
 

 

 

Uutiskirje 5/2022: Palvelujen järjestäminen
  

 

Kolumni: Huomenna hän tulee – Vaikuttavuusperustaisen
ohjauksen ”uusi” tuleminen

  

 

Toimeenpanon tilannekuva ja riskienhallinta
 

 

 

Toimeenpano etenee kaikilla alueilla tiekartan
mukaisesti. ICT:n osalta on kuitenkin
tunnistettu epävarmuutta valmistumisen
aikataulusta, sillä moni tehtävä on
aikataulutettu valmistuvaksi vasta
loppuvuodesta. Tilanne näkyykin selkeästi
toimeenpanon valmiusasteessa.
 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikuttavuusperustaisesta ohjauksesta on puhuttu vuosia. Odotuksessa on välillä tuntunut
olevan yhtymäpintoja Samuel Beckettin tragikomediaan Huomenna hän tulee, jossa Vladimir ja
Estragon odottavat salaperäistä Godot’ta saapuvaksi – tämän koskaan saapumatta. Sosiaali- ja
terveydenhuollon osalta olemme todellakin saaneet tottua hitaaseen (ja ajoittain paikallaan
seisovaan) muutokseen, mutta asiat ovat aina myös nytkähtäneet eteenpäin, kirjoittaa johtaja
Andreas Blanco Sequeiros kolumnissaan.
 

 

Lue lisää
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Lue lisää
 

 

 

Kuntien on valmisteltava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen toimitilojen myynnit yhdessä hyvinvointialueiden

kanssa
 

 

 

Jos kunnat ja kuntayhtymät valmistelevat
sellaisten toimitilojen myyntiä, jotka ovat
siirtymässä vuoden 2023 alusta
hyvinvointialueiden hallintaan, myynnin on
perustuttava kokonaisharkintaan.
Suunnitelmat on tehtävä yhteistyössä
hyvinvointialueiden ja -yhtymien kanssa.

  

 

Lue lisää
 

 

 

Infopaketti: Työkaluja sote-tiedon tuottamiseen ja
hyödyntämiseen

 

 

 

Tuore sote-alan asiantuntijoille suunnattu
infopaketti antaa työkaluja sote-tiedon
tuottamiseen ja hyödyntämiseen niin
hyvinvointialueilla kuin viranomaistyössä.
Infopakettiin on koottu linkit uusimpaan
tilastotietoon ja kirjaamisohjeisiin.

  

 

Avaa infopaketti
 

 

 

Uutiset, tiedotteet ja kolumnit
 

 

Esitys pelastustoimen
valtakunnallisista
strategisista tavoitteista
lausunnoille

 
 

Sisäministeriö on lähettänyt
lausunnolle esitysluonnoksen
valtakunnallisista strategisista
tavoitteista pelastustoimen
järjestämiselle.
Pelastustoimelle esitetään
yhdeksän valtakunnallista
tavoitetta. Lausuntokierros
kestää 17.6.2022 asti.
 

 

 

Alueellisten
riskiarvioiden
valmistelu käynnistyy
uuden ohjeen
mukaisesti

 
 

Sisäministeriön asettamassa
alueellisten riskiarvioiden
kehittämishankkeessa luotiin
uusi menetelmäohje
alueellisten riskiarvioiden
laadintaan. Ohje sisältää mm.
tarkennuksia, joilla edistetään
valtakunnallista
yhdenmukaisuutta.
 

 

Kuntaministeri Sirpa
Paatero: Julkisilla
hankinnoilla
rakennetaan
kestävämpää ja
toimivampaa Suomea

 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen
uudistuksen myötä
hyvinvointialueiden vastuulle
siirtyy miljardien eurojen
edestä julkisia hankintoja.
Hankintojen avulla voimme

https://www.emaileri.fi/g/u/4335099/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4331678/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4332126/0/0/8232/611/3/


Lue lisää
 

 

 

Lue lisää
 

 

parantaa palvelujen laatua ja
edistää sekä paikallisten että
kansallisten strategisten
tavoitteiden saavuttamista.

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Kuntien ja
hyvinvointialueiden
yhteistyö
opiskeluhuollossa
varmistetaan
säännöksin

 
 

Voimaan tulevat lait
edellyttävät, että
hyvinvointialueet
muodostavat alueellisen
opiskeluhuollon
yhteistyöryhmän koulutuksen
järjestäjien kanssa.
Koulutuksen järjestäjillä sekä
hyvinvointialueilla tulee myös
olla yhteistyössä laaditut
opiskeluhuoltosuunnitelmat.
 

