
Statsunderstödsbesluten för 
programmet Framtidens social-
och hälsocentral och 
strukturreformen



Framtidens social- och 

hälsocentral (€) 

• 23 ansökningar

• 5 från landskapet Nyland 

• 2 från landskapet Södra Savolax

• från de övriga 16 landskapen i 
Fastlandsfinland 1/landskap

• Totalt söktes 70 040 715 euro i 

statsunderstöd 

• 70 000 000 euro delas ut

Utlysningar om statsunderstöd                                                                   
Ansökningstid 20.1.2020–30.4.2020 

Regionala beredningen som stöder 

strukturreformen inom social- och 

hälsovården

• 24 ansökningar

• 6 från landskapet Nyland 

• 2 från landskapet Södra Savolax

• från de övriga 16 landskapen i 
Fastlandsfinland 1/landskap

• Totalt söktes 156 279 302 euro i 

understöd

• 120 000 000 euro delas ut



Framtidens social- och hälsocentral 
(€)

• Förbättra tillgången till tjänster på 
lika grunder och i rätt tid och att 
förbättra kontinuiteten i tjänsterna 

• Förskjuta tyngdpunkten i 
verksamheten från tunga tjänster till 
förebyggande och föregripande 
arbete

• Förbättra tjänsternas kvalitet och 
effekt

• Säkerställa att tjänsterna är 
tvärsektoriella och samverkande

• Dämpa kostnadsökningen 

• Uppnås när åtgärderna i de 
övriga målen genomförs

Målsättning

Strukturreformen 

• Utveckling av styrningen

• Utredning och plan som gäller servicenätet

• Fastställande av servicekedjor och 
servicehelheter

• Utvecklande av ledningen av servicenätet 
och servicekedjorna samt 
kunskapsbaserad ledning

• Förenhetligande av informations- och 
kommunikationstekniska lösningar 

• Beredning av andra åtgärder för att stävja 
kostnadsutvecklingen



• Det har redan gjorts mycket utvecklingsarbete i regionerna 
• Programmet Framtidens social- och hälsocentral ger bättre möjligheter till 

vidareförädling av god praxis och goda verksamhetsmodeller

• Huvudlinjer i ansökningarna

• Det sektorsövergripande samarbetet intensifieras och nya modeller för 
teamarbete tas i bruk

• Kundhandledning samt förebyggande och föregripande tjänster förbättrar 
tillgången till tjänster

• Tidigt stöd och mentalvårdstjänster med låg tröskel stärks

• Utvecklandet av familjecentren fortsätter

• Bättre helhetsbetonade stödformer till personer som har ett omfattande behov av 
service

• Det digitala språnget går snabbt framåt – distanstjänster och andra digitala 
lösningar breddar utbudet av tjänster

Övergripande bild av ansökningarna om 

statsunderstöd för programmet Framtidens social-

och hälsocentral



• Den regionala beredningen förs framåt av nuvarande 
organiseringsansvariga

• Resultaten av reformen under den föregående valperioden utnyttjas i stor 
utsträckning

• Huvudlinjer i ansökningarna

• Stärka den kunskapsbaserade ledningen

• Förtydliga och stärka anordnarens roll och ledarskap

• Förenhetliga de regionala verksamhetsmodellerna

• Utveckling av produktionsstyrningen och hantering av servicehelheter

• Digitala verktyg och utnyttjande av dem

• Införande av egenvård och elektroniska sätt att ta kontakt samt distanstjänster

• Utvecklande av klient- och patientdatasystemen

• Söka funktionella och ekonomiska effekter

• Hantering av helheten för främjande av välfärd och hälsa

Övergripande bild av ansökningarna om 

statsunderstöd för strukturreformen



Beslut om statsunderstöd 

enligt region

Region
Framtidens social- och 

hälsocentral (€)

Strukturreform av  social- och 

hälsov årdsreformen (€)

Södra Karelen 2 199 998 1 726 000

Södra Österbotten 2 831 000 3 298 511

Södra Savolax 2 254 367 3 140 500

Södra Savolax 1 500 000 2 500 500

Östra Savolax 754 367 640 000

Kajanaland 1 671 131 1 377 080

Egentliga Tavastland 2 611 000 4 470 122

Mellersta Österbotten 1 626 897 2 680 000

Mellersta Finland 3 584 000 5 440 000

Kymmenedalen 2 566 154 4 417 500

Lappland 2 679 982 4 064 826

Birkaland 5 921 081 9 329 760

Österbotten 2 657 702 6 514 100

Norra Karelen 2 553 165 7 516 380

Norra Österbotten 4 914 000 8 720 000

Norra Savolax 3 367 000 6 051 200

Päijänne-Tavastland 2 950 000 5 152 000

Satakunta 3 063 601 4 895 000

Nyland 16 957 405 31 533 465

Helsingfors 6 579 198 12 018 500

Östra Nyland 999 500 1 850 000

Mellersta Nyland 1 998 707 4 206 165

Västra Nyland 4 700 000 7 782 000

Vanda-Kervo 2 680 000 3 676 800

HUS 2 000 000

Egentliga Finland 5 550 386 9 673 556

Totalt 69 958 869 120 000 000



Nationell samordning av statsunderstödsprojekten
Innehållsreform

Framtidens social- och hälsocentral 
Strukturreformen

Institutet för hälsa och välfärd

- regionalt genomförande och 
projektstöd

- nationell kommunikation om 
programmet 

Fem regionala samordnare 
- verksamhetsfält enligt 
specialupptagningsområde

Delområde 1 
Valfri regional 
beredning och 
projekt-
samordning

Social- och hälsovårdsministeriet
- främjande av välfärd och hälsa
- forskning, utveckling, innovationer, 

lärande (FoU)

Delområde 2
Utveckling av 
ledningen och 
styrningen 

Delområde 3
Förnyande och 
förenhetligande 
av verksamhetssätten
och processerna
med hjälp av 
digitala verktyg
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Social- och hälsovårdsministeriet och 
SoteDigi Oy

- utveckling av den regionala 
kunskapsbaserade ledningen

• Social- och hälsovårdsministeriet styr helhetsbilden av 

strukturreformsprojekten och övervakar projekten
• Sektionen för stöd för den regionala beredningen av social- och 

hälsovårdsreformen samordnar beredningen av strukturreformen och 

dess framskridande            

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland sköter utbetalningarna

-

Institutet för hälsa och välfärd: 
Utvecklingsprojekt för digitala tjänster som en del 

av programmet Framtidens social- och 
hälsocentral

SoteDigi: Omaolo.fi, 116 117, Digitalt 
familjecenter              

Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata Suomi.fi 

• Social- och hälsovårdsministeriet 

ansvarar för programmets strategiska 
ledarskap och övervakar projekten

• Ledningsgruppen för social- och 

hälsovårdsreformen är en styrgrupp och 

under den finns en samordningsgrupp



Tack!

soteuudistus.fi #sote #tulevaisuudensote


