Toimeenpanon tuki

Toimeenpano tehdään yhteistyössä alueiden kanssa
• Verkostot
• Tiekartta
• Tilannekuva

• Soteuudistus.fi
Lisäksi säädösvalmistelu jatkuu ministeriöissä (esim. TKIO)

Toimeenpanon kansallinen organisointi (1.9.2021 alkaen)
Sote-ministerityöryhmä
pj. perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru, STM

Sote-uudistuksen johtoryhmä
pj. Osastopäällikkö Hakari, STM

Toimeenpanon
koordinaatioryhmä
Ministeriöiden toimeenpanon koordinaatio ja
viestintä
pj. Hakari STM

Toimeenpanon vastuuhenkilöverkosto
pj. Hakari, STM

KT:n toimeenpanon tuki

Valmisteluryhmät
Hallinto, talous ja tukipalvelut
pj. Ahonen, VM

Toimeenpanon
sidosryhmäverkosto
pj. Hakari, STM

STM:n ja
hallinnonalan
toimeenpano

SM:n ja
hallinnonalan
toimeenpano

VM:n ja
hallinnonalan
toimeenpano

OM
aluevaalien
toimeenpano

Johtaminen ja osaaminen
pj. Kuopila, STM
Palvelujen järjestäminen
pj. Pöyhönen, STM

Henkilöstöfoorumi
pj. Ojanen, VM

Yhdyspinnat
pj. Hätönen, STM

Toimeenpanon
kuntaverkosto
pj. Kuntaliitto

ICT
pj. Saario, STM

Kuntaliiton muutostuki

Muut verkostot ja valmisteluryhmät

Ohjelmat ja hankkeet mm.
Tulevaisuuden sote-keskus,
Toivo-ohjelma, RRF

Alueellisen toimeenpanon tiekartta
Hallinto, talous ja
tukipalvelut

Johtaminen ja
osaaminen

Palveluiden
järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan järjestäminen ja
demokratia

A. Kyvykkyydet

A. Väestön palvelutarve

A. Järjestäminen, tuotannon
ohjaus ja hallintorakenteet

A. Hallinnolliset tehtävät

B. Konsernitalous

B. Johtamisrakenteet ja
johtamisen välineet

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

B. Johtaminen ja verkostotyö

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

C. Henkilöstön asiat ml. siirrot

C. Palvelutuotannon organisointi
ja johtaminen

C. Järjestämisen reunaehdot

C. Kyvykkyydet ja resursointi

C. Toimialasidonnaiset järjestelmät

D. Sopimukset

D. Tiedolla johtaminen ja
tietopohjat

D. Järjestettävät
palvelut ja palveluiden
yhdenmukaistaminen

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisuus

D. ICT-infra

E. Viestintä, osallisuus
ja demokratia

E. Hankinnat

E. Tiedolla johtaminen ja
tietojärjestelmät

E. ICT-infran järjestelmät

E. Hallinnolliset tukipalvelut

F. Omaisuus ja toimitilat

G. Asianhallinta

H. Tietohallinnon organisointi

F. Tuotannon ohjaus

G. Integraatio, koordinaatio ja
yhteistyö

HTT

J&O

Järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

B. Johtamisrakenteet ja johtamisen välineet
1. Organisaatio- ja johtamisrakenteen määrittely
1.1. Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen määrittely
1.2. Johtamis- ja ohjausrakenteen valmistelu sekä
verkostojohtamisen rakenteiden määrittely (ml. vuosittaisen STM:n ja
HVAn neuvotteluprosessin nivominen osaksi johtamisjärjestelmää)
1.3. Pelastuslaitosten johtamisrakenteen valmistelu osana tulevan
hyvinvointialueen rakennetta (sotesta erillisenä rinnakkaisena
toimialana)
1.4. Vuosikellon rakentaminen toiminnan tueksi

