
 

 

 

Uutiskirje 6/2022: Kiitokset keväästä & katse kohti syksyä!
  

 

Kolumni: 8½
  

 

Toimeenpanon tilannekuva
 

 

 

Kesälomien jälkeen alkaa loppukiri kohti
järjestämisvastuun siirtoa 1.1.2023.
Vastuuministeriöt toivovat, että kaikki
valmistelijat pystyvät pitämään kesälomansa
sekä lepäämään ja rentoutumaan ennen
kiireistä syksyä.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Valtioneuvosto päätti hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksista

 

 

 

 

 

 

Sote-lakien hyväksynnästä on kulunut aika tarkalleen vuosi. Saman tien myös hyvinvointialueet
aloittivat toimintansa. Ensin väliaikaishallinnon vetäminä ja aluevaalien jälkeen aluevaltuustojen
johtamina. Tässä kohtaa onkin hyvä katsoa hieman taaksepäin ja antaa meille kaikille yhteinen
toimeenpanon kevättodistus, kirjoittaa osastopäällikkö Kari Hakari kolumnissaan.
 

 

Lue lisää
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vuodelle 2023
 

 

 

Valtioneuvosto päättää vuosittain kunkin
hyvinvointialueen valtuudesta pitkäaikaisen
lainan ottamiseksi. Hyvinvointialue saa ottaa
lainaa päätöksen mukaisen määrän
investointisuunnitelman mukaisten
investointien rahoittamiseksi.

  

 

Lue lisää
 

 

 

Uutiset, tiedotteet ja kolumnit
 

 

Hyvinvointialueen
taloustietojen
toimittamista koskeva
asetus on annettu

 
 

Valtioneuvosto antoi
asetuksen hyvinvointialueen
taloutta koskevien tietojen
toimittamisesta.
Hyvinvointialueet raportoivat
taloudestaan sellaisessa
muodossa, että tiedot
voidaan tallentaa
Valtiokonttorin ylläpitämään
taloustietovarantoon.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Pelastustoimen
tavoitteet
hyvinvointialue-

 
uudistukselle ovat
toteutumassa hyvin
 

Sisäministeriö on valmistellut
pelastustoimen uudistusta
osana
hyvinvointialueuudistusta.
Uudistukselle asetetut
tavoitteet ovat toteutumassa
hyvin. Suurimmat epäilyt
tämän mittavan muutoksen
toteutumisesta ovat
hälvenneet.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Pelastustoimen ja
hätäkeskustoiminnan
koulutusuudistus on
koko alan yhteinen asia
 

Pelastustoimen ja
hätäkeskustoiminnan
koulutusuudistus koostuu
kolmesta eri osasta:
kehittämis-, toimeenpano-
sekä lainsäädäntövaiheesta.
Kehittämishanke on vielä
kesken, ja kaikki vaihtoehdot
ovat avoinna.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Selvitys:
Julkisomisteiset yhtiöt
eivät tarvitse yleislakia

 
 

Usean ministeriön
edustajista koostunut
hanketyöryhmä selvitti,
edellyttääkö julkisomisteisten
yhtiöiden toiminnan
jatkuminen sote-uudistuksen
jälkeen nykylainsäädännön
muuttamista. Selvityksen
perusteella tarvetta yleisille

 

Hyvinvointialueiden ICT-
muutoskustannusten
valtionapuviranomaisena
toimii jatkossa
valtiovarainministeriö

 
 

Valtioneuvosto hyväksyi
hyvinvointialueiden, Helsingin
kaupungin ja HUS-yhtymän
valtionavustuksen
myöntämistä ja käyttöä
sääntelevän asetuksen
muutoksen.
 

 

 

Hyvinvointialueiden
integraatioselvitys
julkaistu – 

 
Yhdistävä johtajuus
uudistamisen
kulmakivenä

 
 

STM:n tilaama
Hyvinvointialueiden
integraatioselvitys
tarkastelee sosiaali- ja
terveyspalvelujen
integraatiota,
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lainsäädäntömuutoksille ei
ole.
 

 

Lue lisää
 

 

Lue lisää
 

 

uudistumiskykyä ja
yhdistävää johtajuutta.

