Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriön
tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2006
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Ministeriön henkilöresurssien käyttö strategisiin hankkeisiin osastoittain toteutui pääsääntöisesti toimintasuunnitelmassa suunnitellulla tavalla.

Vuoden 2006 toimintasuunnitelman yksityiskohtaisten toimenpiteiden ja henkilöresurssien tulosten arviointi

LIITE: Sosiaali- ja terveysministeriön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen vuodelta 2006

SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ
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-

-

Tutkimusraporttien valmistelu,
ensimmäinen julkaisu valmistunut, toimintaohjelman valmistelu
käynnistynyt.

Odotettu tulos 2006

Terveys kaikissa politii- Julkaisu ja konferenssi toteutettu.
koissa -hankkeen toteuttaminen
Terveyden edistämisen Suositukset käytössä kentällä.
laatusuositusten valmistelu

Toimenpiteet
Terveys 2015- kansanterveysohjelman toimeenpano
- Terveysero- tutkimusohjelman ja TEROKAkumppanuus-hankkeen
toteuttaminen

3.1. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

A. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vastuu
TRO, VIE

Resurssit / Htv
3 htv TRO
0,5 htv VIE
0,5 htv/
33.01.63.28
(Terveys 2015)

3. VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET – VUODEN 2006 TOIMENPITEET

TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA 2006

SOSIAALI- JA
TERVEYSMINISTERIÖ

Tutkimusohjelmien valmistelua jatkettu. Terveyserojen kaventamisstrategia ja toimintasuunnitelman valmistelu keväällä esillä sosiaalipoliittisessa ministerityöryhmässä, missä valmistelutyö todettiin kansanterveyden neuvottelukunnan
tehtäväksi. Neuvottelukunta päätti, että päävastuu valmistelusta on valtakunnallisen yhteistyön
jaostolla, mutta paikallistoiminnan jaoston tulee
myös osallistua. Laajaan asiantuntijatyöhön
pohjautuva valmistelu käynnistynyt.
Julkaisu valmistunut, konferenssi pidetty onnistuneesti. Neuvosto hyväksynyt päätöslauselman.
Suositukset valmistuneet ja jaettu kuntiin.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
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Kansanterveyslain uudistaminen

Uudistettu kansanterveyslaki
toimeenpantu.
Kuntien resurssien kehittymistä
seurattu terveyden edistämisen ja
perusterveydenhuollon osalta

Terveyttä edistävä liikuntaVNp:n toimeenpano
Suositukset otettu käyttöön ken- Ikääntyneiden ohjatun
tällä. Voimaa vanhuuteen terveysliikunnan laatusuositukset ja Voimaa ohjelma.
vanhuuteen – terveysliikuntaohjelma

-

TRO, VIE

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2006
Vastuu
- Ohjelman toimeenpanon Ohjelmaa arvioitu eduskunnalle
seuranta
annettavassa Sosiaali- ja terveyskertomuksessa. Terveys 2015
-ohjelman seurantajärjestelmä
vakiinnutettu. Terveyden edistämisen toteutusta ja vaikuttavuutta
kuvaavan benchmarking
-järjestelmän kehittäminen aloitettu.
- Terveyden edistäminen Terveyden edistämisen aluekierros toimeenpantu.

1,5 htv TRO

Resurssit / Htv

Toteutunut.

Terveyden edistämisen aluekierros järjestettiin
tammi-maaliskuussa 2006 yhdessä KTL:n, Stakesin, Kuntaliiton, TEKRYn ja lääninhallitusten kanssa, yhteensä 19 tilaisuutta eri maakunnissa, yhteensä noin 2 500 osallistujaa. Tilaisuuksien keskustelusta, palautteista ja kesäkuussa tehdyn kyselyn tuloksista valmisteltu
arviointiraportti, jonka ensimmäinen luonnos
valmistui elokuun lopussa. Lääninhallitukset
järjestivät loppuvuodesta alueellisia seurantaseminaareja.
Terveyden edistämistä koskevat lain muutokset
tulivat voimaan 1.1.2006. Lain sisältöä on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa, mm. terveyden
edistämisen aluekierroksella. Kuntien terveyden
edistämisen ja perusterveydenhuollon resurssien kehittymistä selvitetty. Uusi HE kansanterveyslain muuttamisesta annettu EK:lle syksyllä
2006.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Ohjelman toteutuminen arvioitu osana sosiaalija terveyskertomusta. Seurantaindikaattorien
sisällyttämistä Stakesin SotkaNetiin jatkettu.
Kuntien terveyden edistämistoiminnan vertailuarviointijärjestelmän kehittämishanke aloitettu kesäkuussa Stakesissa STM:n rahoituksella.
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Työterveys 2015 - työterveyshuollon kehittämislinjojen
toimeenpano

Toimenpiteet
- Työterveyshuollon roolin vahvistaminen työyhteisöjen terveysliikunnassa
- Lasten liikkumisen lisääminen päivähoidossa,
varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset, perheliikunnan edistäminen
neuvoloissa.
- Kunnossa kaiken ikää
(KKI)-ohjelma

Seuraavia Veto-ohjelman hankkeita jatkettu:
- Hyvät työterveyshuollon
käytännöt (Cochrane),
- työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyö,
- terveyskeskusten työterveyshuollon palvelujärjestelmän
kehittäminen
- työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksen uudistaminen.
Käynnistetty
- Sateenkaari-tutkimus-hanke
työterveyshuollon vaikuttavuudesta.
Terveyden edistämishankkeen
toimesta järjestetty EU-asian-

TRO, VIE

1,5 htv TRO
0,1 htv VIE

Veto-ohjelman hankkeet jatkuvat suunnitelmien
mukaisesti.
Terveystarkastukset työterveyshuollossa ja
Huumausainetestaus työelämässä oppaat sekä
Työhön paluu oppaat työnantajalle ja työntekijöille ilmestyneet.
ESR-hankkeet jatkuvat.
Verkostoseminaari järjestetty 30.5.2006.
Hoidettu viestintää osana Veto-ohjelman kokonaisuutta.

Ohjelma toteutunut suunnitelmien mukaisesti ja
saanut WHO:n palkinnon.

Ohjelma tuottanut lisää monipuolisia hankkeita ja saanut mukaan
uusia liikkujia

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Opas valmistui syksyllä.

Toteutunut. Kampanjassa on mukana lähes
100 000 lasta.

Resurssit / Htv

Päivähoidon liikuntakampanjassa
yli 80 000 lasta. Suositukset otettu käyttöön kentällä. Perheliikunnan pilottihanke neuvoloissa.

Odotettu tulos 2006
Vastuu
Opas terveysliikunnan hyvistä
käytännöistä työterveyshuollossa.
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Resurssit / Htv

0,8 htv VAO
0,4 htv VAO

1,4 htv TRO
2,0 htv TSO

VAO, VIE

Annetaan työryhmämuistio, jossa VAO, VIE
selvitetään sairausvakuutuskorvausten uudistamista

Asetuksen valmistelu ja käsittely TRO, TSO
edennyt suunnitelman mukaisesti
neuvostossa.
EY:n kemikaalilainsäädäntö uu-

Yrittäjien sosiaaliturvaa
kehitetään
Sairausvakuutuskorvausten
lääkärin sekä tutkimuksen ja
palkkioita uudistetaan
Kemikaalivalvonta
- EY:n kemikaaliasetuksen (REACH) valmistelu

HE annetaan syksyllä 2006

TRO, VIE

0,2 htv TR0

TRO, HAO, 1,0 htv TRO
VIE
0,3 htv HAO
0,3 htv VIE

Vastuu

Sosiaali- ja terveyskertomus Kertomus annettu eduskunnalle.

-

Odotettu tulos 2006
tuntijaseminaari. Valmisteltu
päätelmät EU pj. kauden epäviralliselle ministerikokoukselle.

Influenssapandemian kansallinen
varautumissuunnitelma valmistunut ja interpandemisen vaiheen
toimeenpano on käynnistynyt.
On laadittu suunnitelma ministeriön toimintaperiaatteista pandemian varalle.
Kaakkois-Aasian luonnonkataMuu varautuminen ja
valmiussuunnittelun ke- strofin tutkintalautakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskehittäminen
vat toimenpidesuositukset on
toteutettu.

