Uutiskirje 8/2022: Hyvinvointialueiden ohjaus

Kolumni: Ensimmäisillä hyvinvointialuejohtajilla laaja ja
monipuolinen tausta

Vaikka hyvinvointialuejohtajien taustoissa on eroavaisuuksia, löytyy kaikilta pitkä
johtamiskokemus julkisen hallinnon organisaatioista. Selvä enemmistö hyvinvointialuejohtajista
siirtyi tehtäviinsä sairaanhoitopiirin tai sote-kuntayhtymän johdosta ja yli puolet ”vaihtoi aluetta”
valinnan yhteydessä, kirjoittaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Karri Vainio.

Lue lisää

Toimeenpanon tilannekuva
Alueiden väliset erot sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen
uudistuksen toimeenpanossa ovat kasvaneet
syksyn aikana. Aikataulun ja resurssitilanteen
vuoksi alueet keskittyvät turvallisen siirtymän
kannalta välttämättömiin tehtäviin.

Lue lisää

Hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymävaiheen epävarmuudet
poistuvat ensimmäisten vuosien jälkeen
Hyvinvointialueiden rahoitusjärjestelmä
käynnistyy vuoden 2023 alussa, kun vastuu
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen palvelujen järjestämisestä
siirtyy hyvinvointialueille. Uusi
rahoitusjärjestelmä sisältää siirtymävaiheessa
tietopohjaan liittyviä epävarmuuksia, jotka
poistuvat pääosin vuoden 2023 aikana.

Lue lisää

Uutiset, tiedotteet ja kolumnit
Sote-neuvottelukunnan

Pelastustoimea

Asetusluonnos

kokous 26.10.2022:

ohjaamaan ja

vähimmäistietosisältö-

perhe- ja

kehittämään asetettiin

asetuksesta

peruspalveluministeri

uusi neuvottelukunta

lausuntokierrokselle

Hallitus asetti sisäministeriön
yhteyteen pelastustoimen
neuvottelukunnan
pelastustoimen
järjestämisestä annetun lain
mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö
pyytää lausuntoja
vähimmäistietosisältöasetuksesta. Asetuksen
tavoitteena on
hyvinvointialueiden johtamisja vertailutietojen
yhdenmukaistaminen.
Lausuntoja pyydetään
31.10.2022 mennessä.

Kiuru kävi kuulemassa
hyvinvointialueiden
johtoa
Sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunta kokoontui
26.10.2022 Helsingin
Säätytalolle.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Valtioneuvosto päätti

Usein kysyttyä

Hyvinvointialueiden

HUS-yhtymän

alkuvaiheen

rahoituksen

lainanottovaltuuden

rahoituksesta ja

kertakorvaus

muuttamisesta

lainanottovaltuudesta

ehdotetaan kirjattavaksi

Valtioneuvosto on päättänyt
muuttaa HUS-yhtymän
vuoden 2023
lainanottovaltuutta. Muutetun
valtuuden määrä on noin
1,32 miljardia euroa.
Lainanottovaltuutta voidaan
muuttaa, jos investoinnit ovat

Sote-uudistuksen UKK-sivulle
on koottu usein kysyttyjä
kysymyksiä alkuvaiheen
rahoituksesta ja
lainanottovaltuudesta.

Lue lisää

vuodelle 2023
Hyvinvointialuekohtainen
vuoden 2023 rahoitus
korjataan kuntien vuoden
2022 tilinpäätöstietojen
perusteella jälkikäteen
kertakorvauksena. Uuden
ehdotuksen mukaan

välttämättömiä eikä niitä ole
mahdollista rahoittaa muulla
tavalla.

kertakorvauksen voisi kirjata
vuoden 2023 rahoitukseen
kuuluvaksi eräksi.
Kertakorvaus maksetaan
tammikuussa 2024.

Lue lisää

Lue lisää

Kevan hallintoon

Sosiaali- ja

Kemin ja Savonlinnan

esitetään

terveydenhuollon

sairaaloiden päivystystä

hyvinvointialueiden

integraatiotutkimukseen

koskeva hallituksen

edustusta

myönnetty rahoitusta

esitys lausunnolle

Hallitus esittää, että Kevan
valtuutetuissa ja hallituksessa
on jatkossa myös
hyvinvointialueiden edustus.
Muutos on tarpeen, kun
hyvinvointialueet tulevat
Kevan jäsenyhteisöiksi 1.
tammikuuta 2023 lähtien.

Sosiaali- ja terveysministeriö
on osoittanut Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle
1 850 000 € soteintegraatiotutkimusta varten.

