Uutiskirje 7/2022: Lähtölaskenta alkaa

Kolumni: Muutos onnistuu selkeällä yhteisellä tavoitteella ja
pitkäjänteisyydellä

Valehtelisin, jos sanoisin, että suuren muutoksen tekemisen ensimmäiset 250 päivää ovat olleet
helppoja. Silti edelleen näen tämän uudistuksen suurena mahdollisuutena erityisesti väestön
palveluiden kehittymisen kannalta, kirjoittaa Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina
Kinnunen kolumnissaan.

Lue lisää

Toimeenpanon tilannekuva
Alueet ovat pääsääntöisesti siirtyneet
muutosorganisaatiosta pysyvän organisaation
toimintaan. Lähes kaikki uudet
hyvinvointialuejohtajat ovat aloittaneet ja
useilla alueilla myös suurin osa
toimialuejohtajista on valittu.

Lue lisää

Valtion ja hyvinvointialueiden välille rakennetaan uudenlaista

yhteistyötä
Hyvinvointialueiden toiminnan
käynnistyminen tarkoittaa perustavanlaatuista
muutosta Suomen julkiseen hallintoon.
Uudistuksen myötä tapahtuvat valta- ja
vastuusuhteiden muutokset vaativat kunnilta,
valtiolta ja hyvinvointialueilta panostuksia
uudenlaiseen vuorovaikutukseen.

Lue lisää

Uutiset, tiedotteet ja kolumnit
Hyvinvointialueiden

DigiFinlandin omistus

Toimeentulotukilain

rahoituksen uudeksi

laajenee

muutoksilla turvataan

määräytymistekijäksi on

hyvinvointialueille

asiakkaiden asemaa

Valtioneuvoston yleisistunto
on oikeuttanut
valtiovarainministeriön
hyväksymään DigiFinland
Oy:n omistusjärjestelyn,
jonka seurauksena
enemmistö yhtiön osakkeista
luovutetaan vastikkeetta
hyvinvointialueille, Helsingin
kaupungille ja HUS-yhtymälle
1.1.2023 lukien.

Hallitus esittää muutoksia
toimeentulotukilakiin.
Täydentävän ja ehkäisevän
toimeentulotuen
järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta hyvinvointialueille
sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen linjausten
mukaisesti 1.1.2023.

tulossa
yliopistosairaalalisä
Hyvinvointialueiden
yleiskatteelliseen
rahoitusmalliin on tarkoitus
lisätä vuodesta 2024 lähtien
uusi määräytymistekijä,
yliopistosairaalalisä.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Selvityshenkilöt:

Kestävän kasvun

Tiedolla johtamisen

Kuntien ja

ohjelman toinen

Toivo-ohjelma on

hyvinvointialueiden

valtionavustushaku

edennyt kohti

lapsibudjetointi käyntiin

käynnistyi 1.9.2022

tavoitteitaan

Toinen valtionavustushaku on
1.9. – 6.10.2022. Haettavana
on yhteensä 255,6 miljoonaa
euroa. Valtionavustuksella on
tarkoitus vahvistaa sosiaalija terveydenhuollon
palvelujen saatavuutta ja
kustannusvaikuttavuutta sekä
edistää sosiaali- ja
terveydenhuollon
digitalisaatiota.

Sosiaali- ja
terveysministeriön soteuudistuksen tiedolla
johtamisen Toivo-ohjelma
käynnistyi keväällä 2020.
Ohjelmasta valmistui
elokuussa 2022 STM:n
tilaama väliarviointi, joka
summaa tähänastiset
onnistumiset ja haasteet.

piloteilla
Selvityshenkilöt Juha Aho ja
Mika Penttilä ehdottavat
kuntiin ja hyvinvointialueille
yhteistä
liikennevaloluokitteluun
perustuvaa lapsibudjetoinnin
mallia. He suosittelevat, että
lapsibudjetointi aloitetaan
pilotoinnilla, joka kohdistuisi

ensimmäisessä vaiheessa
tilinpäätöstietoihin.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lakiluonnos