2. YTA-alueen
yhteistyön organisointi
ja koordinointi

3. Verkostojen ja
vertaistuen
hyödyntäminen

2.1. Hyvinvointialueen ja
YTA-alueen välisten
vastuiden ja yhteistyön
rakenteen määrittely

3.1. Alueellisten
tukiverkostojen
rakentaminen (mm.
hyvinvointialueen
sisäiset,
yhteistyöalueiden
väliset)

2.2. Hyvinvointialueen ja
YTA-alueen
yhteistyöneuvotteluiden
järjestäminen sekä
yhteisestä johtamisesta
sopiminen

1.5. Palvelurakenteen ja johtamisrakenteen
kohtaamisen varmistaminen
1.6. Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen
hyväksyminen aluevaltuustossa
1.7. Organisoituminen organisaatio- ja johtamisrakenteen
mukaisesti sekä työskentelymallien luominen

3.2.
Valtakunnallisten
verkostojen
hyödyntäminen
3.3.
Vertaiskehittäminen
muiden alueiden
kanssa

4. Johtamisen kehittäminen

5. Kielellisten oikeuksien
turvaaminen johtamis- ja
organisaatiorakenteen kautta

4.1. Esihenkilöiden valmennukset

4.2. Henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset
linjaukset, käytäntöjen ja ohjeiden valmistelu
(hyödyntäen olemassa olevia, toimivia käytänteitä ja
malleja)
4.3. Henkilöstön jaksamisen tuki ja
henkilöstöhyvinvoinnin kehittäminen (korostuu
esihenkilötyössä, viestinnässä ja valmennuksessa)
4.4. Henkilöstön valmennukset
4.5. Hallintomallien vertailu
4.6. Hyvän johtamisen kriteerien määrittely ja
käyttöönotto
4.7. Johtamisen seurannan ja arvioinnin suunnittelu
sekä kehittäminen (mm. laadun mittarit)

1.8. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisen
johtamisen rakenne ja sen toteuttaminen

4.8. Johdon ja esihenkilöiden yhteistyökyvyn
vahvistaminen

1.9. Kuraattori- ja psykologityön johtamismallin nivominen
osaksi hyvinvointialueen toimintaa
1.10. Toimintakulttuurin yhteensovittaminen ja uudistaminen

Tehtäväkokonaisuus

Tehtävä

Ei-kriittinen osatehtävä

Kriittinen osatehtävä

Osatehtävät, joista tulisi aloittaa ensimmäisenä

5.1. Kielellisten oikeuksien
turvaamiseksi tarvittavien
toimenpiteiden kartoittamien ja
niiden toteuttaminen
5.2. Vähemmistökielien (esim.
ruotsi, saame) tarpeiden
kartoittaminen

Alueellisen toimeenpanon eteneminen ja valmiusaste kuvaavat
toimeenpanon tilannetta nyt sekä suhteessa 1.1.2023
Alueellisen toimeenpanon eteneminen

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste

• Toimeenpanon eteneminen kuvaa ajankohtaisten
seurattavien tehtävien etenemistä tiekartan
mukaisesti - Edetäänkö aikataulun ja
suunnitelmien mukaan?
• 10/21 tilannekuvassa tarkastellaan huhti-joulukuun
2021 tehtävien etenemistä – Ovatko tehtävät
käynnissä, valmistumassa aikataulussa tai
valmiita?

• Alueellisen toimeenpanon valmiusaste kertoo koko
toimeenpanon valmiudesta suhteessa
ajankohtaan 1.1.2023 asti
• Valmiusasteessa tarkastellaan valmiiden osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä

• Lisäksi tarkastellaan käynnissä olevien osuutta
kaikista seurattavista tehtävistä (käynnissä tai
valmistuu aikataulussa)

Alueellisen toimeenpanon tiekartan mukainen eteneminen 10/21
Tarkasteltavana tehtävät Q2-Q4/2021
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

69

30

17

20

55

Etelä-Karjala

57 %

97 %

88 %

100 %

65 %

Etelä-Pohjanmaa

94 %

90 %

65 %

100 %

95 %

Etelä-Savo

61 %

73 %

88 %

55 %

56 %

Helsinki

43 %

53 %

43 %

100 %

71 %

Tehtävien lkm yht.