Turvallisuusuhkiin varautuminen ja valmiussuunnittelun kehittäminen
- Influenssapandemiaan
varautuminen

Toimenpiteet

REACH-asetuksen 2. käsittely etenee suunnitelmien mukaisesti. GHS-asetus tulossa vasta
vuoden lopussa.

Suurelta osin toteutettu. Valtioneuvoston selvitys eduskunnan hallintovaliokunnalle ja valtioneuvoston päätös asiasta valmisteltu hallinnonalan osalta.
Valmisteltu laaja ja kattava viestinnän osuus
valmiussuunnitelmaan.
Valmisteltu STM:n sisäisiä kriisiviestinnän
toimintaohjeita.
Käynnistetty keskustelu STM:n varautumisesta
kriiseihin organisaationa.
Kertomus on annettu EK:lle 31.3.2006.
Hoidettu taustoitus, tiedotus ja verkkoviestintä.
Hanke edennyt suunnitellusti. HE annettu ja
hyväksytty, voimaan 1.1.2007
Työryhmätyö käynnissä, määräaika 30.3.2007

Kansallinen varautumissuunnitelma on valmistunut.
Pandemiatilanteen aikainen ministeriön johtamisjärjestelmää ja tilannekuvaa koskeva suunnitelma luonnosvaiheessa.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
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Huumausainepoliittisen
toimenpideohjelman 20042007 toimeenpano

Alkoholiohjelman 20042007 toimeenpano

Toimenpiteet

2) HE uudeksi huumausainelaiksi
vahvistettu. Huumausaineasetuksen sekä STM:n päätösten muutokset tehty ja alueellinen koulutus toteutettu.

2) Perusterveydenhuollon henkilöstön valmiutta puuttua potilaiden alkoholinkäyttöön parannettu
sekä mini-intervention (varhainen neuvonta) antamista lisätty
tarjoamalla kaikille kunnille koulutusta keväällä 2006.
1) Huumausaineiden käytön eh- PSO, VIE
käisy tehostunut sekä hoitoon
liittyvä osaaminen ja hoitoon
pääsy parantunut. Huumausainehaittoja ehkäisevä viranomaisyhteistyö on vakiintunut.

Odotettu tulos 2006
Vastuu
distetaan kokonaisuudessaan
vuosien 2006-2008 välisenä aikana REACH-asetuksella ja
GHS-asetuksella.
1) Ohjelman väliarviointi ja puo- PSO, VIE
livälin seminaari toteutettu keväällä 2006 sekä väliarvioinnin
tulosten pohjalta päätetyt jatkotoimenpiteet aloitettu.

1,0 htv PSO
1,0 htv PSO
(33.53.50)

2) HE uudeksi huumausainelaiksi annettu eduskunnalle, eduskunta aloittamassa käsittelyn.

1) Huumeiden käyttötaso muuten ennallaan,
mutta nuorten käyttö vähentynyt. Hoitopaikkojen määrä lisääntynyt, mutta hoidon kysyntä
myös kasvanut. Hoitoon pääsy kutakuinkin
ennallaan. Viranomaisyhteistyö vakiintunutta.

1) Ohjelman väliarviointi toteutettu mm. puoliväliseminaarin muodossa ja tilannekatsaus levitetty julkaisuna. Seminaarien järjestämistä,
julkaisutoimintaa ja julkaisujen levittämistä
jatkettu mm. yhteistyössä VAMP-hankkeen ja
TTL:n mini-interventiohankkeen kanssa. Levitetty 5 000 kpl mini-interventiosalkkuja miniinterventiohankkeiden, lääninhallitusten ja
muiden mini-interventiokoulutusta järjestävien
hankkeiden kautta.
2) Yhteistyössä lääninhallitusten kanssa järjestetty kuntien henkilöstölle alueellisia koulutuksia ja syksyllä 2006 järjestetty kouluttajakoulutusta yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen kanssa.
Jaettu alkoholiohjelman mini-interventiosalkkuja koulutusten yhteydessä.

1,0 htv PSO
2,0 htv PSO
(33.01.63.36)
0,7 htv PSO
(45.33.01.63.36)

Toteutumistilanne/joulukuu 2006

Resurssit / Htv
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Ravintolatupakointia koskevan
uudistetun lainsäädännön toimeenpanon edellyttämistä toimista huolehdittu.
Toimijoille suunnattu koulutus
järjestetty. TE-rahalla tuettavat
toimenpiteet käynnistetty.

Odotettu tulos 2006
3) HE laiksi eräiden terveydelle
vaarallisten aineiden ja valmisteiden valvontaan ottamisesta
valmisteltu.

TSO, TAO, 2,0 htv TSO
VAO, TRO, (63. momentti)
VIE
2,0 htv TSO

Veto-ohjelman toteuttaminen (2003-2007)

0,5 htv TSO

TSO

Resurssit / Htv
1,7 htv TSO

1,1 htv TRO,
VIE

TRO

Odotettu tulos 2006
Vastuu
Työsuojelustrategian seurantara- TSO
portti tehty tunnetuksi ja kehitystä seurattu. TSO:n osuus STM:n
strategiaan uusittu. EU:n uuden
työsuojelustrategian valmisteluun
osallistuttu.

Resurssit / Htv

Vastuu

Työsuojelupiirien runkoso- Runkosopimuksen valmistelu on
pimuksen valmistelu vuosil- käynnistetty.
le 2008-2011

Toimenpiteet
Työsuojelun strateginen
suunnittelu ja seuranta.

3.2. Työelämän vetovoiman lisääminen

Tupakan haittojen vähentäminen
- Tupakkalain muutosten
toimeenpano ja ravintoloiden tupakansavualtistuksen vähentäminen
- Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

Toimenpiteet

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Työsuojelustrategiaan ja STM:n strategiaan
liittyvät toimenpiteet toteutettu. EU:n uuden
strategian valmistelu komission kolmikantaelimissä valmistui. Komission lupaama maiden
kyselyvastausten pohjalta tehty arvio nykyisestä
strategiasta sekä tiedonanto uudesta strategiasta
siirtyi vuoteen 2007. Valmistelussa toteutettiin
pohjoismaista koordinointia Suomen johdolla.
Runkosopimuksen valmistelu on käynnistetty
valmistelemalla piirihallinnon tavoitteita ja
kuulemalla sidosryhmien näkemyksiä. Tulostavoitteita valmistelemaan on nimetty työryhmä.

Hankkeet toimeenpantu.
Valmisteltu tiedottamista parveketupakoinnista.

Koulutus käynnistetty. Alemman asteiset säännökset, ohjeet, oppaat valmiit. Toimeenpanoa
tukevan tiedottamisen valmistelu käynnistynyt.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
3) HE laiksi eräiden terveydelle vaarallisten
aineiden ja valmisteiden valvontaan ottamisesta
työryhmän valmistelussa.
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-

-

Useita eri hankkeita, joita jatketaan.

Odotettu tulos 2006
Hanke jatkuu ja valmistuu 2006.

KESTO-ohjelman keinovalikoima, koulutusmateriaali sekä koulutusohjelma käynnistynyt.
Alueseminaarin välikierros toteutettu.
Yritysten ikä/tyhy-politiikat hanke käynnistynyt.
Eläkeuudistuksen vaiku- Eläkkeelle siirtymisen taloudellitusten arviointi
set kannusteet elinkaarinäkökulmasta hanke valmistunut.
Hanke jatkuu.
Selvitetään mahdollisuudet alentaa pitkiä sai- Veto-indikaattorit kehittyvät
myönteiseen suuntaan.
rauslomia sekä työkyvyttömyyden alkavuutta Mielenterveysongelmista aiheuja tähän liittyen työter- tuvat sairauspoissaolot väheneveyshuollon ja kuntou- vät.
tusjärjestelmän kehittämistarpeita
’’Miten otan puheeksi’’
Hankkeet ja kampanja
vaikuttavat tietoisuuden -kampanjan toteutettu.
Keskeisille kohderyhmille suunlisääntymiseen työhyvinvoinnin vaikuttavuu- natut kampanjat toteutettu.
10 TV-ohjelman sarja Työhyvindesta ja asenteiden
voinnista YLE/Teemalla ja koumuuttumiseen työhyvinvoinnin suuremman lutusaineistona toteutettu.
huomioon ottamisen
suuntaan

Toimenpiteet
- Valtakunnallinen terveydenhoitoalan kehittämishanke
- Työterveyshuollon toiminnan ja järjestämisen
kehittäminen
- Käytännön keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen ja johtamiseen
kohderyhmänä erityisesti keskijohto

Vastuu

Resurssit / Htv
0,5 htv TAO
0,2 htv VAO
0,5 htv TRO
1,3 htv VIE

Ohjelmasarja nimeltä ”Duuniblues” valmistunut. Sarjan esitykset alkaneet.