Hyvinvointialueiden on

Hyvinvointialuejohtajat

yliopistollisen sairaalan

varmistettava asiakas-

koolla – alueet ovat

tehtävistä lausunnolla

ja potilasturvallisuuteen

erilaiset mutta haasteet

rakenteet jo

yhteiset

Sosiaali- ja
terveysministeriössä on
valmisteltu hallituksen
esitystä yliopistollisten
sairaaloiden tehtävistä.
Tavoitteena on vahvistaa
yliopistollisten sairaaloiden
toimintaedellytyksiä sosiaalija terveydenhuollon uusissa
rakenteissa. Esitysluonnos
on lausunnolla
31.8.-3.10.2022.

alkuvaiheessa
Sote-uudistus mahdollistaa
entistä järjestelmällisemmän
asiakas- ja
potilasturvallisuuden
kehittämisen. Asiakas- ja
potilasturvallisuudesta
päättäjän näkökulmasta
(video)

Lue lisää

Lue lisää

Ensi vuonna aloittavien
hyvinvointialueiden johtajien
verkosto kokoontui 24.8.2022
Helsingissä ministeriöiden
isännöimässä kokouksessa.
Tapaamisen aikana piirtyi
terävä kuva siitä, missä
vaiheessa valmistelu eri
alueilla on ja millaisia ovat ne
haasteet, joita on edessä.
Verkosto kokoontuu syksyn
aikana kerran kuukaudessa.

Lue lisää

Valtiovarainministeriö

Hyvinvointialueet voivat

Tulevaisuuden sosiaali-

myöntää kolmelle

nyt hakea poikkeuslupia

ja terveyskeskus -

hyvinvointialueelle

päivystysten ja

ohjelma vastaa

lisämäärärahaa ICT-

synnytysten

hyvinvointialueiden

valmisteluun

järjestämiseen

tarpeisiin hyvin

Valtiovarainministeriö osoittaa
yhteensä noin 25 miljoonaa
euroa lisämäärärahaa
hyvinvointialueiden
valmisteluun vuodelle 2022.
Lisämäärärahaa myönnetään
välttämättömiin ICTmuutoskustannuksiin
valtionavustuksena kahdelle
hyvinvointialueelle sekä
HUS-yhtymälle.

Eduskunta hyväksyi kesällä
2022 terveydenhuoltolakiin
siirtymäsäännöksen, jonka
nojalla hyvinvointialueet
voivat hakea jo vuonna 2022
poikkeuslupia
päivystysyksiköiden
ylläpitoon ja synnytysten
järjestämiseen vuonna 2023.
Päivystysasetukseen on nyt
tehty vastaavat muutokset.

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman
ulkoinen väliarviointi
toteutettiin keväällä 2022.
Väliarvioinnissa arvioitiin
ohjelmakokonaisuuden
tavoitteiden asettelua,
sisältöä ja rakennetta sekä
johtamisen ja ohjauksen
toimivuutta.

Lue lisää
Lue lisää

Lue lisää

Kuntien ja

ICT-muutoksen viime

Toimeenpanon

hyvinvointialueiden

metrit ovat meneillään

kuulumisia viimeisen

päivitetyt

– toimeenpano jatkuu

sadan päivän

rahoituslaskelmat on

vuodenvaihteen jälkeen

lähtökuopista

Syksyllä edessä on
järjestelmien testaukset,
käyttöönotot, yliheitot ja
vastuiden siirrot. Häiriöiltä
tuskin täysin vältytään, ja
siksi myös riskien seuranta ja
hallintakeinojen
tarpeenmukainen käyttö on
keskeistä.

Anna Maksimainen (NHG):
Siirtyessäni äitiysloman
myötä seuraamaan
uudistusta hetkeksi katsomon
puolelta toivotan kaikille
valmistelijoille voimia
toimeenpanon pyörteisiin.
Toivottavasti jokainen jaksaa
pitää positiivisen vireen yllä.
Tässä muistiin napattavaksi
muutamia oppeja matkasta
tähän asti.

julkaistu
Kuntien ja hyvinvointialueiden
rahoituslaskelmiin on
päivitetty uudet tiedot
sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä
pelastustoimen
kustannuksista vuodelta
2021.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Uudenlaiset

Perhekeskukset ovat

Selvitys sosiaalialan

toimintamallit sote-

tuhannen taalan paikka

osaamiskeskuksista

palveluissa tarvitsevat

sote-uudistuksessa

sote-uudistuksessa

aikaa vakiintuakseen
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelma on
edennyt puoliväliin. Vajaassa
kahdessa vuodessa
hankkeissa on kuvattu ja
mallinnettu toimintamalleja,
toteutettu alueellisia tai
toimipisteittäisiä pilotteja sekä
suunniteltu ratkaisujen
levittämistä koko
hyvinvointialueelle.