Tilannekuvaseurantaa tarkennetaan

HUS
Itä-Uusimaa

58 %

63 %

59 %

75 %

31 %

Kainuu

51 %

53 %

35 %

75 %

76 %

Kanta-Häme

42 %

30 %

53 %

10 %

25 %

100 %

100 %

100 %

100 %

91 %

Keski-Suomi

81 %

88 %

82 %

100 %

100 %

Keski-Uusimaa

94 %

83 %

100 %

100 %

78 %

Kymenlaakso

93 %

93 %

71 %

90 %

100 %

Lappi

67 %

81 %

47 %

90 %

73 %

Länsi-Uusimaa

49 %

63 %

41 %

40 %

27 %

Pirkanmaa

42 %

67 %

41 %

36 %

91 %

Pohjanmaa

100 %

97 %

76 %

70 %

69 %

Pohjois-Karjala

83 %

90 %

59 %

65 %

62 %

Pohjois-Pohjanmaa

52 %

70 %

76 %

100 %

53 %

Pohjois-Savo

78 %

60 %

65 %

45 %

84 %

Päijät-Häme

61 %

63 %

71 %

70 %

20 %

Satakunta

69 %

80 %

47 %

60 %

11 %

Vantaa-Kerava

54 %

65 %

53 %

40 %

25 %

Varsinais-Suomi

49 %

3%

29 %

0%

15 %

Keski-Pohjanmaa

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Alueellisen toimeenpanon valmiusaste 10/21
Hallinto, talous ja tukipalvelut

Johtaminen ja osaaminen

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Käynnissä

Valmis

Etelä-Karjala

36 %

7%

97 %

0%

72 %

19 %

53 %

47 %

56 %

13 %

Etelä-Pohjanmaa

78 %

16 %

72 %

8%

78 %

0%

96 %

2%

88 %

5%

Etelä-Savo

35 %

17 %

59 %

0%

90 %

0%

35 %

2%

37 %

5%

Helsinki

27 %

15 %

46 %

3%

25 %

0%

90 %

8%

70 %

0%

HUS

Tilannekuvaseurantaa tarkennetaan

Itä-Uusimaa

36 %

10 %

49 %

3%

61 %

8%

29 %

0%

17 %

5%

Kainuu

39 %

8%

54 %

0%

50 %

3%

57 %

16 %

59 %

17 %

Kanta-Häme

23 %

12 %

26 %

0%

39 %

0%

8%

2%

14 %

5%

Keski-Pohjanmaa

85 %

15 %

87 %

13 %

47 %

53 %

61 %

39 %

83 %

3%

Keski-Suomi

55 %

11 %

80 %

3%

86 %

0%

88 %

2%

95 %

2%

Keski-Uusimaa

91 %

3%

72 %

0%

72 %

28 %

41 %

57 %

62 %

22 %

Kymenlaakso

86 %

9%

74 %

5%

64 %

0%

73 %

0%

71 %

28 %

Lappi

49 %

10 %

73 %

0%

50 %

6%

59 %

2%

66 %

2%

Länsi-Uusimaa

30 %

10 %

54 %

0%

31 %

3%

33 %

0%

16 %

1%

Pirkanmaa

19 %

18 %

54 %

0%

33 %

6%

35 %

6%

77 %

3%

Pohjanmaa

80 %

20 %

79 %

10 %

68 %

13 %

51 %

10 %

62 %

3%

Pohjois-Karjala

50 %

18 %

79 %

0%

28 %

0%

39 %

2%

41 %

12 %

Pohjois-Pohjanmaa

34 %

10 %

54 %

8%

56 %

0%

96 %

4%

43 %

5%

Pohjois-Savo

59 %

13 %

46 %

0%

42 %

0%

43 %

2%

77 %

5%

Päijät-Häme

37 %

14 %

54 %

0%

67 %

0%

65 %

0%

13 %

1%

Satakunta

46 %

9%

64 %

0%

56 %

0%

35 %

0%

8%

1%

Vantaa-Kerava

34 %

9%

65 %

0%

50 %

0%

51 %

0%

19 %

1%

Varsinais-Suomi

28 %

11 %

3%

0%

36 %

0%

2%

0%

10 %

0%

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Ensihavaintoja toimeenpanosta
• Väliaikaishallinnon tehtävänä on virkavastuulla toimia hyvinvointialueen edunvalvojana
• Väliaikaiset toimielimet ovat aloittaneet – ne eroavat rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan
toisistaan