Kohderyhmäkampanjat suunnitteilla.

Kampanja toteutettu.

Ohjelman uusi toimintaryhmä käynnistänyt
toimenpiteitä sairauden ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamien poissaolojen vähentämiseksi.

Raportti valmistunut.

Ks. kohdasta 3.1. kohta ”Työterveys 2015 työterveyshuollon kehittämislinjojen toimeenpano”.
KESTO-palvelutyökalu valmistumassa, koulutusohjelman mukaiset tilaisuudet järjestetty
HAUS:n kanssa ja suunnitteilla Efekon kanssa.
9 alueseminaaria järjestetty, noin1350 osanottajaa. Hanke käynnistymässä yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun IOP-hankkeen kanssa.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Hankeraportti valmistunut ja painatuksessa..
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Tuetaan viestinnällä ja
sidosryhmäyhteistyöllä
ohjelman ja sen hankkeiden toteuttamista

Sosiaalialan henkilöstön
saantiin, osaamiseen ja työoloihin liittyvät hankkeet
(SOSKH 21-23)

-

Toimenpiteet
- Työsuojeluvalvonnan
uudet menetelmät ja
työotteet -hanke
- Työtapaturmien torjunnan vahvistaminen Veto-ohjelmassa

Vastuu

VIE
Kampanjoiden Yle-yhteistyön,
Nuoret taiteilijat työelämän puolesta -projektin ja muiden viestinnän toimenpiteiden avulla
ohjelman teemat ovat nousseet
keskusteluun ja työpaikalla on
innostuttu toteuttamaan omia
kehittämishankkeita.
PSO, VIE
1) Sosiaalialan työvoima- ja
osaamistarpeiden ennakointi
tehty ja esitys sosiaalihuollon
henkilöstön tehtävärakenteeksi ja
mitoitusperusteiksi valmis.
2) Sosiaalityö 2015-toimenpideohjelman toimeenpano aloitettu.
3) Ehdotukset sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämiseksi
tehty.
4) Sosiaalialan käytännön harjoittelun hanke käynnistynyt yhteistyössä OPM:n kanssa.

Työtapaturmaohjelman keskeisiä
menestyneitä toimintoja jatketaan
ja siirretään osaksi Vetoohjelmaa TSNK:n työtapaturmajaoston laatiman suunnitelman
mukaisesti.
Työtapaturma-asioiden roolia
vahvistettu Veto-ohjelmassa.

Odotettu tulos 2006
Hanke valmistunut ja menetelmän koulutus käynnistyy.

1,0 htv PSO,
VIE

Resurssit / Htv

4) Hanke käynnistynyt alueellisesti 1.9.2006
yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten sekä
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen
asteen oppilaitosten kanssa.

3) Työryhmä valmistelee esitystä, raportti valmis vuoden 2007 alussa.

2) Ohjelman toimeenpano aloitettu tehtävärakenne- ja mitoitussuositusten valmistelussa.

1) Sosiaalialan työvoima- ja osaamistarpeiden
ennakointiraportti julkaistu syksyllä 2006. Suositusten valmistelu edennyt suunnitellusti.

Työsuojeluneuvottelukunnan työtapaturmajaoston toiminta on päättynyt ja aihekokonaisuus on
sisällytetty osaksi Veto-ohjelmaa. Työtapaturmaohjelmassa syntyneitä hyviä menettelytapaoja on vakiinnutettu, esim. Nolla tapaturmaa foorumi (TTL) ja Yhdessä kohti turvallista
Suomea -kampanja (Työturvallisuuskeskus).
Veto-ohjelman viestinnässä on lisätty työturvallisuuden näkyvyyttä mm. seminaareissa.
Ks. edellä kampanjoista ja YLE-yhteistyöstä.
Nuoret taiteilijat -projekti ei toteutune.
Klinikka.fi -kampanjasivustoille on rakennettu
erillinen perhevapaita käsittelevä osio. Toteutettu erillinen osasairauspäivärahan käyttöön ottoon liittyvä kampanja.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Hanke valmistunut ja työsuojelutarkastajien
koulutus on meneillään.
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-

Odotettu tulos 2006
Osallistuttu ohjelmakomitean
työhön ja aktiviteetteihin.
Valmisteltu ja toteutettu pjkauden Round Table -konferenssi, 16.-17.10.2006.

2) Luotu yhteistyöverkosto, jonka avulla perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemistä koskeva

Edistetty varhaista puuttumista
monista hallinnonaloista koostuvan vastuuhenkilöverkoston
kautta. Verkosto organisoinut eri
hallinnonalojen järjestämiä kunkin alan erityiskysymyksiin keskittyviä työkokouksia.
Lähisuhde- ja perhevä- 1) Lähisuhde- ja perheväkivaltaa
kivallan ehkäiseminen – koskevat esitteet ja oppaat valtoiminta-ohjelma
misteltu.
(SOSKH 13)

Sosiaalialan kehittämishankkeen 2003–2007 toimeenpano
- Varhaisen puuttumisen
hanke SOSKH 10

Toimenpiteet
EU:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen toimintaohjelman (SEP) toimenpiteet

3.3. Syrjäytymisen ehkäisy ja hoito

PSO

Vastuu
PSO, ESY,
TAO, VIE

Odotettu tulos 2006
Vastuu
5) Sosiaalialan henkilöstön työolojen kehittämishanke käynnissä
yhteistyössä Veto-ohjelman
kanssa.
Osapäivärahan käyttöönotto HE annetaan alkuvuonna 2006
VAO
Aikuisopiskelun tukea paSelvitetään kolmikantaisesti vuo- VAO
rannetaan
den 2006 aikana

Toimenpiteet

(45.33.01.63.12)

0,3 htv PSO
1,0 htv PSO
(33.01.63.12)
0,1 htv PSO

1) Vammaiset ja väkivalta -opas sekä esite ammattihenkilöstölle siirtyvät vuodelle 2007. Salassapitokysymyksiä käsittelevä opas sekä
yleisesite väkivallan ehkäisystä julkaistaan
vuoden 2007 alussa.
2) Vuoden aikana työryhmät työstäneet asiaa
sekä ministeriön että läänien tasolla. ItäSuomen läänissä kannustettu hankerahoilla

Eri hallinnonalat järjestäneet edelleen tilaisuuksiaan. Varpun-päivänä 20.9. ”kansliapäälliköiden aamukahvitilaisuus”, jossa käsitelty ja hyväksytty Varpu-linjaukset seuraavalle 2vuotiskaudelle.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Konferenssi toteutettu suunnitelman mukaisesti.
Osallistujia n. 320, kaikista EU-maista. Loppuraportointi tehty.

HE annettu ja hyväksytty, voimaan 1.1.2007.
Kolmikantaisesti selvitetty. Muutostarpeet on
kartoitettu ja jatkotyötä valmistellaan.

0,3 htv VAO
0,4 htv VAO

Resurssit / Htv
0,2 htv PSO
0,1 htv ESY

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
5) Hanke käynnissä, päättyy 31.12.2007.
Hankkeesta pidetty useita seminaareja.

Resurssit / Htv
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1) Ohjattu kuntien toimintaa
niiden rakentaessa Stakesin tuella
seudullisia palveluja pahimmin
syrjäytyneille.

-

Vastuu

2) Valmisteltu STM:n ohje päihtyneiden kohtelusta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa.
Vammaispoliittinen selonte- Käsitelty eduskunnassa, julkaistu PSO, VIE
ko
ja käännetty englanninkielelle.

Päihdepalvelujen kehittäminen (SOSKH 20)

Odotettu tulos 2006
koulutusaineisto liitetään osaksi
sosiaali- ja terveydenhuollon
koulutusta.

