
Genomförandet 

av reformen



Genomförandet inleddes den 1 juli 2021

• Det egentliga genomförandet inleddes genast efter att lagarna trädde i kraft, frivillig 

beredning i regionerna har gjorts redan tidigare

• Det viktigaste målet med genomförandet är att säkerställa att de blivande 

välfärdsområdena och deras centrala tjänster fungerar störningsfritt med tanke på 

kunderna och de anställda när reformen träder i kraft den 1 januari 2023.

• Genomförandet består av att

• skapa de förvaltningsstrukturer som välfärdsområdena behöver för att inleda sin verksamhet.

• bygga upp system för ledningen och säkerställa personalens kompetens, kunnande och känsla av trygghet 

vid förändringarna 

• säkerställa att både befintliga och nya informationssystem och digitala tjänster fungerar

• säkerställa att servicenivån upprätthålls i överföringsfasen och därefter

• bygga upp fungerande samarbetsformer och kontaktytor för samarbetet mellan välfärdsområdena och 

kommunerna

• stödja områdena så att de kan utveckla och sprida skalbara lösningar

• främja invånarnas och intressegruppernas delaktighet



Regionerna får stöd i genomförandet

• Genomförandet sker i nära samarbete med alla regioner.

• Färdplanen för det regionala genomförandet stöder beredningsarbetet i 

regionerna.

• Genomförandet har organiserats som nätverk för att möjliggöra regionernas 

deltagande i stor utsträckning.

• Med hjälp av lägesbilden av genomförandet kan man identifiera riskerna 

med genomförandet och det stöd som behövs i regionerna.

• Regionerna beviljas statsunderstöd för att sköta uppgifter enligt 

införandelagen. Reformen medför kostnader i samband med förändringarna, 

och det betalas ersättningar till de olika aktörerna. 

• På webbplatsen Soteuudistus.fi finns ett omfattande informationspaket om 

genomförandet och svar på frågor som ofta ställs.





Färdplan för regionalt 

genomförande

Uppdaterad 17–22.2.2022

Färdplanen preciseras när genomförandet fortskrider



Till stöd för genomförandet av välfärdsområdena har 

det utarbetats en färdplan för 2021–2023

• Färdplanen för genomförandet av välfärdsområdena har utarbetats ur både den regionala och den 

nationella beredningens synvinkel för åren 2021–2023.

• Färdplanen för nationellt genomförande sammanför de nationella aktörernas (ministerierna, 

institutionerna, ämbetsverken och DigiFinland Oy samt regionerna) förberedelser och åtgärder och den 

finns på webbplatsen soteuudistus.fi

• Båda färdplanerna har utarbetats enligt fem beredningsgrupper (Förvaltning, ekonomi och stödtjänster, 

Ledning och kompetens, Ordnande av tjänster, Kontaktytor och IKT-förberedelse).

• Färdplanen lägger upp faser för genomförandet av välfärdsområden, med särskild inriktning på de tre 

sista faserna (i enlighet med lagförslaget 1/2021): 

1. Frivillig beredning före regeringens proposition

2. Förberedelser för genomförande, RP till riksdagen 12/2020

3. Välfärdsområdenas temporära förberedande organ, lagstiftningen träder i kraft

4. Välfärdsområdesfullmäktige från och med den 1 mars 2022

5. Organiseringsansvaret överförs till välfärdsområdena den 1 januari 2023.



deluppgifter 





A. Kompetenser



Färdplan för nationella aktörer 2022–2024

• Syftet med färdplanen för de nationella aktörerna är att den är ett verktyg i 

ministeriernas, ämbetsverkens och institutionernas förberedelser för överföringen av 

ansvaret för att ordna social- och hälsovård samt för räddningsväsendet till 

välfärdsområdena den 1 januari 2023 samt för att stödja och följa upp verksamheten 

efter detta.

 Förtydligar beredningsprocesserna och beredningsansvaren

• Av färdplanen framgår de nationella aktörernas centrala uppgifter och tidsplaner, till 

exempel:
Uppgiftsområde Uppgift Närmare beskrivning av 

uppgiften

Ansvarig 

instans 

(enhet/avdelnin

g/ansvarig 

person)

Övriga 

ministeriers 

ansvar

Tidsplan

Bemyndigande att 

utfärda förordning enligt 

lagen om ordnande av 

social- och hälsovård

Samarbetsområden 

för social- och 

hälsovården, 35 § i 

lagen om ordnande 

av social- och 

hälsovård

Vilka välfärdsområden som 

hör till vart och ett av 

samarbetsområdena 

fastställs genom förordning

OHO/Ohja Förordningen 

utfärdas av 

statsrådet

Utfärdad den 27 

januari 2022



Arbetsplan våren 2022



uppföljning av hur detta framskrider

På våren





behov



genomförandet våren 2022





Regional lägesbild
Obs! Innan du visar följande diabilder går du igenom

vad färdplan och beredningsgrupper är (finns på tidigare 

diabilder).



Allmänt om lägesbilden

• Bakgrund
• Lägesbilden ger information 

om hur beredningen och 
genomförandet av social-
och hälsovårdsreformen 
framskrider i regionen och 
hur läget generellt ser ut 
inom social- och 
hälsovården och 
räddningsväsendet.

• Den regionala lägesbilden 
skapas som ett samarbete 
mellan regionerna, SHM, 
finansministeriet, IM, NHG 
och andra samarbetspartner 
(bl.a. THL, KT, KL)

Syfte

• Lägesbilden är en del av helhetsbedömningen av 

genomförandet av reformen och ett stöd också vid 

hanteringen och och identifieringen av de risker som är 

förenade med genomförandet. Lägesbilden kan användas 

vid identifiering av regionala och nationella risker för att 

kunna ge ändamålsenligt stöd och minska riskerna.

• Regionerna kan använda lägesbilden som stöd för 

verksamheten och för att identifiera utmaningar.

• Lägesbilden kan användas när man rapporterar till olika 

nivåer om hur genomförandet av reformen framskrider.



Hur lägesbilden utformas och uppdateras





förhållande till den 1 januari 2023
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Region X

Graden på beredningen av genomförandet i regionen mm/åå

Läget för genomförandet i regionen

Förvaltning, 

ekonomi och 

stödtjänster

Ledning och 

kompetens

Ordnande av 

tjänster
Kontaktytor IKT

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

25–49 % av uppgifterna Över 75 % av uppgifterna50–75 % av uppgifternaUnder 25 % av uppgifterna

En sammanfattning av situationen i regionen sammanställs utifrån diskussionerna om 

lägesbilden. 

I sammanfattningen kan medieövervakning ingå. 



Tack!
soteuudistus.fi 

#sotereformen #sote 


