Uutiskirje 4/2022: Hyvinvointialueiden rahoitus

Kolumni: Tarkka taloudenpito on A ja O hyvinvointialueiden
toiminnassa

”Hullu mies Huittisista syö enemmän kuin tienaa.” Sanonta kertoo henkilöstä, jonka tienestit
hupenevat syömiseen raskaan työn takia. Itse kuulin lauseen aikoinaan yliopistolla
kansantaloustieteen kurssilla. Luennoitsijan viesti oli, että kaikessa toiminnassa menot on syytä
mitoittaa käytössä oleviin tuloihin.
Myös hyvinvointialueilla toiminta pitää sopeuttaa käytössä olevaan rahoitukseen. Kun kädet ovat
rahoituksen ja asiakasmaksujen suhteen sidotut, pitää liikkumatilaa talouteen hakea toiminnan
uudistamisesta ja säästämällä rahaa sukanvarteen muun muassa investointeja varten, kirjoittaa
muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen kolumnissaan.

Lue lisää

Toimeenpanon tilannekuva
Tällä hetkellä ei ole tunnistettu sellaisia
riskejä, jotka estäisivät järjestämisvastuun
turvallisen siirtymän. Muun muassa ICT:hen
kohdistuvia riskejä on saatu vähennettyä
tehtävien priorisoinnin ja lisärahoituksen

avulla. Rahoituksen osalta alueet ovat
kuitenkin erilaisissa tilanteissa.

Lue lisää

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on päivitetty kevään 2022
tiedoilla
Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on
päivitetty vastaamaan hallituksen
esitysluonnoksen mukaisia muutoksia
hyvinvointialueiden rahoituslakiin. Samalla
julkaistaan ensimmäiset arviot vuoden 2023
aluekohtaisesta rahoituksesta.

Lue lisää

Uutiset, tiedotteet ja kolumnit
Kunnan ja

Kestävän kasvun

Sote-uudistuksen

hyvinvointialueen

ohjelman ensimmäiset

rahoituslakien

vuokra-asetus on

valtionavustukset

päivitysten

annettu

hyvinvointialueille

lausuntoyhteenveto on

Valtioneuvosto on antanut
asetuksen kunnan ja
hyvinvointialueen välisen
siirtymäkauden
vuokrasopimuksen vuokran
määräytymisestä vuosina
2023–2026.

Suomen kestävän kasvun
ohjelman ensimmäiset
valtionavustukset
hyvinvointialueille on
myönnetty. Valtionavustus
suuntautuu sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen
saatavuuden vahvistamiseen
ja kustannusvaikuttavuuden
lisäämiseen.

Lue lisää

valmistunut
Kunnat ja hyvinvointialueet
pitävät sosiaali- ja
terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksen
rahoituslainsäädäntöön
ehdotettuja muutoksia
pääosin kannatettavina.

Lue lisää

Lue lisää

Aluevaltuutettujen

Ajankohtaista

Mistä on hyvä asiakas

iltatilaisuuksien

järjestöyhteistyössä -

ja palveluohjaus tehty

materiaalit pankissa

Järjestöavustukset,

Aluevaltuutettujen 12.4.

Asiakaslähtöinen
palveluohjaava järjestelmä on
ekosysteemi, jossa kaikkia

infoillan aiheena oli
hyvinvointialueiden rahoitus
ja talous ja 19.4. johtaminen
ja osaaminen.

Lue lisää

yhteistyö ja
kulttuurihyvinvointi
Alueilla valmistelutyötä
tekevät yhteistyössä
hyvinvointialueet, kunnat ja
järjestöt. Valmistelun
ajankohtaisista kysymyksistä
kirjoittavat Minna Rosendahl
ja Pilvi Kuitu.

Lue lisää

osia tarvitaan turvaamaan
oikea-aikaisia, oikein
mitoitettuja ja oikeanlaisia
palveluita. Tarvitsemme
kansallisen tason ohjauksen,
jotta hyvinvointialueet voivat
rakentaa palveluiden sujuvan
kokonaisuuden
lainsäädännön ja
tietorakenteiden ohjaamana.

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/toimeenpano

• 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.
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