Toimenpiteet

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
oppilaitoksia kehittämään väkivallan ehkäisyn
oppikokonaisuutta. Yhteinen valtakunnallinen
suunnittelukokous järjestetty syyskuussa.
Läänit kutsuvat oman alueensa sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta vastaavat tahot työkokoukseen v. 2007 aikana. STM:n asettaman
työryhmän ehdotus lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön osaamisen keskittämisestä
valmistunut joulukuussa 2006.
1) Järjestetty valtakunnallisia tilaisuuksia päihdepalvelujen laatusuositusten pohjalta. Toimeksiantosopimus tehty SoNET Botnian kanssa
moniongelmaisten, monia eri päihteitä käyttävien palvelujen kehittämiseksi. Päihdepalveluja ja
mielenterveyspalveluja kehitetään seudullisissa
hankkeissa.
2) Opas julkaistu marraskuussa 2006.

Selonteko on käsitelty eduskunnassa sekä julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tausta-aineisto julkaistu suomeksi.

Resurssit / Htv

0,5 htv PSO
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-

Hoitoon pääsyn turvaaminen

Kansallinen terveydenhuollon hanke
- Kansanterveyslain uudistaminen

Toimenpiteet
Kunta- ja palvelurakennehanke

Stakes kehittää hoitoon pääsyn
seurantaan tilastojärjestelmän
vuoden 2007 loppuun mennessä.

Uudistettu kansanterveyslaki
toimeenpantu.
Kuntien resurssien kehittymistä
seurattu terveyden edistämisen ja
perusterveydenhuollon osalta.

Odotettu tulos 2006
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
osakokonaisuutta koskevat linjaehdotukset valmistuneet.

3.4. Toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva

TRO, VIE

Vastuu
KP, ESY,
TRO, PSO,
TAO, VAO,
VIE

1,5 htv
(33.01.63.19)

8 htv TRO
0,3 htv VIE

Resurssit / Htv
KP,
0,8 htv ESY
1-2 htv TRO
1,5 htv PSO
1,5 htv TAO
0,1 htv VIE

HE kansanterveyslain muuttamisesta annettiin
lokakuussa 2006 (HE 234/2006).
Terveyden edistämistä koskevat lain muutokset
tulivat voimaan 1.1.2006. Lain sisältöä on esitelty erilaisissa tilaisuuksissa, mm. terveyden
edistämisen aluekierroksella. Kuntien terveyden
edistämisen ja perusterveydenhuollon resurssien kehittymistä selvitetty.
Stakes tilastojärjestelmän kehittäminen on
käynnissä. Raportointijärjestelmän kehittämisessä on ongelmia. Sisältökeskustelu raportointijärjestelmästä jatkui syksyn aikana.
Tiedotettu hoitoonpääsyn tilanteesta.
Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn selvitys
valmistui helmikuussa 2006, joka uusittiin lokakuussa 2006.
Terveyskeskusten hoitoon pääsyn seurantaselvitys tehtiin helmikuussa 2006. Erikoissairaanhoidon selvitys tehtiin tammikuussa ja toukokuussa 2006.

Viestintäsuunnitelmaa valmisteltu.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Kunta- ja palvelurakennehanketta koskeva hallituksen esitys valmisteltu; STM:ssä laadittu
sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat perusteluosuudet. Valiokuntakäsittelyyn osallistuttu.
Osallistuttu alueellisiin seminaareihin myös
kouluttajana. Uudistuksen toimeenpanon suunnittelu aloitettu.
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Edetty yhteistyösuunnitelmien
mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon
yhteistyö ja laboratorioja kuvantamistoimintojen uudelleenjärjestelyt

Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen sekä työjaon
kehittäminen

-

-

Täydennyskoulutuksen toteutumisen seuranta sekä selvitys terveydenhuollon ammattihenkilöiden määristä ja tarpeesta on
tehty. Koulutuksen kehittämistoimenpiteet on käynnistetty
opetushallinnon kanssa.

Odotettu tulos 2006
Vastuu
Toimintaa on tuettu ohjaamalla
valtionavustusta kehittämishankkeisiin. Stakes on kehittänyt indikaattoreita mielenterveyspalvelujen mittaamiselle.

Toimenpiteet
- Terveyskeskusten toimintaedellytysten parantaminen ja mielenterveystyön kehittäminen

Resurssit / Htv

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa tehty
selvitys kunnallisen terveydenhuollon täydennyskoulutuksen toteutumisesta vuonna 2005
valmistui 10.5.2006.

Kartoitus kuva-arkiston toteuttamisesta, valtakunnallinen selvitys digitaalisen kuvamateriaalin pitkäaikaisarkistoinnista valmistui
31.12.2006.
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa tehty
selvitys kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatilanteesta vuonna 2005 valmistui
1.2.2006.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Terveyskeskustyön kehittämistä käsittelevä
seminaari pidettiin Tuusulassa 5-6.6.2006. Seminaariraportti valmistui syyskuussa, jonka
pohjalta sovitaan jatkotoimenpiteistä.
Kolme suurta kokonaisvaltaista mielenterveyspäihdehuollon kehittämishanketta (Pohjanmaa,
Rovaniemi, Vantaa) käynnistyneet hyvin. Valtakunnallinen ja alueelliset ohjaus- ja johtoryhmät toiminnassa. Kaikkien mielenterveys- ja
päihdehankkeiden valtakunnallinen yhteisseminaari pidettiin 22.8.06. Hankkeiden yhteisten
seurantatapojen kehittämistyö käynnistynyt.
Uusia maakunnallisia laboratorio- ja kuvantamisliikelaitoksia perustettu, KYS-miljoonapiirin alueelle suunnitellaan koko alueen yhteistä laboratorioita. Muissa kuin tukipalveluissa
yhteistyösopimuksia on vain Vaasan ja EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirien välillä.
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Sähköistä asiakastietojen käsittelyä koskeva
lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin jatkomääritystyö
ja arkkitehtuurin toimeenpano-ohjaus

-

-

HE sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu Potilasasiakirjaasetus ja opas valmisteltu.
Valmisteltu esitykset yhteistyössä sosiaalialan kehittämishankkeen kanssa. Kansallista koodistopalvelua ja varmennepalvelua
kehitetty edelleen.

Valtakunnallinen sähSähköisen sairauskertomuksen
köinen sairauskertomus. kehittämistä jatkettu ja kansallisten määritysten toimeenpanoa
tuettu.

Odotettu tulos 2006

-

Toimenpiteet
-

Vastuu

1 htv TRO
/33.01.29

Resurssit / Htv

Sähköisille hankkeille nimetty vastuutiedottaja
1.7.-31.12.2006.
HE annettiin budjettilakina, hyväksyttiin joulukuussa ja vahvistus tammikuussa 2007. Asetuksen valmistelu on käynnissä. Opas valmistuu
työryhmän määräajan puitteissa 31.12.2007.
POKA-työryhmän raportti julkaistu 2/2006.
Tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän
linjaukset 3/2006. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja valtakunnallisten palveluiden määrittely
käynnistetty kilpailutuksen pohjalta.

Sosiaalialan henkilöstön koulutus- ja tehtävärakennesuositukset valmistuivat 31.12.2006.
Toteutunut suunnitelmien mukaan. Klusterihankkeita rahoitettu. Järjestelmäklustereiden
yhteistyöryhmä perustettu. Määritysten ja standardien toimeenpanoa seurataan yhtenäisen
raportointipohjan avulla.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen arvioinnin selvityshenkilöt ja taustaryhmä asetettiin 25.10.2006.

Seminaari koulutus- ja toimintayksiköille järjestettiin 24.11.2006.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen uusia aloittajatarpeita valmistellaan OPM:n Koulutustarjonta 2012 -projektissa.

Terveydenhuollon henkilöstöryhmien keskinäistä työnjakoa koskevaa suositusluonnosta
työstettiin asiantuntijaseminaarissa asiantuntijaseminaarissa 16.6.2006.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
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Lääkekustannusten kasvun hallinta ja korvausperiaatteet

Sosiaalialan kehittämishankkeen 2003-2007 toimeenpano

-

Lääkehuollon kehittäminen
- Kuntien ja sairausvakuutuksen kustannusvastuun selkeyttäminen
lääkekustannusten osalta
(avo/laitoshuolto)
- Lääkkeiden velvoitevarastointilaki
- Sähköinen resepti

Toimenpiteet

4,5 htv PSO
3,3 htv PSO
(33.01.63.35)

Sosiaalialan kehittämishanke ja sen 23 osahanketta ovat edenneet suunnitelman mukaan.
Vuonna 2006 valmistui Hyvinvointi 2015
-ohjelma. Ohjelmassa esitetään sosiaalialan kehittämisen pitkän ajan tavoitteet ja toimenpidesuuntia. V. 2006 valittiin hankeen kokonaisarvioinnin
tekijä. Arviointi suoritetaan vuonna 2007–2008.