Perhekeskuksia on kehitetty
vuodesta 2016 alkaen.
Perhekeskuksella
tarkoitetaan
palveluverkostoa, joka vastaa
lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin ja avun
tarpeisiin. Perhekeskusta
myös johdetaan yhtenä
kokonaisuutena.

valmistunut
NHG selvitti sosiaali- ja
terveysministeriön
toimeksiannosta sosiaalialan
osaamiskeskusten tilannetta
muutosvaiheessa
hyvinvointialueiden
aloittaessa toimintaansa.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Kyllä tästä sote-

Hyte on ollut yhteisö –

Työ- ja toimintakyky:

palvelujen integraatio

Onko se sitä sote-

tutustu kolumnisarjaan

syntyy

uudistuksen

Missä mennään asiakas- ja
palveluohjauksen
kehittämisessä nyt? Voisiko

jälkeenkin?
Hyvinvoinnin edistäminen on
kaikkien asia. Yhteys eri

Hyvinvointialueet järjestävät
ja resursoivat työ- ja
toimintakyvyn tuen palvelut
osana sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita

kansallisesti päättää sellaisen
asiakasohjausmallin, jolla
edetään?

toimijoiden välillä on
jatkossakin säilytettävä
hyvänä yli toimiala- ja
hallintorajojen.

niille, jotka eivät ole
työterveyshuollon ja
opiskeluterveydenhuollon
piirissä.

Lue lisää
Lue lisää

Lue lisää

Tapahtumat
Seikkailu kolmen

Sote-uudistus

Miten osallisuus

hyvinvointialueen

Kuntamarkkinoilla

toteutuu suomalaisessa

palvelujärjestelmässä
Kuusikymppinen Maarit
seikkailee kolmen eri
hyvinvointialueen
palvelujärjestelmässä monen
samanaikaisen tarpeen
kanssa THL:n kansallisessa
webinaarissa tiistaina 13.9.

Tervetuloa tapaamaan meitä
Kuntamarkkinoille 14.–15.9.
osastolle 0L6! Mukana on
ammattilaisia kansallista
uudistusta ohjaavista
organisaatioista. Omalla
osastollaan edustaa myös
Toivo-ohjelma (linkki).

Lue lisää

Lue lisää

yhteiskunnassa?
Järjestöjen sote-muutostuen
ja THL:n järjestämässä
kolmen tilaisuuden sarjassa
käsitellään osallisuutta eri
näkökulmista. Ilmoittaudu
viimeistään tiistaina 4.10.

Lue lisää

AURA tutuksi -

Webinaari: Miten

Kansallinen

webinaari:

tiedolla johtaminen

verkostotilaisuus:

Hyvinvointialueiden

edistää

Päihdeasiakkaan

talousraportointi

hyvinvointialueiden

varhainen tuki ja hoito

Tervetuloa mukaan
Hyvinvointialueiden
talousraportointi -webinaariin
tiistaina 4.10. klo 10–11.30.
Tapahtuma järjestetään
Valtiokonttorin ja
valtiovarainministeriön
yhteistyönä.

Lue lisää

strategista johtamista ja
kansallista ohjausta
Tervetuloa webinaariin
kuulemaan, mitä
hyvinvointialueiden tiedolla
johtaminen tuo sotepalvelujärjestelmän
vaikuttavuusperusteiseen
ohjaukseen! Maanantai
10.10.2022 klo 9.00–11.05

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman
kansallinen verkostotilaisuus.
Tapahtuma järjestetään
webinaarina keskiviikkona
28.9. klo 12.00–16.00.

Lue lisää

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.

Valtioneuvosto
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 23, 00023 Valioneuvosto
Vaihde 0295 16001

