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Tilannekuva 25.1.2018/Siun sote ja järjestöt
•
•

Sote palveluiden järjestämisvastuu 31.12.2019 asti kuntien rahoittamalla Siun sote
kuntayhtymällä
Toiminnan ohjurina/tukena 31.12.2019 asti mm.
– Kuntien hyväksymä perussopimus
– kunta- sote rajapintatehtävistä laadittu asiakirja, missä mm. sovittu järjestöavustusten
osalta vastuun olevan kunnilla ennen maakuntauudistusta
– toimintaprosessien kehittämisessä kokemusasiakkaat ( potilas- ja vammaisjärjestöt)
– Kumppanuussopimus Pk sotu – Siun sote, Pk sotu tuottaa osallisuuden asiantuntijuutta
Siun soten strategiselle johdolle
– Strateginen kumppanuussopimus Siun sote – Karelia – Riveria
– toimipisteissä toimivat Siun soten järjestöyhdyshenkilöt ( jelli.fi –sivulla nimet)

•

Siun sote laatii tarvittaessa ” sote-hallintokunnan” lausunnot hankehakemuksien
liitteiksi
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Lausuntopyynnöt Siun soten osalta
• Hankeaihioiden osalta tarvitaan vuoropuhelua, minkä pohjalta
voidaan laatia hyvä lausunto
– Hyvien lausuntojen laadinta vaatii aikaa

• Järjestö 2.0 – hankkeen kanssa pohditaan parhaillaan
toimintatapoja/pelisääntöjä lausuntopyyntöprosessin
sujuvoittamiseksi
• Yhdyshenkilöt : kehittämisjohtaja Anu Niemi ja asiakkuuspäällikkö
Heli Aalto
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Tulevaisuuden kuva 1.1.2020 ->
• Sote palveluiden järjestämisestä vastaa maakunta ( uusi
toimivaltainen elin), minkä rahoitus muodostuu valtion
rahoituksesta ja asiakasmaksutuotoista
• Sote palvelutuotantoa toteuttavat useat eri toimijat ( nykyinen
Siun sote yksi toimijoista, kuin myös palvelutuottajajärjestöt )
järjestäjän asettamien tavoitteiden mukaisella tavalla
➢ Järjestäjä tekee palvelusopimuksen kaikkien palvelutuottajien kanssa
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Tulevaisuuden kuva 1.1.2020->
Järjestöissä tehtävä ( ei- palvelutuotanto ) on tulevaisuudessa osa maakunnan ja kuntien
tasolla tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.
Maakunnan rahoituslakiluonnoksen 12/2016 mukaan rahoituslaissa olevat hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen indikaattorit ( joissa onnistuminen tuo maakuntaan 1 % verran
bonusrahoitusta ) astuvat tämän hetkisen tiedon mukaan voimaan vuonna 2022.
Maakuntahallinto laatii maakuntastrategian ja päättää vuonna 2019 vuoden 2020 talousarvion
osalta, kuinka paljon se kanavoi rahoitusta maakunnallisiin hankkeisiin 2020.

www.siunsote.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
painopisteet 2022 (tämänhetkinen tieto)
Seurantaindikaattorit on jaettavissa kolmeen koriin/teemaan:
1.

kansansairauksien ehkäisy

2.
ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien
vähentäminen
3.
syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen hyvinvointi ja työllistymisen
edistäminen ( osallisuus)
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Toimintaympäristö muuttuuavoimia, yhdessä pohdittavia asioita
• Sote- ja maakuntauudistus haastaa toimijat ja kumppanuudet
➢ Mitä on oikea, relevantti, tieto uudistuksesta ja miten sitä toimijat
tulkitsevat?
➢ Millaista yhteistyötä ja millä keinoilla ja kanavilla tehdään tai tulisi tehdä
a) nyt uudistukseen valmistautuessa
b) kun uusi maakunta on toiminnassa?
➢ Toimijoilla paljon osaamista ja tietoa sekä vahva tarve tuoda omia
näkökantoja esille uudistuksen edetessä ->
➢ MITEN SAADAAN OLEMASSA OLEVA OSAAMINEN PARHAALLA
MAHDOLLISELLA TAVALLA KÄYTTÖÖN?
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