Työryhmä asetettu, määräaika 28.2.2007.
Tiedotettu.

1,0 htv VAO

Selvitysmies valmistelee raporttia, STM:n taustaryhmä mukana.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
STM/KELA sopimus Kelan osallistumisesta
valmistelutyöhön tehty 7/2006.

Annetaan työryhmämuistio, jossa VAO, TRO
lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi selvitetään tarpeellisia
toimenpiteitä mm. viitehintajärjestelmää.
PSO, VIE

1,3 htv TRO
0,2 htv VIE

Resurssit / Htv

Valmistelu jatkunut. HE pyritään antamaan
EK:lle vuonna 2007.
HE annettiin budjettilakina, hyväksyttiin joulukuussa ja vahvistus tammikuussa 2007.
Sähköisen reseptin käyttöönoton valmistelu
Kelan tehtäväksi.
Sähköisen reseptin määritykset valmistuneet
6/2006. Sanomamääritys työn alla.
Tiedotustilaisuuksia pidetty.

TRO, VIE

Vastuu

Valmistellaan HE lääkkeiden
velvoitevarastointilaiksi.
Lainsäädäntö valmisteltu. Valmisteltu sähköisen reseptin laajan
käyttöönoton vaatimat muut toimenpiteet.

Raportti ongelmista ja muutosehdotuksista valmis.

Odotettu tulos 2006
Käynnistetty potilastiedon jakeluun ja säilytykseen liittyvien
valtakunnallisten palveluiden
toimeenpano. Asetettu työryhmä
valmistelemaan arkkitehtuurin ja
valtakunnallisten palveluiden
jatkomääritykset.
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Kehittämis-, koulutus- ja
arviointityön vahvistaminen ja kokoaminen
seudullisiin kehittämisyksiköihin -hanke
(SOSKH 3)
Sosiaalihuollon tietoteknologian kehittäminen
2004–2007 yhteistyössä
kansallisen terveydenhuollon hankkeen kanssa (SOSKH 7)
Vammaispalvelujen
saatavuus ja vammaisten
ihmisten tasa-arvoinen
kohtelu (SOSKH 19)

-

-

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen ja siihen liittyvät säädösmuutokset
sisältävä HE valmis.

Sosiaalihuollon yhtenäisen asiakastietojärjestelmän perusratkaisut tehty. Useita muita tietoteknologiahankkeen osahankkeita
käynnistetty.

2) Tuettu ja arvioitu valtionavustuksilla käynnistettyjä seudullisia
kehittämishankkeita yhdessä
Suomen Kuntaliiton ja Stakesin
kanssa.

Palvelujen turvaaminen
seudullista yhteistyötä
lisäämällä -hanke
(SOSKH 2)

-

-

Odotettu tulos 2006
1) Huolehdittu vanhusten palvelutarpeen arviointia koskevan
sosiaalihuoltolain muutoksen
toimeenpanosta.
2) Valtakunnalliset jonokriteerit
ikäihmisten palveluasumiselle
laadittu yhteistyössä Stakesin
kanssa.
3) Annettu HE toimeentulotukiasiakkaan sosiaalityön tarpeen
arviointiin pääsemisestä.
1) Valmisteltu alueellisen kehittämistoiminnan rakennetta ja
rahoitusta osana kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

Toimenpiteet
- Oikeus palvelun tarpeen
arviointiin vanhustenhuollossa ja sosiaalityössä (SOSKH 1)

Vastuu

1,0 htv VIE

(45.33.01.63.35)

Resurssit / Htv
0,9 htv PSO

Päivätoimintaa ja tulkkipalveluja koskeva HE
laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
annetun lain 4 §:n muuttamisesta annettueduskunnalle budjettilakeina 29.9.2006. Tullut voiman 1.1.2007 lukien.

1) Järjestetty työkokouksia, joissa kunta- ja
palvelurakennekytkentä vahvasti esillä. Valmisteltu Seutuneuvonnan laajentamista palvelemaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta koko
maassa.
2) Tulossopimuksen mukaisesti Stakes ottanut
vastuuta kehittämishankkeiden verkostoimisesta, tukemisesta ja niiden itsearviointiosaamisen
vahvistamisesta sekä painoaluekohtaisesta arvioinnista. Seudullisten kehittämisyksiköiden
tukemisesta siirretty päävastuu Stakesille.
Asiakirjanhallinta-työryhmän työ käynnistetty
ja projektipäällikkö palkattu Kuntaliiton kanssa
tehdyllä sopimuksella. Mm. asiakastietojärjestelmiin ja dokumentaatioon liittyvät määrittelytyöt meneillään.

3) HE antaminen siirretty vuodelle 2007.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
1) Kunnille annettu kesäkuussa 2006 kuntatiedote ja sen liitteenä STM:n tiedote ikäihmisten
toimintakyvyn arvioinnista osana palvelutarpeen arviointia.
2) Tehtävä siirretty vuodelle 2007. Vanhusten
palveluasumisen valtakunnalliset linjaukset
laaditaan yhteistyössä Stakesin kanssa.
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Vanhuspolitiikan tulevaisuuden strategiat

Hallinnonalan tietoyhteiskunta-arkkitehtuurin ja kansallisten palvelujen kehittäminen

Kuntien kalleusluokituksen
poistaminen

Vanhuspolitiikan rahoituksen
selvittäminen ja linjaaminen.
Valmis keväällä 2006.

TAO, VIE

0,5 htv TAO

Valmistelu muistio kp:n johdolla syksyllä 2006 ja
käsitelty rahoitusta.
Tiedotettu kuulemisen yhteydessä.

POKA-ryhmän valmistelun pohjalta valmistellaan eduskunnalle annettavaa lakiesitystä.

0,3 htv VAO

1,0 htv TAO
0,1 htv VIE

Valmistellaan vaihtoehtoja laitoshoitorajoituksen
purkamisesta yhteistyössä TRO:n kanssa
31.3.2007 mennessä. Muilta osin seurataan
vuonna 2008 voimaan tulevan kansaneläkelain
toteutumista.

0,2 htv VAO

0,5 htv VAO

VAO

VAO

1,5 htv VAO

VAO, VIE

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
HE:t annettu kesäkuussa, voimaan 1.1.2007.
Tiedotettu.

Vireillä. Muutostarpeet selvitetään virkatyönä
STM:n ja TVL:n välillä. Ns. jakojärjestelmän
toteuttamista koskeva HE annettu ja hyväksytty,
voimaan 1.1.2007. Vireillä edelleen ns. yhteistakuuerän purkaminen.
Apurahansaajien sosiaaliturvan uudistamista
koskeva HE osana yrittäjien eläkelain uudistamista poistettu hallituksen esityksestä jatkoselvittelyä varten.
HE annettu, voimaan 1.1.2008.

Resurssit / Htv
2,2 htv VAO

Vastuu
VAO, VIE

HE annetaan kalleusluokituksesta VAO
syksyllä 2006 sekä kehitetään
eläkkeensaajien asumistukijärjestelmää.
Esitys ministeriön linjaukseksi.
TAO, TRO,
PSO, VIE

Apurahansaajien sosiaalitur- HE annetaan syksyllä 2005.
van uudistaminen

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2006
Työeläkevakuutusyhtiöiden Louekosken jatkoselvitystehtälainsäädännön uudistaminen vään, työeläkeyhtiöiden kate- ja
vakavaraisuussäännösten sekä
sijoitustoimintaa säätelevän lainsäädännön uudistus. HE:t annetaan 2006.
Kansaneläkejärjestelmän
Annetaan työryhmämuistio, jossa
rakenteen kehittäminen
selvitetään kansaneläkejärjestelmän rakenteen kehittämistarpeet
mm. hoitotuen, hoitotakuun ja
hoitovakuutuksen osalta.
HE laitosrajoituksen purkamisesta.
Tapaturmalainsäädännön
Annetaan työryhmämuistio, jossa
uudistaminen
selvitetään tapaturmavakuutuslainsäädäntöön tarvittavat muutostarpeita.