• Alueelliset erot valmistelussa ovat suuria, aluksi jopa kasvamassa
• Erilaisia kuntavetoisia irtiottoja on näkyvissä – malttia tarvitaan
• Johtamis- ja organisaatiorakenteiden hahmottelu on alkanut

Etelä-Pohjanmaa
Lokakuun 2021 tilannekuva
Hallinto, talous ja tukipalvelut
Tehtäväkokonaisuus

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
valmiita (tehtävien
lkm yht.)

Johtaminen ja osaaminen
Tehtäväkokonaisuus

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
valmiita (tehtävien
lkm yht.)

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
Tehtäväkokonaisuus
valmiita (tehtävien
lkm yht.)

Tehtäväkokonaisuus

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
valmiita (tehtävien
lkm yht.)

Q2-Q4 tehtävät
käynnissä tai
Tehtäväkokonaisuus
valmiita (tehtävien
lkm yht.)

A. Järjestäminen,
tuotannon ohjaus ja
hallintorakenteet

100% (5)

A. Hallinnolliset
tehtävät

100% (8)

-

B. Johtaminen ja
verkostotyö

100% (1)

B. Toimialariippumattomat
järjestelmät

100% (15)

A. Hallinnon rakenteet,
toiminnan järjestäminen
ja demokratia

100% (17)

A. Kyvykkyydet

100% (5)

A. Väestön
palvelutarve

B. Konsernitalous

85% (13)

B. Johtamisrakenteet
ja johtamisen välineet

71% (7)

B. Toimintaympäristö
ja sen turvallisuus

C. Henkilöstön asiat ml.
siirrot

90% (10)

C. Palvelutuotannon
organisointi ja
johtaminen

100% (2)

C. Järjestämisen
reunaehdot

100% (3)

C. Kyvykkyydet ja
resursointi

100% (7)

C. Toimialasidonnaiset
järjestelmät

100% (10)

D. Sopimukset

100% (9)

D. Tiedolla
johtaminen ja
tietopohjat

100% (8)

D. Järjestettävät
palvelut ja palveluiden
yhdenmukaistaminen

67% (3)

D. Henkilöstö ja
sidosryhmäosallisuus

100% (2)

D. ICT-infra

100% (11)

E. Hallinnolliset
tukipalvelut

100% (2)

E. Viestintä,
osallisuus
ja demokratia

88% (8)

E. Hankinnat

56% (9)

E. Tiedolla
johtaminen ja
tietojärjestelmät

100% (5)

E. ICT-infran
järjestelmät

73% (11)

F. Omaisuus ja toimitilat

100% (8)

F. Tuotannon ohjaus

-

G. Asianhallinta

100% (3)

G. Integraatio,
koordinaatio ja
yhteistyö

-

H. Tietohallinnon
organisointi

83% (6)

Alle 25% tehtävistä käynnissä / valmiita

25-49 % tehtävistä käynnissä / valmiita

50% (2)

50-75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Yli 75% tehtävistä käynnissä / valmiita

Etelä-Pohjanmaa
Alueen toimeenpanon tilanne (kooste lokakuun tilannekuvakeskustelusta):

• Kuntayhteistyö lähtenyt hyvin käyntiin. Yhdyspintojen osalta yhteistyötä tehdään myös
järjestötoimijoiden kanssa.
• Viime keskusteluissa todettu ICT-rahoituksen huoli on lieventynyt
16

• Valtionavustushankkeet ja valmisteluorganisaatio pitävät jatkuvasti
yhteistyöneuvotteluja ja pyrkivät varmistamaan sen, että kehitystyö ja aluevalmistelu
etenevät vaikkakin omissa kokonaisuuksissaan niin samansuuntaisesti ja toinen
toisiaan hyödyttäen.
• Tilannekuvakeskusteluissa tuli esille, että henkilöstön siirtojen käynnistämisen osalta
alue on edennyt suunnitelmien mukaan (tämän vuoksi huutomerkki ollut hallinto, talous
ja tukipalvelut kohdalla).

