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Sote-keskuksia koskevien malliasiakirjaluonnosten kuulemistilaisuus
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää kuulemistilaisuuden sote-keskustoimintaa koskevista asiakirjamallien
luonnoksista.
Aika
Paikka

Keskiviikko 14.3.2018 klo 13–16
Valtioneuvoston linna, Valtioneuvoston tiedotustila, Helsinki, Snellmaninkatu 1, 2. krs
(Paikka voi muuttua.)

Tausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kansallisessa erityisvalmistelussa laaditaan suuntaa
antavaa
ohjeistusta
ja
asiakirjamalleja
maakuntien
valmistelutyön
tueksi.
Kuulemistilaisuudessa käsitellään seuraavia sote-keskustoimintaa koskevia asiakirjoja:
1. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos);
2. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnos) sekä
3. Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan Sopimuksen mallipohja (luonnos).

Kuulemistilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin näkökulmia, joita
malliasiakirjojen valmistelussa tulisi huomioida. Osallistujia pyydetään erityisesti pohtimaan
seuraavia kysymyksiä:
 Onko asiakirjakokonaisuus maakunnille ja palveluntuottajille käytännössä hallittava?
 Ovatko ehdot selkeitä, riittävän tarkalla tasolla ja nykykäytäntöjen mukaisia?
 Puuttuuko ehdoista jotain tai onko niissä jotakin turhaa?
Pyydämme huomioimaan, että asiakirjat ovat vasta luonnoksia ja tilaisuuden osallistujien
kommentit halutaan huomioida materiaalien jatkotyöstämisessä ennen niiden laajempaa
jakelua. Malliasiakirjat löytyvät osoitteesta http://alueuudistus.fi/soteuudistus/selvitykset-jaarvioinnit
Kukin ohjelmaan merkitty taho voi pitää enintään 5 minuutin mittaisen puheenvuoron. Mikäli
joku ohjelmaan merkitsemätön taho haluaa käyttää puheenvuoron, niin pyydämme
ilmoittamaan siitä 9.3. mennessä osoitteeseen anne.arvonen@stm.fi. Puhujia pyydetään
valmistelemaan
puheenvuorot
yhteistyössä
edustamiensa
tahojen
kanssa.
Erityisvastuualueita pyydetään puhumaan koko alueen puolesta eli kommentoimaan
asiakirjakokonaisuutta myös maakuntien, kuntien ja sairaanhoitopiirien näkökulmasta.
Kirjalliset näkemykset pyydetään toimittamaan valmistelijoille 12.3.2018 klo 16:15 mennessä
sähköisesti osoitteisiin: kirjaamo@stm.fi; anne.arvonen@stm.fi. Vastaukseen viite
STM/3421/2017. Materiaaleja on lisäksi mahdollista kommentoida julkisen
kommentointikierroksen aikana.
Ilmoittautuminen
viimeistään
pe
9.3.2018
https://link.webropolsurveys.com/S/D52A9D19C5558F0A

oheisen

linkin

kautta:

1

KUTSU 6.3.2018

STM091:00/2017
STM/3421/2017

Sote-keskuksia koskevien malliasiakirjaluonnosten kuulemistilaisuus
Tilaisuuden puheenjohtaja: Kirsi Varhila

Ohjelma
kahvit ja lounasleivät klo 12:30
13:00

Tilaisuuden avaus / ylijohtaja Kirsi Varhila

13:10

Sote-keskusta koskevan asiakirjakokonaisuuden esittely
 neuvotteleva virkamies Kirsi Talonen
 erityisasiantuntija Linda Soikkeli

13:30

Osallistujien puheenvuoroja
 HYKS erityisvastuualue
 KYS erityisvastuualue
 OYS erityisvastuualue
 TAYS erityisvastuualue
 TYKS erityisvastuualue
 Hyvinvointialan liitto
 Lääkäripalveluyritykset ry
 Suomen yrittäjät ry

14:30

Keskustelua

16:00

Tilaisuuden päätös

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anne
anne.arvonen@stm.fi

Arvonen;

STM

p.

02951

63285

tai

Asiakirjaluonnokset (http://alueuudistus.fi/soteuudistus/selvitykset-ja-arvioinnit)
1. Maakunnan tekemän Hallintopäätöksen malliehdot (luonnos)
2. Hallintopäätöksen liitteeksi tuleva Palvelukuvausmalli (luonnos)
3. Palveluntuottajan ja maakunnan välillä laadittavan Sopimuksen mallipohja (luonnos).
Kutsutut

Maakunnat (1 paikka per maakunta)
Erityisvastuualueet (1 paikka per erva-alue)
Kaupungit (1 paikka per kaupunki)
 Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Kouvola
Hyvinvointialan liitto ja liiton edustamat toimijat (8 paikkaa)
Lääkäripalveluyritykset ry ja yhdistyksen edustamat toimijat (5 paikkaa)
Suomen yrittäjät ry ja yhdistyksen edustamat toimijat (5 paikkaa)

Tiedoksi

STM Kirjaamo
TEM Kirjaamo
VM Kirjaamo
Sote-tuottajien sopimukset työryhmän jäsenet
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