19

-

Lastensuojelun kehittämisohjelma
(SOSKH 14)

Toimenpiteet
Sosiaalialan kehittämishankkeen 2003-2007 toimeenpano
- PERHE-hanke
(SOSKH 12)

2) HE uudeksi lastensuojelulaiksi
annettu eduskunnalle.

1) Toteuttamissuunnitelma lastensuojelun tilanteen parantamiseksi hankkeen loppuvaiheeksi ja
sitä seuraaviksi vuosiksi valmis.
Toteuttaminen eri toimijoiden
yhteistyönä käynnistetty.

Perhekeskukset ja vanhempainryhmät käynnistyneet ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa
sovittu sekä uudet kuntahankkeet
verkottuneet hankeyhteistyöhön.

Odotettu tulos 2006

3.5. Lapsiperheiden hyvinvointi
Vastuu
PSO, VIE

Resurssit / Htv
0,6 htv PSO
1,0 htv PSO
(33.01.63.37)
0,2 htv VIE

Kuntien perhekeskustoiminnan kehittämisessä
keskeisiä painopistealueita ovat olleet neuvolan
perhevalmennus, seudulliset perhetyön mallit,
vanhempien vertaistoiminta ja avointen varhaiskasvatus- ja perhepalvelujen käynnistäminen. Tällä hetkellä perhekeskustoimintaa kehitetään lähes 100 kunnassa ja yhteensä 16 kuntahankkeessa, joista suurin osa on alueellisia
hankkeita. Lisäksi lukuisissa muissa kunnissa
kehitetään lapsiperheiden palveluja perhehankkeen tavoitteiden mukaisesti. Valtakunnan tasolla yhteistyö eri toimijoiden kanssa on lujittunut. Myös pohjoismainen yhteistyö on kiinteää.
1) Toteuttamissuunnitelman mukaisesti käynnistetty kansallisten lastensuojelun linjausten
valmistelu ja lastensuojelun käsikirjan rakentaminen Sosiaaliporttiin. Saatettu päätökseen
lasten ja nuorten osallistuus-hankkeen I vaihe
sekä selvitys nuorten avohuollosta. Alueseminaarikierrokset valmisteltu ja toteutettu. Tehtävärakennesuositukset valmistuneet. Nettisivut
ja valtionavustushankkeiden työkokoukset
muodostuneet säännölliseksi toiminnaksi.
2) Työryhmän ehdotukset (STM selvityksiä
2006:25) julkaistu toukokuussa, lausunnot saatu
kesäkuussa. HE annettu eduskunnalle 3.11.2006
(HE 252/2006).

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
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Samapalkkaisuusohjelman
toimenpiteiden käynnistäminen

Toimenpiteet
Hallituksen tasa-arvoohjelman seuranta

Vastuu
PSO

Odotettu tulos 2006
Vastuu
TAO, VIE
Ohjelman toimeenpano ja edistäminen yhteistyössä eri ministeriöitten kanssa, seurantatyöryhmän työn koordinointi, hallitukselle väliraportti 2006 talvella ja
loppuraportti vuoden lopussa.
ESR-rahoituksella käynnistettä- TAO, VIE
vän samapalkkaisuushankkeen
rakentaminen ja käynnistäminen
yhdessä hankepäällikön kanssa,
samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmän työn käynnistäminen yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

3.6. Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimenpiteet
Odotettu tulos 2006
Lasten päivähoitolain uudis- HE valmisteltu.
taminen

1,0 htv TAO
0,2 htv VIE

Resurssit / Htv
1,0 htv TAO

Resurssit / Htv
1,0 htv PSO

Samapalkkakampanjan suunnittelu käynnistetty.

Kolmikantainen korkean tason seurantatyöryhmä asetettu ja työskentelee, ESR – hankkeiden
sisältö viimeisteltävänä (ei tarkoitus nimetä
erillistä hankepäällikköä). Osa laitettu hakuun
alkusyksyllä, osa vuonna 2007.

Väliraportti annettu, loppuraportti käsitelty
Valtioneuvostossa tammikuussa -07

Toteutumistilanne/joulukuu 2006

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Valmisteltu osittaisuudistus. Parantaa erityistä
tukea tarvitsevien lasten asemaa; esitelty budjettilakina. Tullut voimaan 1.1.2007.
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Valtionhallinnon tuottavuusohjelman henkilöstön
määrää ja rakennetta koskevien toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen STM:n
hallinnonalan osalta

Toimenpiteet
Ministeriön tuottavuuden ja
tehokkuuden lisääminen
käytettävissä olevin voimavaroin (liittyy em. tuottavuusohjelmaan, ovat sen
edellyttämiä STM:n omia
toimenpiteitä)

B. Prosessit ja rakenteet

STM:n hallinnonalan henkilöstömäärän vähentämistavoite (vielä täsmentymättä) on kohdennettu virastoille ja ne ovat ryhtyneet
käytännön valmistelutoimenpiteisiin.

On selvitetty tukipalveluprosessien kehittämismahdollisuuksia
ministeriön sisällä. Selvitetty
mm. talous- ja henkilöstö- ym.
tehtävien tarkoituksenmukainen
tehtäväjako substanssi- ja tukiyksiköiden kesken (keskitys/hajautus).
HAO, hallinnonalan
virastojen
osalta tulosohjauksesta vastaava osasto

ESY, HAO 1,0 htv TAO
0,3 htv ESY
ja TAO
yhteistyössä 0,1 htv HAO
muiden
osastojen ja
yksikköjen
kanssa

Aloitettu ministeriön ydinprosessien tehostamismahdollisuuksien
selvittäminen. Ensimmäisenä
tarkasteluun on otettu säädösvalmistelun kehittäminen.

Resurssit / Htv

Vastuu
Johtoryhmä

Odotettu tulos 2006
On käyty läpi ja tehty linjaukset
ministeriön henkilöstömäärän ja
–rakenteen kehittämiseksi ja
selvitetty tehtävien karsimismahdollisuuksia

Säädösvalmistelun Doktori-pilotointi aloitettu
ja päätetty Doktorin käytön laajentamisesta v.
2007
Uusien valmistelijoiden tutorointi suunniteltu,
tutorit nimetty ja aloitetaan v. 2007.
STM-jory aloittanut vaikutusarvioiden seurannan.
Laskujen osalta tarkasteltu jonkin verran
RONDO-projektissa. Henkilöstöhallintotehtävien osalta päätetty palkanlaskennan siirrosta
HAO:lle v. 2007 alusta. Henkilöstöhallinto- ja
taloushallinnon prosessit tulevat tarkasteltavaksi v. 2007, kun tehdään STM:tä koskeva toimeksiantosopimus palvelukeskuksen kanssa
(STM:öön jäävät tehtävät / palvelukeskukseen
siirtyvät tehtävät.
Tuottavuustyö on käynnistetty ja valmisteltu
kehysten yhteydessä.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Selvityshenkilön (Klaus Halla) työ käynnistynyt (- 30.3.2007).
Keskusteltu tuottavuushankkeen yhteydessä ja
syksyn 2006 aikana jonkin verran STM:n tavoitetilasta: mm. kasvavat / vähenevät tehtäväalueet, laaja-alaisuuden tarve.
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Toimenpiteet

Vastuu
Resurssit / Htv
(esim. valtion mielisairaaloiden
osalta TRO /
Stakes ja
koulukotien
osalta PSO /
Stakes)

Hallinnonalan tietohallintoyhteistyötä ohjaa ministeriön johtama
tietohallintoyhteistyöryhmä. On
käynnistetty strategiayhteistyö ja
tietoturvayhteistyö sekä operatiivisen henkilöstön yhteistyö.
Koordinoitu yhdessä kansallisen
asiakastietojärjestelmän (JulkIThanke) seuranta sekä ITpalvelukeskusselvitys.
Sosiaalialan tuottavuusseminaari TAO
4/06.
Hallinnonalan tuottavuusseminaari 11/06.
Tuottavuusohjelman tarkistaminen kehysten yhteydessä 12/06.

Hallinnonalan hankintastrategia
on uusittu. Varmistettu, että hallinnonalan virastoissa on hankintasuunnitelmat.

Odotettu tulos 2006
On jatkettu valmistautumista
talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalvelutehtävien kokoamiseen palvelukeskuksiin. Virastoissa on laadittu kustannusvertailut ja suunnitelmat sen jälkeen
kun palvelukeskusten palveluvalikoima ja hinnat ovat tiedossa.

