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Hyvinvointialueiden ICT-
muutosten
käynnistysvaiheen
kustannuksiin rahoitusta
nopeutetulla aikataululla
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut
haettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksesta vastaavien
hyvinvointialueiden tietojenkäsittelyn, tieto- ja
viestintätekniikan eli ICT:n muutosten
käynnistysvaiheen kustannuksiin rahoitusta

 

 

 

 

Nykyrakenteiden siirtäminen sellaisenaan
hyvinvointialueille ei ole ratkaisu
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden
siirtää koko järjestelmän painopiste resurssit imevästä reagoinnista aidosti ennaltaehkäisyyn,
kirjoittaa Nordic Healthcare Groupin projektijohtaja Anna Maksimainen.

 
 

 

Lue lisää
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4055165/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4055314/0/0/1641/611/5/


nopeutetulla aikataululla. Hakuaika on
24.9.-22.10.2021.

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Pelastuslaki uudistetaan
esiselvityksen ja
lausuntojen pohjalta
 

Sisäministeriö on asettanut
lainsäädäntöhankkeen, jossa valmistellaan
pelastuslakiin tehtävät kiireelliset ja
välttämättömät muutokset. Tavoitteena on
ajantasaistaa pelastuslaki esiselvityksen ja
siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.
 

Lue lisää
 

 

 

Kolumnit
 

Hallinto, talous ja tukipalvelut vai hyvin
tärkeät työt?

 

Vaikka hallinto, talous ja tukipalvelut eivät ole
suoraan terveydenhuoltoa, sosiaalipalveluja
tai pelastamista, ilman näiden perustusten
toimintaa eivät itse palvelutkaan voi toimia. Ei
ehkä kovin seksikästä, mutta täysin
välttämätöntä, kirjoittavat
valtiovarainministeriön Ville-Veikko Ahonen,
Teemu Eriksson ja Antto Korhonen.

 Lue lisää
 

Näyttöön perustuvat psykososiaaliset
menetelmät tuovat avun tuhansille nuorille

Nuorisopsykiatrisen kysynnän voimakas
kasvu alkoi näkyä 4–5 vuotta sitten
erikoissairaanhoidon puolella ja vaikeuttaa
myös vaikeimpien häiriöiden hoitoa, kirjoittaa
osastonylilääkäri Tarja Koskinen.

 Lue lisää

 

 

Tiedotteet ja uutiset
 

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden
edustajat

 Ensi vuoden tammikuussa järjestetään
aluevaalit, joissa valitaan edustajat
kahdellekymmenelleyhdelle
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen ylintä
päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka
jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.

 Lue lisää
 

Ensimmäisissä aluevaaleissa on
poikkeuksellisen paljon vaalikelpoisia

 

Oikeus asettua ehdolle uusien
hyvinvointialueiden ensimmäisissä
aluevaaleissa on laajempi kuin sen jälkeisissä
aluevaaleissa, sillä vaalikelpoisuutta ei voida
rajata palvelussuhteen perusteella etukäteen.
Lue lisää

 

Monikanavarahoituksen purkamista
valmistelemaan parlamentaarinen
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Menetelmät ja kirjaaminen tukevat
perustason mielenterveystyötä 

 

Perustason mielenterveystyö tuntuu olevan
vaikeammin tunnistettavissa ja löydettävissä
kuin syysmetsän kantarellit. Kuten sieniä voi
etsiä vääränlaisesta maastosta, voi
perustason mielenterveystyötä etsiä
diagnoosirekistereistä. Saalista ei juurikaan
kerry. Sienimetsällä voi helposti myös katsoa
liian kauas tai jopa huomaamattaan talloa
satoa.

 Lue lisää 
 

 

työryhmä 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa
parlamentaarisen työryhmän, jonka
tavoitteena on valmistella
monikanavarahoituksen purkamista.

 Lue lisää
 

Arvonlisäveron hankintaneutraalius
paranee hyvinvointialueiden
valmisteluvaiheessa

 

Hallitus esittää, että hyvinvointialueille
myönnetään oikeus saada palautuksena
verollisiin hankintoihin sisältyvä vero jo niiden
varsinaisen toiminnan valmisteluvaiheessa
ennen vuotta 2023. Muutoksen tavoitteena on
parantaa arvonlisäverotuksen
hankintaneutraalisuutta.

 Lue lisää 
 

 

 

 

UKK - Usein kysyttyjä
kysymyksiä
 

UKK-sivulta löydät kysymyksiä ja vastauksia
sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksen
kokonaisuusuudesta, toimeenpanosta ja
rahoituksesta.

 Lue lisää
 

 

 

Seuraavassa
uutiskirjeessä
 

Lokakuussa ilmestyy aluevaalien ehdokkaille
suunnattu Aluevaltuutetun opas. Loka-
marraskuussa järjestetään ministerien ja
virkamiesten aluekierros hyvinvointialueilla.

 
 

 

 

 

 

 

Valtioneuvosto
 Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

 PL 23, 00023 Valioneuvosto
 Vaihde 0295 16001

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4055739/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4055536/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4056471/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4055174/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4055181/0/0/1641/611/5/
tel:029516001