Näkemyksiä karikoiden välttämiseksi
• Hyvinvointialuetta on katsottava kokonaan uutena toimijana ja kokonaisuutena –
vältettävä siiloutumista, raja-aitoja ja vanhojen päätöksenteko- ja toimintarakenteiden
siirtämistä
• Uudenlaiset suoran ja edustuksellisen demokratian toimintamallit käyttöön

• Aikataulu on erittäin haastava – on pystyttävä priorisoimaan tekeminen
• Yhteistyössä on voimaa. Kaikkea ei kannata tehdä itse.
• Vastuu toimeenpanosta on viime kädessä alueilla. Ministeriöt tukevat alueita tässä
työssä.

Hyvinvointialueiden valmistelun perusrahoituksesta
• Rahoituksen on oltava riittävää laissa säädettyihin tehtäviin ja järjestämisvastuun siirron
häiriöttömään toteutumiseen huomioiden käytettävissä oleva aika.
• Rahoituksella toteutetaan välttämättömät valmistelutoimet.
• Hyvinvointialueiden perusrahoitus on laskennallista valtion rahoitusta, joka määräytyy VnA
664/2021 4 §:n mukaisesti
Sote-ministeriryhmän linjaukset 7.10.2021

Ministeriryhmä pitää tärkeänä, että hyvinvointialueet jatkavat valmisteluja suunnitelmallisesti.
Ministeriöt arvioivat hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluja ja myös
siihen osoitettavan rahoituksen käyttöä ja riittävyyttä.
Hallitus on esittänyt hyvinvointialueille osoitettavaksi valmistelutyöhön yhteensä noin 262 miljoonaa
euroa vuosina 2021–2022. Rahoitus myönnetään valtionavustuksina valtiovarainministeriöstä ja
sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hyvinvointialueiden mahdollista lisärahoitustarvetta arvioidaan
täytäntöönpanon edetessä, ja siihen varaudutaan lisätalousarvioesityksissä vuonna 2022.

VM:n viestit valmisteluun hyvinvointialueille ja kunnille
• Välttämätöntä on hyvä yhteistyö valmistelussa hyvinvointialueen ja kuntien / kuntayhtymien välillä
•
•

Alueen asukkaiden etu pitää olla päätöksenteossa etusijalla
Kuntien virka-avusta ja tietojen toimittamisesta säädetty voimaanpanolaissa (12§ ja 13§)

• Ensisijaisena tavoitteena tulee olla toiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja onnistunut liikkeenluovutus
•
•
•

Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaaminen vuoden 2023 alusta
Sopimukset ja omaisuusjärjestelyt sekä tukipalveluiden järjestäminen yhdessä kuntien kanssa
Hyvä henkilöstöpolitiikka ja -viestintä muutostilanteessa

• Kansalliset ratkaisut ja toimijat ovat alueiden toimeenpanon tukena
•
•

DigiFinland Oy:n ja Hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus omistukseen liittyvät keskustelut
KT:n, Kevan ja Hanselin kansallinen tuki kannattaa hyödyntää

• Päätöksiä hyvinvointialueiden ICT-järjestelmistä (mm. tahe-järjestelmät) tarvitaan nyt
•
•

Aikataulu on tiukka ja ICT-asiantuntijoista pulaa. Lisärahoitus ei ratkaise aikataulu- ja osaamisongelmia
Vate voi tehdä ehdollisia sopimuksia ja määräaikaisia sopimuksia, jotka valtuusto myöhemmin hyväksyy