Sosiaalialan tuottavuusseminaari toteutettu
5/2006.

Virastokohtainen konkreettinen valmistelutyö
(tehtäväjako viraston ja palvelukeskuksen kanssa) ja aikataulu vuonna 2007.
Hankintalain voimaantulo vuoden 2007 alkuun.
Samoin valtion yleisten hankintaohjeiden antaminen viivästynyt. Hankintastrategian uusimisen valmistelu kuitenkin aloitettu, valmistuminen siirtyy 2007 puolelle.
Hallinnonalan tietohallintoyhteistyötä ohjaamaan on asetettu ministeriön johtama hallinnonalan tietohallinnon koordinointiryhmä. On
käynnistetty tietoturvayhteistyö, sähköisen asioinnin yhteistyö sekä operatiivisen henkilöstön
yhteistyö.
Hallinnonalan tietohallintostrategian valmistelu
on käynnistynyt työryhmässä.

Tehty hallinnonalan talous-, tili- ja hallintohenkilöstökartoitus ja alustava muuttohalukkuustiedustelu.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Hallinnonalan työryhmän valmistelun pohjalta
tehty STM:n ja STM:n palveluk3eskuksen välinen pääsopimus koko hallinnonalalle.
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Edistetty työsuojelupiirien ja
aluelaitosten yhteistyötä ja vakiinnutettu eri toimintamuotoja.
Työsuojelun tuki- ja toimintaohjelman tuottamat hyvät yhteistyömenetelmät käytössä ja muu
yhteistyö asiantuntijavaihdon
saamiseksi toteutuu.

TSO

1,6 htv TSO

Toimeenpanosuunnitelma täsmennetty ja aikataulutettu.
Toimenpiteet ja aikataulu hyväksytty johtoryhmässä.
Strategia esitelty osastokokouksissa tai osastojen johtoryhmissä.
Suunnitelman mukainen toteutus aloitettu.
Työsuojelupiirien ja työterveyslaitoksen
alueyksiköiden yhteyshenkilöverkosto työsuojeluhallinnon painoalueilla toimii. Työterveyslaitoksella on edustus työsuojeluhallinnon keskeisten painoalueiden yhteistyöryhmässä sekä
piirien työsuojelulautakunnissa ja työsuojelupiireillä edustajat työterveyslaitoksen alueellisissa
neuvottelukunnissa. Lisäksi järjestetty useita
piirien ja alueyksiköiden välisiä yhteistyötilai-

Viestintästrategian toimeen- Viestintästrategian toimeenpano- VIE, osastot 0,3 htv VIE
pano
suunnitelma täsmennetty, aikataulutettu ja toimenpiteet suunniteltu ja toteutettu.

Työsuojelupiirien ja työterveyslaitosorganisaation yhteistyön kehittäminen

STM:n kriisiviestinnän ohjeiden käsittely joryssä siirtynyt vuodelle 2007.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Käyttöä laajennettu mm. taloushallinnon prosesseilla ja lausuntoprosessilla. Kokousten hallintaa siirretty Doktoriin. Lainvalmistelun pilottihanke käynnistetty. Ministeriön henkilöstö
koulutettu Doktorin käyttöön. Sovittu Doktorin
laajamittaisen käytön aloittamisesta vuoden
2007 alussa.

VIE, osastot 0,3 htv VIE

Resurssit / Htv
4 htv HAO
5 htv osastot ja
yksiköt

Verkkopalvelun kehittämisen linjaukset käsitelty kertaalleen johtoryhmässä ja lähetetty osastoille arvioitaviksi. Linjausten lopullinen käsittely siirtynyt vuodelle 2007.

Vastuu
HAO
(+osastot ja
yksiköt)

VIE, osastot 0,3 htv VIE

Odotettu tulos 2006
Doktori-järjestelmän käyttö on
laajennettu kattamaan ministeriön keskeiset toimintaprosessit ja
niihin liittyvät asiakirjat. Myös
muiden asiakirjojen käsittelylle
on määritelty pelisäännöt.
Henkilöstön valmiudet järjestelmän käyttöönottoon on turvattu.
Verkkopalvelustrategian
Osastot ja VIE ovat arvioineet ne
laatiminen ja toimeenpanon palvelut ja asiointisuunnittelu
mahdollisuudet, jotka verkon
kautta halutaan tarjota, linjaukset
verkkopalvelustrategiaksi ja toimeenpanosuunnitelma vv. 2000–
2007.
Varautuminen häiriötilantei- Linjaukset tehty, opas laadittu ja
den viestintään ja tiedonku- henkilöstö perehdytetty linjauklun varmistaminen
siin ja toimintamalleihin.

Toimenpiteet
Doktori-järjestelmän käyttöönotto
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TAO, VIE
Tasa-arvon valtavirtaistami- Valtavirtaistamisen jatkaminen
nen valtionhallinnossa
kattaen koko valtionhallinnon,
yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa, mukaan lukien lainsäädäntö ja tulossopimukset.
Budjetin sukupuolivaikutusten
arviointihanke valmiiksi
Valtavirtaistamiskoulutusta koko
valtionhallinnolle.

PSO

TEO:n tehtävien laajentami- HE valmisteltu.
nen sosiaalihuollon valvontaan

Vastuu

TSO

Odotettu tulos 2006

Työsuojelupiirien toiminnan Käynnistetään arviointitoiminta
arviointitoiminta
valituilla alueilla.

Toimenpiteet

1,0 htv TAO
0,1 htv VIE

0,5 htv PSO

0,3 htv TSO

Resurssit / Htv

Arviointihankkeen tulokset valmiina keväällä
2007.
Työryhmän työ käynnistynyt ja raportti valmistuu vuoden 2006 loppuun mennessä. Asiaa
koskevia lakimuutoksia ei ole tarkoitus toteuttaa vuoden 2006 aikana.
Valtavirtaistamishanketta viedään eteenpäin
kaikkien ministeriöiden kanssa tasa-arvoohjelmaryhmän kautta, budjettiin vavi –
ohjeistus tehty VM:n kanssa, koulutusta jatkettu, lainvalmistelijoiden suvaus-koulutusta järjestetään säännöllisesti, tulossopimuksissa STM
toimii pilottiministeriönä.

Työterveyslaitoksen strategian toteuttamissuunnitelmassa on konkretisoitu, miten TTL
antaa asiantuntijatukea työsuojeluhallinnon
viranomaistarpeisiin. Työsuojelupiirien tulostavoitteissa esitetyt alueellisen yhteistyön toteuttamisen tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.
TTL:n tulostavoitteisiin vuodelle 2007 on kirjattu työsuojeluhallinnon tarpeet, mm. asiantuntemuksen saaminen ts-piirien seuraavan runkosopimuskauden tavoitteiden asettamisessa.
Työsuojelupiirien toiminnan suunnittelu- ja
seurantajärjestelmien evaluointi käynnistynyt.

Jatkettu työsuojelun tuki-ohjelman tuottamien
yhteistyömenetelmien (mm. alueelliset työolot tiedosto, työsuojelun ekstranet) käyttöönottoa.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
suuksia.
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Suomen EU-puheenjohtajakauden valmistelu ja toteutus, ministeriön EUlinjausten valmistelu ja EUpolitiikan koordinaatio ja
kehittäminen

Kuntien ja kuntayhtymien
hankintamenettelyn ohjaaminen
Potilasturvallisuusverkosto

Toimenpiteet
Selvitys hallinnonalan
T&K-laitosten ulkoisen
rahoituksen käytön pelisäännöistä, volyymeistä ja
eettisistä periaatteista
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005
TAO

Työryhmän ehdotusten toteuttaminen.

Eri kokousten valmistelu ja niiden taustamateriaalin tuottaminen.
EU-pj-kauden kokoukset
1) Epävirallinen työ-, sosiaalija terveysministereidenkokous
2) Terveys kaikissa politiikoissa
-asiantuntija-konferenssi
3) Miehet ja tasa-arvoasiaintuntijakokous
4) Huumausainepoliittinen asiantuntijakokous

KVT, TRO,
PSO, VAO,
TSO, TAO,
VIE, HAO,
ESY

Edellytykset kuntien ja kuntayh- TRO
tymien yhteistoiminnalle ja työnjaolle valmisteltu
Verkoston toiminta käynnistyy ja TRO
järjestetään
1–2 valtakunnallista tilaisuutta
potilasturvallisuuskysymyksistä.

