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Ensimmäiset sote-lait
voimaan heinäkuussa
 

Ensimmäiset sote-lait astuivat voimaan 1.
heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023
alusta. Vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestäminen on hyvinvointialueiden

 

 

 

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
täydentävä valtionavustushaku 2021
 

Hyvinvointialueille avautui 16.8. vuoden 2021 täydentävä valtionavustushaku vuonna 2020
myönnetyille valtionavustushankkeille. Avustuksilla täydennetään, laajennetaan ja jatketaan
käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. 

 Täydentävässä haussa rahoituksen enimmäismäärä on 141 miljoonaa euroa ja se on
käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. Hakuaika valtionavustuksiin päättyy 15.10.2021 klo
16.15. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa.

 Jokainen hyvinvointialue suunnittelee toimintamallit sekä lähipalvelupisteet, sähköiset palvelut ja
hyvinvointialueella mahdollisesti keskitettävät palvelut vastaamaan väestön tarpeita siten, että
perustason palveluiden esteetön saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan.

 
 

 

Lue lisää
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vastuulla.
 Lue lisää
 

 

 

 

 

THL:n arviointi
Tulevaisuuden sosiaali-
ja terveyskeskus -
ohjelmasta valmistunut
 

Kansallinen väliarviointi Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman
hyötytavoitteiden toteutumisesta on
valmistunut. Arvioinnissa on hyödynnetty
kansallisia mittareita ja ohjelman hankkeiden
toteuttamia oma-arviointeja. 

 
 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Kolumnit
 

Mielenterveys on yhteinen pääomamme
 Mielen hyvinvointi on keskeinen niin yksilöille,

yhteisöille kuin yhteiskunnalle. Se on yhteistä
pääomaa, johon kannattaa investoida. Tällä
hallituskaudella mielenterveyteen on
panostettu historiallisen paljon, kirjoittaa
THL:n ylilääkäri Outi Linnaranta. 

 Lue lisää
 

Uusi toimintamalli sulatti terveysaseman
jonot: henkilöstö ratkoo arjen ongelmat
yhdessä ja itsenäisesti

 Urjalan terveysaseman kokemusten
perusteella perusterveydenhuollon haasteisiin
yksi ratkaisu löytyy läheltä – henkilöstön
asiantuntemuksesta, luovuudesta ja
osaamisesta, kirjoittaa Akaan kaupungin
johtava ylilääkäri Tiina Määttä.

 Lue lisää
 

Sosiaalihuolto tulevaisuuden sosiaali- ja

 

 

Tiedotteet
 

Valmisteluryhmästä tukea ICT-muutosten
toimeenpanoon

 Tietojenkäsittelyn, tieto- ja viestintätekniikan
eli ICT:n muutokset ovat yksi laajin
valmistelun tehtäväkokonaisuus tuleville
hyvinvointialueille. Sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistuksen ICT-valmisteluryhmässä on
tunnistettu ja ratkottu edessä olevaa työtä
sekä valmistauduttu toimeenpanoon. 

 Lue lisää 
 

Hoitoon pääsy nopeutuu ja palvelujen
saatavuus paranee

 Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman
tavoitteena on tukea hyvinvointialueita
valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudet
sosiaali- ja terveyskeskukset, jotta ihmiset
saisivat tarvitsemansa avun laaja-alaisesti ja
nykytilannetta nopeammin. Sote-lakien
voimaantulon myötä, vuodesta 2023 alkaen,
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terveyskeskuksissa on monialaista ja
vaikuttavaa toimintaa

 Asiakkaiden tarvitsema joustava ja oikea-
aikainen apu edellyttää, että sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut pelaavat hyvin
yhteen. Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskukset perustuvat sosiaalihuollon
ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen
kumppanuuteen. 

 Lue lisää
 

 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-
toimen järjestäminen on hyvinvointialueiden
vastuulla.

 Lue lisää
 

Lue kokoustiedotteita
 

 

 

 

Seuraa tietoiskuja
ajankohtaisista aiheista
Kuntamarkkinoilla
15.-16.9. 

  

Kuntamarkkinat toteutetaan tänä vuonna
nettilähetyksenä 15.-16.9. Tutustu sote--
uudistuksen markkinasivuun ja seuraa
tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. 

 
 

Ohjelmasivu
 

 

 

Sote-uudistuksen
toimeenpanon
käynnistystilaisuus
 

”Voimme vihdoin aloittaa sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
uudistuksen toimeenpanon monien vuosien
valmistelun ja odottelun jälkeen”, perhe-ja
peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi
avauspuheenvuorossaan hyvinvointialueiden
edustajille sote-uudistuksen toimeenpanon
käynnistystilaisuudessa 26.8.

 

Lue lisää 
 

 

 

 

Usein kysytyt
kysymykset sote-
uudistuksesta
 

Usein kysytyt kysymykset -osiosta löydät
kysymyksiä ja vastauksia sote-uudistuksen

 

 

Koulutukset ja
tapahtumat
 

Tutustu syksyn koulutuskalenteriin ja
ilmoittaudu mukaan sote-uudistusta koskeviin
tapahtumiin ja koulutuksiin.
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Mitä on tiedolla
johtaminen?
 

Katso, miten tietoa hyödynnetään sote-
palvelujen johtamisessa ja kehittämisessä
hyvinvointialueella sekä miten viranomaiset
arvioivat, valvovat ja ohjaavat sote-
palvelujärjestelmää tiedon avulla.
 

Katso video
 

kokonaisuusuudesta, rahoituksesta sekä
rakenneuudistuksesta. 

 
 

Lue lisää
 

Lue lisää
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