
 

 

 

Uutiskirje 9/2022: Kiitokset yhteistyöstä ja onnea uuteen! 
  

 

Kolumni: Luottavaisin mielin kohti H-hetkeä
  

 

Hyvinvointialueiden tilannekuva: valmiutta on nostettu ja tunnelma

 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta
hyvinvointialueille, eli aikaa uudistuksen toteutumiseen on enää 10 päivää. Hyvinvointialueet
sekä monet kansalliset toimijat ovat tehneet hartiavoimin töitä historiallisen suuren uudistuksen
eteen.

 

Tämä on sote-uudistuksen viimeinen uutiskirje ja nyt onkin aika kiittää kaikkia valmistelutyöstä ja
toivottaa paitsi hyvää joulua ja uutta vuotta, myös turvallista ja rauhallista siirtymää uuteen! 

 

Hyvinvointialueisiin, niiden ohjaukseen ja rahoitukseen liittyvää tietoa on koottu ministeriöiden
sivuille. Lue lisää: STM:n verkkosivut, VM:n verkkosivut, SM:n verkkosivut

 
 

 

 

 

 

 

Historiallinen hetki on nyt todella lähellä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen
järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueille. Tehtävä on vaativa, mutta onneksi
meillä on vihdoinkin rakenne, joka antaa mahdollisuuden järjestää yhdenvertaiset,
asiakaslähtöiset ja kustannusvaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelut kaikkialla Suomessa. Vihdoinkin saamme ne pitkään kaivatut ”leveämmät hartiat”,
kirjoittaa osastopäällikkö Kari Hakari.
 

 

Lue lisää
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4540799/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4540843/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4540844/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4540845/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4543205/0/0/8232/611/3/


on luottavainen
 

 

 

Kaikki hyvinvointialuejohtajat ovat melko
luottavaisia, että järjestämisvastuun siirto
toteutuu turvallisesti. Vuodenvaihteen
häiriötilanteisiin on alueilla varauduttu
erilaisilla varajärjestelyillä- ja suunnitelmilla.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Vahvemmat yhdessä – kampanja sote- ja pelastustoimen
uudistuksesta

  

 

 

Valtioneuvosto on käynnistänyt 5.12.2022
kansalaiskampanjan tukemaan
hyvinvointialueiden omaa kansalaisviestintää
ja muistuttamaan siitä, mitä uudistuksella
tavoitellaan. Kampanjan kasvoina ovat
näyttelijät Seela Sella ja Ernest Lawson.

  

 

Lue lisää
 

 

 

Uutiset, tiedotteet ja kolumnit
 

 

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
valtakunnalliset
tavoitteet on vahvistettu
 

Valtioneuvosto vahvisti
1.12.2022 yleisistunnossaan
valtakunnalliset tavoitteet
sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämiselle vuosille 2023-
2026. Tavoitteet ovat
strategisia ja koskevat koko
Suomen sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaa.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Valtioneuvosto vahvisti
pelastustoimen
valtakunnalliset
strategiset tavoitteet
2023-2026

 
 

Tavoitteiden tarkoituksena on
varmistaa pelastustoimen
palvelujen järjestäminen
laadukkaasti,
yhdenmukaisesti ja
kustannusvaikuttavasti.
Tavoitteet tulevat voimaan
1.1.2023.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Uusi esitys rahoituslain
yliopistosairaalalisäksi
lausunnoille

 
 

Valtiovarainministeriö pyytää
lausuntoja esityksestä
hyvinvointialueiden
yleiskatteelliseen
rahoitusmalliin lisättävästä
määräytymistekijästä,
yliopistosairaalalisästä.
Esitysluonnoksesta on
mahdollisuus lausua
kirjallisesti
Lausuntopalvelussa
16.12.2022–9.1.2023.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Hyvinvointialueille
valtionavustusta sote-

 

Hyvinvointialuetalouden
ja -hallinnon

 

Hyvinvointialueet
huomioitava julkisen

https://www.emaileri.fi/g/u/4543206/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541031/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541032/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541033/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541067/0/0/8232/611/3/


palveluiden
saatavuuden ja
jatkuvuuden
lisäämiseen

 
 

Suomen kestävän kasvun
ohjelman toiset
valtionavustukset on
myönnetty hyvinvointialueille.
Kaikkiaan alueiden saama
rahoitus on liki 300 miljoonaa
euroa.
 

 

Lue lisää
 

 

neuvottelukunta
järjestäytyi 

 
 

Hyvinvointialueiden taloutta
ja hallintoa käsittelevä
neuvottelukunta kokoontui
ensimmäistä kertaa 8.
joulukuuta 2022.
Neuvottelukunnan jäsenet
edustavat hyvinvointialueita,
Helsingin kaupunkia, HUS-
yhtymää sekä
hyvinvointialueiden
ohjauksesta vastaavia
ministeriöitä.
 

 

Lue lisää
 

 

talouden ohjauksessa
 

 

Hyvinvointialueiden
rahoituksen tulee kuulua
valtion talouden kehykseen
kokonaisuudessaan.
Kehykseen tulee jättää
riittävä liikkumavara
hyvinvointialueiden
ennakoimattomiin
menotarpeisiin. 

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Hyvinvointialueista
VM:n verkkosivuilla 

 
 

Valtiovarainministeriön
verkkosivuilta saa tietoa
hyvinvointialueiden
tehtävistä, toiminnasta,
ohjauksesta ja taloudesta.
Alasivusto täydentyy vielä.
Kieliversiot julkaistaan
vuoden 2023 puolella.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Moniammatillinen
yhteistyö Joensuun
Niinivaaran
terveysasemalla 

 
– mikä muuttui?

 
 

Pohjois-Karjala vuonna 2019.
Alueen kuntien oma ”sote-
uudistus” oli toteutettu paria
vuotta aikaisemmin, mutta
palvelujen uudistamisessa oli
vielä paljon tehtävää.

  

 

Lue lisää
 

 

 

”Me teemme
vaikuttavaa työtä silloin,
kun autamme alueita
tekemään vaikuttavaa
työtä”

 
 

Yksi THL:n tehtävistä on
tuottaa tietoa muun muassa
päätöksenteon pohjaksi. Nyt
tavoitteena on kehittää
edelleen tiedon
ajantasaisuutta ja
helppokäyttöisyyttä erityisesti
hyvinvointialueiden käyttöön.

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4541068/0/0/8232/611/3/
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