Vastuu
TAO

Odotettu tulos 2006
Selvitysraportti valmis 6/06.

5,0 htv KVT
6,0 htv TRO
3,0 htv PSO
0,9 htv VAO
2,8 htv TSO
1,5 htv TAO
1,5 htv VIE
1,2 htv HAO
0,1 htv ESY

Kohta 4 – 17 kokoukset pidetty.

Kohta 3. Konferenssi onnistui hyvin. Taustajulkaisu levitetty. Päätöslauselma hyväksytty neuvostossa.

STM linjaukset valmistuneet. STM:n kansallinen verkosto on toiminnassa. Ohjausryhmän on
asetettu 11.10.2006.
Turvallinen lääkehoito-opas julkaistu tammikuussa 2006. Lääkehoidon kehittämiskeskus
(ROHTO) on valmistellut potilasturvallisuus- ja
lääkehoidon turvallisuus- sanastot.
Järjestetty epävirallinen sosiaali-, terveys- ja
työministerien kokous 6.-7.7.2006 ja osallistuttu kokouksen tulosten hyödyntämiseen EU-pjkauden toiminnassa.
Osallistuttu palveludirektiivin ja yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tiedonannon Suomen
kantojen valmisteluun.

0,3 htv TRO

0,2 htv TRO

Ehdotukset toteutettu suunnitellusti. Stakesin ja
KTL:n kanssa tehty sopimukset lisämäärärahojen käytöstä. Stakesin osalta toteutus edennyt
hyvin, KTL:n osalta hitaammin.
Tehtävää hoitanut Eija Koivuranta esikuntayksiköstä.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Kytketty op. Ikosen johtaman sektoritutkimuslaitosten toimintaa selvittävän työryhmän toimeksiantoon.

0,5 htv TAO

Resurssit / Htv
0,5 htv TAO
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Toimenpiteet

Odotettu tulos 2006
Vastuu
5) Kansalliset erityispiirteet ja
Euroopan sosiaalinen malli asiantuntija-konferenssi
6) Köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen pyöreän pöydän
kokous (Roundtable)
7) SPC (Kansalliset erityispiirteet kokouksen yhteydessä)
8) Toimivaltaisten kemikaaliviranomaisten kokous
9) Terveyden korkean tason
komitean kokous (HLCH)
10) MISSOC -asiantuntijaverkoston kokous (Mutual
Information System on Social Protection)
11) Johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) kokous
12) Tasa-arvon korkean tason
ryhmän kokous
13) Lääkintöpäälliköt
14) Hoitotyön johtajat
15) Lapsipoliittinen kokous
16) Hammashuoltopäälliköt
17) Tasa-arvon ministerikokous
Ministeritason kokousten ja mui- VIE
den kokousten ja konferenssien
viestintä- ja julkaisutoiminta
onnistunut hyvin ja STM:n vastuulla olevia asioita on voitu
viedä eteenpäin.

Resurssit / Htv

Kaikille kokouksille tehty viestintäsuunnitelmat. Vastuutiedottajat + tiimi hoitavat mediapalvelua ja tiedottamista kokouspaikoilla su,
ru, eng.
STM:lle laadittu omat puheenjohtajuus 2006 –
sivut: suomi, ruotsi englanti.
Suomen puheenjohtajuus –sivuille toimitettu
tarvittavat aineistot.
Esitteet uusittu, taustajulkaisuja kustannettu.
Socius Finland keskittynyt EU-pj-teemoihin.

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
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Toimenpiteet
EU-puheenjohtajuuden toteuttamiseen tarvittavien
resurssien turvaaminen
Verkkoviestinnän ja julkaisutoiminnan resurssien
arviointi ja turvaaminen

D. Resurssit ja talous

Työyhteisön kehittämishankkeen toimenpiteiden
toteuttaminen

EU:n puheenjohtajuusvalmennus ja tarvittavat henkilöstöjärjestelyt

Toimenpiteet
STM:n henkilöstöstrategian
uusiminen (liittyy myös
tuottavuusohjelmaan)

Odotettu tulos 2006
Tarvittavat työryhmät käynnistetty ja henkilöstörekrytoinnit toteutettu.
Tilanneanalyysi tehty ja etenemisestä sovittu.

Odotettu tulos 2006
On sovittu ministeriön lähivuosien (2006-2011) henkilöstöpolitiikan linjausten painopisteet.
On laadittu uuden henkilöstöstrategian pohjalta vuoden 2007
henkilöstösuunnitelma.
EU:n puheenjohtajuustehtävissä
toimivilla on riittävät valmiudet.
On selvitetty ja toteutettu tarvittavat henkilöstöpoliittiset järjestelyt.
Osastot ja tulosryhmät ovat toteuttaneet kehittämishankkeen
sovitut toimenpiteet. On laadittu
kehittämishankkeen kokonaisarvio ja tehty johtopäätökset.

C. Uudistuminen ja työkyky

Julkaisutoimintaan järjestetty lisäresurssi töitä
organisoimalla. Verkkoviestinnän lisäresurssointi odottaa tulevia kannanottoja.

0,3 htv VIE
osastot

Laadittu kehittämishankkeen toteutumisen
arviointiraportti. Osastot raportoineet vielä
syyskuussa kevään jälkeen tehdyistä toimenpiteistä.

Osastot

Toteutumistilanne/syyskuu 2006
Toteutettu.

Puheenjohtajuuskoulutus toteutettu.
Henkilöstöä koskeva järjestelyt sovittu: työaikakorvaukset, lomat ja saldovapaat.

KVT, HAO, 0,1 htv HAO
osastot

Vastuu
Resurssit / Htv
4,0 htv KVT

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Henkilöstöstrategiaprojekti asetettu ja valmistellut alustavat linjausehdotukset painopisteiksi.

Vastuu
Resurssit / Htv
HAO yhteis- 0,3 htv HAO
työssä muut
osastot ja
yksiköt
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Toimenpiteet
EU-puheenjohtajuuden toteuttamiseen tarvittavien
resurssien turvaaminen
Verkkoviestinnän ja julkaisutoiminnan resurssien
arviointi ja turvaaminen

D. Resurssit ja talous

Työyhteisön kehittämishankkeen toimenpiteiden
toteuttaminen

EU:n puheenjohtajuusvalmennus ja tarvittavat henkilöstöjärjestelyt

Toimenpiteet
STM:n henkilöstöstrategian
uusiminen (liittyy myös
tuottavuusohjelmaan)

Odotettu tulos 2006
Tarvittavat työryhmät käynnistetty ja henkilöstörekrytoinnit toteutettu.
Tilanneanalyysi tehty ja etenemisestä sovittu.

Odotettu tulos 2006
On sovittu ministeriön lähivuosien (2006-2011) henkilöstöpolitiikan linjausten painopisteet.
On laadittu uuden henkilöstöstrategian pohjalta vuoden 2007
henkilöstösuunnitelma.
EU:n puheenjohtajuustehtävissä
toimivilla on riittävät valmiudet.
On selvitetty ja toteutettu tarvittavat henkilöstöpoliittiset järjestelyt.
Osastot ja tulosryhmät ovat toteuttaneet kehittämishankkeen
sovitut toimenpiteet. On laadittu
kehittämishankkeen kokonaisarvio ja tehty johtopäätökset.

C. Uudistuminen ja työkyky

Julkaisutoimintaan järjestetty lisäresurssi töitä
organisoimalla. Verkkoviestinnän lisäresurssointi odottaa tulevia kannanottoja.

0,3 htv VIE
osastot

Laadittu kehittämishankkeen toteutumisen
arviointiraportti. Osastot raportoineet vielä
syyskuussa kevään jälkeen tehdyistä toimenpiteistä.

Osastot

Toteutumistilanne/syyskuu 2006
Toteutettu.

Puheenjohtajuuskoulutus toteutettu.
Henkilöstöä koskeva järjestelyt sovittu: työaikakorvaukset, lomat ja saldovapaat.

KVT, HAO, 0,1 htv HAO
osastot

Vastuu
Resurssit / Htv
4,0 htv KVT

Toteutumistilanne/joulukuu 2006
Henkilöstöstrategiaprojekti asetettu ja valmistellut alustavat linjausehdotukset painopisteiksi.

Vastuu
Resurssit / Htv
HAO yhteis- 0,3 htv HAO
työssä muut
osastot ja
yksiköt
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