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Kestävän kasvun
ohjelman toinen
valtionavustushaku
käynnistyy syyskuussa

 
 

Suomen kestävän kasvun
ohjelman toinen
valtionavustushaku aukeaa
syyskuussa.
Valtionavustuksella on
tarkoitus vahvistaa sosiaali-
ja terveydenhuollon
palvelujen saatavuutta ja
kustannusvaikuttavuutta.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Hyvinvointialueiden
investointiopasta on
päivitetty

 
 

Investointien ohjaus on
kiinteä osa
hyvinvointialueiden toiminnan
ohjausta ja johtamista.
Investointioppaaseen on
tehty eräitä täsmennyksiä
sekä muutettu oppaan
liitteenä olevaa
yhteenvetotaulukkoa.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Sote-uudistuksen
valmistelijoiden
kevätseminaarissa
summattiin mennyttä ja
suunniteltiin tulevaa

 
 

Sote-uudistuksen
kansallisessa valmistelussa
mukana olevat valmistelijat
hyvinvointialueilta ja
ministeriöistä kokoontuivat
käsittelemään uudistuksen
tähänastista valmistelua ja
suunnittelemaan tulevaa. 

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Tulevaisuuden sote-
keskuksessa kuntoutus
on kiinteä osa
asiakkaan
palvelupolkua

 
 

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman
täydennyshaussa myönnettiin
alueille valtionavustuksia
myös kuntoutuksen
kehittämiseen.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Mitä kuuluu
hyvinvointialueiden
valmistelijoille?
 

Työterveyslaitos on mukana
tukemassa
hyvinvointialueiden
valmistelijoiden jaksamista.
Toteutamme kuukausittain
kyselyn, jolla selvitetään
merkittävimmät
kuormitustekijät ja
palautumiskeinot.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Pelastustoimen
suunnittelu- ja
ohjausjärjestelmän
käyttöönotto alkaa
 

Sisäministeriössä on vuoden
2022 alussa käynnistetty
pelastustoimen suunnittelu-
ja ohjausjärjestelmän
käyttöönottotyö. Suunnittelu-
ja ohjausjärjestelmä perustuu
ns. suorituskykymalliin.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Sosiaalityön osaaminen
ja keinot käyttöön laaja-
alaisesti
hyvinvointialueella 

 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon

 

Vähimmäistieto-
 

sisältöasetus tukee
hyvinvointialueiden
tiedolla johtamista
 

Vähimmäistieto-
 

 

Muutosjohtamisen
prosessi on kuin
tilkkutäkin sommittelua
 

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmassa
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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

 
 

• 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.
 

palveluiden ja rakenteen
uudistamisessa
terveyssosiaalityö on noussut
keskusteluun. Monella
hyvinvointialueilla pohditaan,
pysyykö terveyssosiaalityö
jatkossakin osana
terveydenhuollon
palvelutoimintaa.
 

 

Lue lisää
 

 

sisältöasetuksella
varmistetaan
hyvinvointialueiden tietojen
vertailukelpoisuus sekä
alueellisen ja kansallisen
tietopohjan yhteensopivuus.
 

 

Lue lisää
 

 

kehitetään sekä perustason
sosiaalipalveluja että
terveyspalveluja. Palvelujen
saatavuutta parannetaan ja
palvelut yhteensovitetaan
ihmisen tarpeita vastaavaksi.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Tehty sote-
kehittämistyö ei saa
mennä hukkaan 

 
 

Viime viikkoina on tehty
hyvinvointialueiden
johtajavalintoja ympäri
Suomen. Juhlapuheissa ja
lupauksissa toistuu muutos ja
kehittäminen, mutta onneksi
myös yhdessä tekeminen.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Systemaattinen
kehittäminen on
vaikuttavaa –
esimerkkinä 

 
Hyvä vastaanotto 

 
-valmennukset
 

Hyvä vastaanotto -
valmennukset päivitettiin
osana THL:n Tulevaisuuden
sote-keskus -ohjelmaa.
Toteutimme viisi
valmennuskokonaisuutta,
jokaisessa 10
perusterveydenhuollon tiimiä.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Mitä lupaamme sosiaali-
ja terveyspalvelujen
asiakkaalle?
 

Asiakkaan näkökulmasta
onnistunut palvelu on
kokemusta tulla autetuksi.
Kokemusta siitä, että häntä
kuullaan ja hän saa apua
ongelmiinsa.
 

 

Lue lisää
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Valtioneuvosto
 Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

 PL 23, 00023 Valioneuvosto
 Vaihde 0295 16001
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