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Toimeenpanon tilannekuva
tammikuu 2022
 

Tammikuun tilannekuva kertoo, että toimeenpano on edennyt
kaikilla alueilla tiekartan mukaisesti. Myös alueittaiset erot
ovat edelleen tasoittuneet. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta,
että toimeenpanossa ei ole ilmennyt sellaisia asioita, joihin ei
voisi vaikuttaa ja jotka estäisivät uudistuksen toteutumisen
aikataulussa.

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Ihminen, joka tietää, luottaa ja innostuu,
todennäköisesti myös osallistuu
 

Hyvinvointialueilla on edessään iso työ asukkaiden luottamuksen rakentamiseksi. Laaja-alainen
yhteistyö sekä avoin, asiantunteva ja asukkaita arvostava viestintä antavat tähän työkaluja,
kirjoittavat erityisasiantuntija Jari Mäkäläinen ja neuvotteleva virkamies Markku Mölläri.

 
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4212326/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4219107/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4213434/0/0/8232/611/3/


 

 

 

Esitys soten
valvontalaiksi
lausunnolla 25.3. asti

  

STM on valmistellut erillislakia sosiaali- ja
terveydenhuollon valvonnasta. Tavoitteena on
uudistaa ja selkeyttää valvonnan
toimintatapoja sekä tukea sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä ja palvelujen
tuottamista. Esitysluonnoksesta pyydetään
lausuntoja 25.3.2022 mennessä.
 

Lue lisää
 

 

 

 

 

 

 

Uutiset ja tiedotteet
 

Hyvinvointialueet rakentuvat yhteistyönä
ja prosessit hioutuvat valmistelun
edetessä

 

Vuosi tulee olemaan työntäyteinen
hyvinvointialueilla ja kunnissa. Maaliskuun
alussa aloittavien aluevaltuustojen
ensimmäisiä tehtäviä tulee olemaan
hyvinvointialueen organisaatiosta
päättäminen. Rakenteiden hahmottumisen
jälkeen alkaa työ onnistuneen muutoksen
tekemiseksi sekä toiminta- ja
johtamiskulttuurin rakentamiseksi.

 

Lue lisää
 

Hyvinvointialueiden investointiopasta on
päivitetty

 

Investointien ohjaus on kiinteä osa
hyvinvointialueiden toiminnan ohjausta ja
johtamista. Investointiopas julkaistiin

 

 

Artikkelit
 

Talous-, toiminta- ja henkilöstötietojen
tarkastelu kokonaisuutena helpottaa
tulevaisuuden sote-palvelujen
kehittämistä

 

Hyvinvointialueilta saadaan jatkossa aiempaa
tarkempaa ja laadukkaampaa tietoa siitä,
miten niiden talous- ja henkilöstöresurssit on
kohdennettu. TAHTO-projektin tavoitteena on
luoda yhdistetty tietokanta, jonka myötä
talous-, henkilöstö- ja toimintatietoa
raportoidaan kokonaisuutena ja voidaan
hyödyntää päätöksenteon tukena.

 

Lue lisää
 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma
porskuttaa koronan vanavedessä

 

THL toteutti Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden
toteutumisen kansallisen väliarvioinnin
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marraskuussa 2021 ja siihen on nyt tehty
eräitä täsmennyksiä sekä lisätty taulukko
yhteenvedon esittämistä varten.

 

Lue lisää
 

Hallitus esittää Kuntarahoitukselle
mahdollisuutta rahoittaa
hyvinvointialueiden investointeja

 

Hallitus ehdottaa, että Kuntien takauskeskus
voi myöntää takauksia kuntia rahoittavan
Kuntarahoitus Oyj:n sellaiselle
varainhankinnalle, jota voi käyttää
hyvinvointialueille myönnettäviin lainoihin.
Jatkossa Kuntarahoitus voisi siis tarjota
rahoituspalvelujaan kuntien ohella myös
hyvinvointialueille. Hallitus antoi esityksen
Kuntien takauskeskuksesta annetun lain
muuttamisesta 3. helmikuuta 2022.