Hyvinvointialueiden perustaminen ja muutoskustannukset
• Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin hallinnon ja toiminnan valmisteluun sekä
aluevaltuustojen kustannuksiin osoitetaan noin 62 milj. euroa vuosina 2021 ja 2022 (nk. perusrahoitus)
• Lisäksi valtio osoittaa rahoitusta tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien muutosten toteuttamiseen yhteensä noin 220
milj. euroa vuosina 2021 ja 2022 (nk. ICT-valmistelurahoitus)
• Hyvinvointialueiden valmistelurahoitus on laskennallista ja tarkoitettu välttämättömiin valmistelutehtäviin.
• Hallitus on esittänyt 2 milj. euron lisäystä kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen korvaukseksi sote-uudistuksen
valmistelusta vuonna 2022
• Hyvinvointialueiden vuoden 2023 rahoituksesta tammikuun maksuerästä puolet maksetaan hyvinvointialueelle jo
1.12.2022. Vuoden 2022 talousarvioesitykseen sisältyy tätä tarkoitusta varten 880 milj. euron määrärahaesitys.
• Hyvinvointialueiden valmistelurahoituksen riittävyyttä seurataan ja arvioidaan jatkuvaluonteisesti ja
säännöllisesti. Mahdolliseen lisärahoitustarpeeseen varaudutaan lisätalousarvioesityksissä vuonna 2022.
• Sote-uudistuksen toimeenpanosta aiheutuvia muutoskustannuksia tarkastellaan vuosien 2023–2026 julkisen
talouden suunnitelman valmistelussa kevään 2022 kehysriihessä.

SM:n toimeenpanon organisointi: pelastustoimen hallintouudistushanke
Sisäministeriö, sisäministeri

STM

Pelastusosaston johtoryhmä

VM

Pelastustoimen johto

Alueelliset
yhteistutkimus- ja
kehittämishankkeet

Pelastustoimen alueellisen valmistelun verkosto

Väliaikaishallinnon
valtionavustukset
ja muutostuki

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden
yhteistyörakenteen johtajakokous

Valtakunnallisen hallinto- ja
ohjausjärjestelmän organisointi

Alueellisen valmistelun
toimeenpanon tukeminen

Valtakunnallinen valmistelu

Talous,
hallinto,
tukipalvelut

Hyvinvointialueiden
toiminnan ja rahoituksen
kehittäminen

Alueellinen valmistelu
Johtaminen,
osaaminen

Palvelujen
järjestäminen

Yhdyspinnat

Kokoava ICT

Muodostuvat hyvinvointialueet
Sairaanhoitopiirit

Alueen
pelastustoimet

Kunnat ja kuntayhtymät

Suorituskykyhanke

Ajankohtaista pelastustoimessa
• Ohjausjärjestelmä ja vuosisykli muodostumassa: valtakunnalliset strategiset tavoitteet,
neuvottelukunta, vuotuiset selvitykset.
• Pelastustoimen valtakunnallisesti yhtenäinen hallintomalli
• Lähtökohtana: hyvinvointialue päättää itse hallintomallistaan/hallintosääntö
• SM ohjekirje väliaikaisille toimelimille- tukee pelastustoimen organisoitumista ja
pelastusviranomaispalveluiden tuottamista
• varmistaa, että ohjausmekanismi on toimiva ja hallintorakenne mahdollisimman
yhdenmukainen
• Huolina ja haasteina valmisteluresurssit/avainhenkilöriski, pelastustoimen itsenäinen asema soten
rinnalla, pelastustoimen ja ensihoidon synergioiden turvaaminen sekä pelastustoimen rahoitus
• pelastustoimen erityisten kysymysten käsittely SM-pelastuslaitokset
• asioiden esille nostaminen ja yhteinen käsittely alueilla soten kanssa

Kiitos.

soteuudistus.fi

#sote #tulevaisuudensote #aluekierros

#soteuudistus #hyvinvointialueet