 

Lue lisää
 

 

 

VM:n hallinnonalan
lisätalousarvioesitys
vahvistaa
kyberturvallisuutta ja
hyvinvointialueiden
rahoitusta

 
 

Valtiovarainministeriön
hallinnonalalle ehdotetaan
yhteensä 1 290 miljoonaa
euroa vuoden 2022 toisessa
lisätalousarvioesityksessä.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Selvitys
omalääkärimallista
tehdään kesän aikana

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö
hankkii selvityksen siitä,
miten omalääkärimalli olisi
mahdollista toteuttaa
yhdessä hoitotakuun kanssa.

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

THL:n uusi Sotekuva-
palvelu tarjoaa
täsmätietoa sosiaali- ja
terveydenhuollon
palveluista 

 
 

Sotekuva-verkkopalvelussa
on indikaattoritietoja sote-
palvelujen laadusta,
vaikuttavuudesta ja
kustannuksista. Palvelu tukee
sote-palvelujärjestelmän
seurantaa, ohjausta ja
arviointia. Sotekuva korvaa
käytöstä poistuvan
Tietoikkunan.
 

 

Lue lisää
 

 

Uutta: Usein kysyttyä
vuokra-asetuksesta
 

Sote-uudistuksen UKK-sivulle
on koottu usein kysyttyjä
kysymyksiä vuokra-
asetuksesta.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Muutoksista Keva-lakiin
pyydetään lausuntoja
 

Keva huolehtii
hyvinvointialueiden
eläkeasioista 1.1.2023
lähtien. Muutosehdotuksen
mukaan Kevan valtuutettujen
ja hallituksen kokoonpano
valitaan kunta- ja
hyvinvointialuevaalien
yhteistuloksen perusteella.
VM pyytää lausuntoja
luonnoksesta 10.8.2022
mennessä.
 

 

Lue lisää
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Seuraa uudistuksen valmistelua
 

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

 
 

• Uudistuksen toimeenpanoon liittyvät aineistot päivitetään kootusti sivulle
soteuudistus.fi/toimeenpano

 

 

 

 

Monialaisuus vahvistaa
asiakaslähtöisyyttä 

 
 

Asiakkaan hyvä kohtaaminen
ja kuulluksi tulemisen
kokemus edistävät hyvää
palvelukokemusta. On
tärkeää havaita ihminen
palvelujen ketjussa ja hänen
haasteellinen asemansa
moninaisten toimijoiden
verkostossa.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Nyt jos koskaan on
oikea aika uudistaa
toimintakulttuuria
 

On kulunut reilut viisi vuotta
siitä, kun 14 kunnan sote-
kuntayhtymä, Siun sote,
muodostettiin. Myös uusia
tukipalvelua tuottavia julkisen
omistuksen osakeyhtiöitä
perustettiin. Siun sotesta
muodostui maakunnan suurin
työnantaja, jossa
työskentelee n. 8000 sote-
alan ammattilaista.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Hyvinvointialueiden
tulee varmistaa
työkyvyn tuen
palveluiden saatavuus
 

Eri puolilla Suomea tehdään
tällä hetkellä arvokasta
työkyvyn tuen palveluiden
kehittämistyötä.
Työkykyohjelman hankkeet
kehittävät työkyvyn ja
työllistymisen tuen palveluita
osana sote-uudistusta.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Asiakas- ja 
 

potilasturvallisuus-
 

keskus tarjoaa apua ja
tukea
hyvinvointialueiden
valmisteluun 

 
 

Ensimmäiset versiot asiakas-
ja potilasturvallisuusasiat
sisältävistä malleista
hyvinvointialueiden
johtamisrakenteiksi,
ostopalvelu- /
ulkoistamissopimuksiksi sekä
omavalvontaohjelmiksi
julkaistaan kesäkuun alussa.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Elinvoimaisuutta
yhteistyöllä
 

Elinvoimaan liittyvät
taloudelliset vaikutukset ja
mahdollisuudet korostuvat
sote-uudistuksen myötä. Yli
20 miljardin yleiskatteisella
rahoituspohjallaan
hyvinvointialueet ovat
merkittäviä työllistäjiä,
kehittäjiä, hankkijoita ja
yhteistyökumppaneita.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Työkykyohjelma
yhdistää työikäisten
palvelu-uudistuksia
 

Työkykyohjelma
poikkihallinnollisena
ohjelmana tarjoaa
mahdollisuuden yhdistää
sosiaali-, terveys- ja TE-
palvelujen uudistuksia niin
valtakunnallisesti kuin
alueellisesti. STM:n
toimenpiteet ovat kiinteä osa
sote-uudistusta.
 

 

Lue lisää
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• 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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