 

Lue lisää
 

Pelastustoimen strategiset tavoitteet
tukevat hyvinvointialueiden strategiatyötä

 

Sisäministeriö käynnisti syksyllä 2021
pelastustoimen valtakunnallisten strategisten
tavoitteiden valmistelutyön. Strategisissa
tavoitteissa esitetään hyvinvointialueiden
pelastustoimen tavoitteet, valtakunnallisesti
merkittävät palvelujen uudistus- ja
kehittämistavoitteet sekä linjataan
lainsäädännön ja suorituskyvyn kehittämisen
suuntaviivat.

 

Lue lisää
 

Pelastustoimi kehittää toimintaansa
valtakunnallisesti ja alueellisesti

 

Pelastustoimen alueellisen valmistelun
yhteistutkimus- ja kehittämishankkeiden 25
loppuraporttia on julkaistu Valtioneuvoston
julkaisuarkistossa Valtossa. Hankkeiden
tavoitteena oli edistää hyvinvointialueilla
tapahtuvaa pelastustoimen uudistustyötä.

 

Lue lisää
 

Suorituskykyhankkeen tulosten avulla
yhdenmukaistetaan pelastustoimen

syksyllä 2021. Ohjelmat hankkeet olivat
tuolloin olleet käynnissä runsaan vuoden.
Keväällä 2022 ollaan jo ohjelman
puolimatkassa. Korona on haastanut
alueellisia hankkeita koko ohjelman ajan.

 

Lue lisää
 

Vaalikelpoisuus toimielimiin
 

Voidaanko aluehallitukseen valita
hyvinvointialueeseen palvelussuhteessa
olevia henkilöitä? Entä hyvinvointialueen
toimielimeen henkilöstön edustajia?
Kokosimme vastauksia usein kysyttyihin
kysymyksiin.

 

Lue lisää
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toimintatapoja
 

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden
suorituskyky ja suunnitteluperusteet -
hankkeen loppuraportit on julkaistu
Valtioneuvoston arkistossa Valtossa.
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa
pelastustoimen valtakunnallisten
suunnitteluperusteiden pohja ja selvittää,
miten pelastustoimen ja siviilivalmiuden
suorituskyky ja palvelut vastaavat
toimintaympäristöä, riskejä ja asiakastarpeita.

 

Lue lisää
 

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden
työhyvinvointia ja jaksamista aletaan
seurata

 

Työterveyslaitos käynnistää yhteistyössä
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Mitä
kuuluu hyvinvointialueiden valmistelijoille -
tutkimuksen.

 

Lue lisää
 

Tutustu lausuntopalautteeseen kunnan ja
hyvinvointialueen vuokra-asetuksesta

 

Lausunnot saatiin yli 80 kunnalta. Lisäksi
lausuntoja antoivat muun muassa eräät
kuntayhtymät ja hyvinvointialueet. Luonnos
valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja
hyvinvointialueen välisen vuokran
määräytymisestä vuosina 2023–2026 oli
lausunnolla 30.11.2021–24.1.2022.

 

Lue lisää
 

THL harmonisoi sosiaalihuollon
tiedonkeruissa ja Kanta-palveluissa
käytettävien tietorakenteiden
yhteensopivuutta

 

THL selvitti sosiaalihuollon tilasto- ja
rekisteritiedonkeruiden sekä Kanta-
palveluissa käytettävien tietorakenteiden
yhdenmukaisuutta. Selvitysten perusteella
tiedonkeruita ja tietorakenteita on muutettu
vastaamaan paremmin toisiaan. Nykyisten
tiedonkeruiden sisällöt vastaavat nyt pääosin
tietorakenteita. Työ tukee sosiaalihuollon
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tietotuotannon uudistamista.
 

Lue lisää
 

 

 

 

 

 

Tapahtumat ja
koulutukset

  

Työpajasarja sosiaalityön vaikuttavista
toimintamalleista käynnistyy

 

Vuoden 2021 aikana kokeiltiin, pilotoitiin ja
kehitettiin osallistavan sosiaalityön malleja
sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa, joka on
osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelmaa. Seuraavaksi malleja viedään
käytäntöön 2. – 3. toukokuuta käynnistyvässä
työpajasarjassa. Ilmoittautumisaika
työpajasarjaan päättyy 15.3.

 

Lue lisää
 

 

 

 

Seuraa uudistuksen
valmistelua
 

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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