
Pohjois- ja Sisä-Suomen yhteistyöalueet.
Asetus tulee voimaan 1.3.2022.

 Lue lisää
 

 

vuotta koronan varjossa ovat olleet kiihkeätä
kehittämisen ja pilotoinnin aikaa, seuraavaksi
katse kääntyy kohti odotusten ja lupausten
lunastamista. Lue lisää Toivo-ohjelman
ohjelmapäällikön Juhana Valon kolumnista.

 Lue lisää
 

Onko asiakkaan velvollisuus huolehtia
tiedonkulusta sote-ammattilaisten välillä?

 

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat
kantavat kohtuutonta kuormaa
huolehtiessaan viestin välityksestä
asiantuntijoiden välillä. Asiakkaat toivovat,
että ammattilaiset olisivat tietoisia heidän
kokonaistilanteestaan.

 Lue lisää
 

Sote-keskusten kehittämisen painopiste
on ehkäisevässä työssä – muista siis
neuvolat sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen
kehittämisessä tavoitteeksi on asetettu
painotuksen siirtäminen raskaista palveluista
ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

 Lue lisää
 

Aluevaalit on nyt toimitettu – matka
jatkuu!

 

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kirjoittaa
oikeusministeriön Oikeusblogissa aluevaalien
mutkaisesta matkasta.

 Lue lisää
 

 

 

 

 

 

Tapahtumat ja
koulutukset

  

 

 

Seuraa uudistuksen
valmistelua
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31.1.2022 Sote-uudistus ja sosiaalityö -
kansallinen tilaisuus

 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
 

9.2.2022 Lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen kehittäjien verkostotapaaminen -
teemana kasvatus- ja perheneuvonnan
kehittäminen

 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
 

11.2.2022 Osallistavan sosiaalityön seminaari
 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
 

16.2.2022 Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman kansallinen
verkostopäivä - teemana mielenterveys ja
päihdepalvelujen kehittäminen

 

Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet
 

 

Keskeiset tiedot sote- ja pelastustoimen
uudistus -hankkeen etenemisestä löytyvät
valtioneuvoston Hankeikkunasta.

 

Uudistuksen toimeenpanoon liittyvät aineistot
päivitetään kootusti sivulle
soteuudistus.fi/toimeenpanon-
organisoituminen

 

Lisätietoa Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmasta

 

Kysyttävää hyvinvointialueiden
perustamiseen, rahoitukseen,
omaisuusjärjestelyihin tai henkilöstöön
liittyvistä asioista? Lähetä kysymyksesi
valtiovarainministeriön osoitteeseen
vm.sote@vm.fi.

 

Tietoja on koottu myös soteuudistus.fi-
sivuston Usein kysyttyä -osioon.

 
 

 

 

 

 

 

Valtioneuvosto
 Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

 PL 23, 00023 Valioneuvosto
 Vaihde 0295 16001
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