Sosiaali- ja terveysministeriö
pyytää lausuntoja
esityksestä, jolla
mahdollistettaisiin useamman
kuin yhden
ympärivuorokautisen
yhteispäivystysyksikön
ylläpito Lapin ja Etelä-Savon
hyvinvointialueilla. Ehdotettu
muutos päivystyssääntelyyn
mahdollistaisi nykyisenlaisen
sairaalaverkon ylläpidon.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Suomen kestävän

Miten johtaa asiakkaan

Pelastustoimen

kasvun ohjelman toinen

palvelukokonaisuutta

strategiset tavoitteet ja

valtionavustushaku

ja kuka vastaa sen

neuvottelukunta

päättynyt – hakemusten

tuloksista?

tulevat ohjaamaan

arviointi meneillään
Sosiaali- ja
terveysministeriön
koordinoima Suomen
Kestävän kasvun ohjelman
toinen valtionavustushaku
päättyi lokakuun alussa.
STM:n hallinnoimasta
osuudesta jaetaan enintään
255,6 miljoonaa euroa
hyvinvointialueille.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestäminen on siirtymässä
hyvinvointialueiden vastuulle.
Sote-uudistuksen
päämääränä on tuottaa
laadukkaat palvelut
yhdenvertaisesti ja kaventaa
hyvinvointi- ja terveyseroja.

Lue lisää

pelastustoimea
valtakunnallisesti
Pelastustoimen
järjestämislain mukaan
valtioneuvosto vahvistaa joka
neljäs vuosi pelastustoimen
valtakunnalliset strategiset
tavoitteet. Pelastustoimi tulee
järjestää laadukkaasti,
yhdenvertaisesti ja
kustannusvaikuttavasti.

Lue lisää

Hyvinvointialueilla

Sisäministeriön

Tulevaisuuden sote-

viimeistellään

asetukset

keskus -ohjelman

valmisteluja

pelastustoimen

ajankohtaiskirje

pelastustoimen

palvelutasopäätöksestä

järjestämistehtävän

sekä hyvinvointialueen

vastaanottamiseksi

ja aluehallintoviraston

Loppusyksy on kiireistä aikaa
hyvinvointialuevalmistelussa,
ja alueilla keskitytään nyt
niihin tehtäviin, jotka on
välttämätöntä hoitaa ennen
vuoden vaihdetta.
Pelastustoimen ja sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistyö
valmistelussa on
välttämätöntä.

tietyistä tehtävistä
lausunnoille
Sisäministeriö on lähettänyt
lausunnoille esitysluonnokset
kahdesta asetuksesta.
Lausuntokierrokset kestävät
25.11.2022 saakka.

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman
ajankohtaiskirje ilmestyy joka
toinen tiistai. Tällä kertaa kirje
on julkaistu ainoastaan
ruotsiksi!

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Johtamisen rakenteista

Uusi Työkyvyn tuki

Uusi

johtajuuden

-koulutus vahvistaa

koulutuskokonaisuus

käytäntöihin

ammattilaisten

vahvistaa

osaamista

ammattilaisten

Aluevaltuustot ovat kuluneen
kevään ja kesän aikana
hyväksyneet kokouksissaan
hyvinvointialueiden
hallintosääntöjä. Sääntöjen
myötä niin päätöksentekokuin johtamisjärjestelmien
erilaiset valinnat alkavat
vähitellen hahmottua.

Lue lisää

Työkyvyn tuki -koulutus
parantaa työkyvyn tuen
laatua ja vaikuttavuutta.
Koulutuksen pilotista saatiin
lupaavia tuloksia:
ammattilaisten tiedot ja taidot
lisääntyvät ja koulutus auttaa
viemään uusia
toimintamalleja käytäntöön.
Asiakas hyötyy, kun hän saa
tarvitsemansa palvelut
samasta paikasta.

Lue lisää

osaamista ja työkyvyn
tuen vaikuttavuutta
Uudella
koulutuskokonaisuudella
ennakoidaan
hyvinvointialueilla toimivien
ammattilaisten työkyvyn ja
työllistymisen tuen
osaamistarpeita. Koulutusten
on tarkoitus olla osa
valtakunnallista
koulutustarjontaa.

Lue lisää

Tapahtumat
Toivo-ohjelman

ICT-toimittajatilaisuus:

Päiviä, tunteja

webinaari: Vaikuttavuus

ajankohtaista sote-

minuutteja ja sekunteja

-perusteisen johtamisen

tiedonhallinnasta

– Sote-uudistuksen

ja ohjauksen
edellytykset luodaan
hyvinvointialueilla
Ajankohta: Torstai 8.12.2022
klo 14–16. Tervetuloa
webinaariin kuulemaan,
millaisia edellytyksiä Toivoohjelmassa on luotu
vaikuttavuusperusteiselle
johtamiselle ja ohjaukselle!
Ilmoittautuminen
ennakkoon.

Ajankohta: 10.11.2022
klo 9–12. Tilaisuuden
kohderyhmää ovat
järjestelmätoimittajien ja ICTratkaisujen toteuttajien
strategisesta kehittämisestä
vastaavat henkilöt.
Ilmoittautuminen 8.11.
mennessä.

laskuri
Soteuudistus.fi -sivujen
laskuri kertoo täsmälleen,
kuinka kauan aikaa on
hyvinvointialueiden
aloittamiseen.

Lue lisää

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

