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HYVÄ VASTAANOTTAJA,
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toteuttaminen on kiinteä osa toimivan
palvelujärjestelmän kokonaiskehittämistä. Valmistunut hallitusohjelma toteaa, että palvelujärjestelmän
uudistamista on jatkettava, jotta voidaan kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Samalla on pystyttävä vastaamaan yhteiskunnan
muutoksiin, kuten ikääntyvän väestön tarpeisiin ja kustannuspaineisiin.
Uudistuksen aikaisemman valmistelun aikana on kyetty luomaan kokonaiskuva suomalaisista sotepalveluista. Monilla aluilla on ensimmäistä kertaa pystytty tarkastelemaan kaikkia sosiaali- ja
terveyspalveluita kokonaisuutena ja keskustelemaan tilanteesta, sen haasteista ja ratkaisuehdotuksista
yhdessä. Alueilta on toivottu jatkoa vuosittaiselle arviointikeskusteluille STM:n kanssa. Tarjoammekin
alueille mahdollisuutta jatkaa hyvää ja tarpeellista vuoropuhelua sote-kehittämisestä syksyn 2019
keskusteluissa. Tukena voidaan käyttää THL:n asiantuntija-arvioita.
STM:n näkemyksen mukaan jo nykyisissä organisaatioissa voidaan jatkaa palvelujen sisältöjen
kehittämistä ja tiivistä alueellista yhteistyötä. Jotta STM:n vuorovaikutus ja yhteistyö alueiden kanssa voi
jatkua sujuvasti, toivomme, että sairaanhoitopiiriä vastaava maatieteellinen alue nimeää yhteydenpitoa
varten vastuuhenkilön ja tämän varahenkilön tällaista keskustelua varten.
Jos alueella on maakunnan laajuinen kuntayhtymä, pyydetään kuntayhtymää nimeämään yhteyshenkilö
vuorovaikutukseen STM:n kanssa. Jos maakunnallista kuntayhtymää ei ole, pyydämme alueen kuntia
nimeämään yhteyshenkilön yhteistyössä niin, että yhteyshenkilö edustaa koko aluetta (esimerkiksi
perusterveydenhuollon yksiköstä tai sosiaalialan osaamiskeskuksesta).
Yhteyshenkilön tehtävänä on välittää alueen näkemyksiä ministeriöön ja ministeriön näkemyksiä alueelle
kattaen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessaan. Yhteyshenkilön ja hänen varahenkilönsä
tiedot pyydetään toimittamaan 16.8.2019 mennessä.
Uudistuksen valmistelun yhteydessä kansalliset ja alueelliset toimijat ovat luoneet uudenlaisia
yhteistyömuotoja ja verkostoja. Sisällöllistä kehittämistyötä viedään jatkossakin verkostoissa eteenpäin.
Joidenkin verkostojen toimintaan on osallistunut alueelta sote-valmisteluorganisaation jäsen, esimerkiksi
sote-koordinaattori. Valmisteluorganisaation lakkauttamisen myötä nämä henkilöt ovat palanneet
pääosin omiin virkoihinsa. Olisi kuitenkin tärkeää, että kultakin alueelta pystyttäisiin osallistumaan
kansallisten kehittämisverkostojen, kuten palveluintegraatiota edistävien verkostojen työhön.
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