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Regionernas lägesbild december
2021
 

Den regionala lägesbilden ger information om hur
beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider i
regionen i förhållande till färdplanen och hur läget generellt
ser ut inom social- och hälsovården och räddningsväsendet.
En viktig uppgift med lägesbilden, utöver att ge en lägesbild i

 

 

 

 

Gott och vackert
  

Välfärdsområdena kan innebära början på något nytt i flera avseenden. När
välfärdsområdesfullmäktige nu inleder sin verksamhet har de möjlighet att skapa helt nya
service- och ledningsmodeller för området. De nya välfärdsområdesfullmäktige och de
tjänstemän som överförs till välfärdsområdena måste ha visioner och mod, en förmåga att blicka
framåt, skriver avdelningschef Kari Hakari.
 

 

Lue lisää
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realtid på nationell nivå, är den nytta och det stöd regionerna
kan få i genomförandet av verkställighetsuppgifterna och
identifieringen av utmaningarna.
 

Läs mer
 

 

 

 

Handbok för
välfärdsområdes-
fullmäktig har
publicerats

  

Social- och hälsovårdsministeriet har
publicerat Handbok för
välfärdsområdesfullmäktig. Handbok för
välfärdsområdesfullmäktig är avsedd för
ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige,
som kan använda den som informationskälla
och som ett stöd i arbetet.

 

Läs mer 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden och
nyheter
 

Uppskattningen av ändringskostnaderna i
samband med social- och
hälsovårdsreformen preciseras i takt med
genomförandet

 

Staten svarar mot ändringskostnaderna
genom att anvisa särskild finansiering till
välfärdsområdena 2021–2025. Dessutom
innehåller välfärdsområdenas
finansieringssystem förhöjande faktorer som
tillämpas 2023–2029.

 Läs mer
 

 

 

Kolumner
 

Olyckor sker utan förvarning – men med
säkerhetsbedömningen av hemmet varnas
man för faror

 

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
och räddningsverk har tillsammans utvecklat
en modell för att göra säkerhetsbedömningar
av hem.

 Läs mer
 

Den nya tiden med välfärdsområden börjar
med kunskapsbaserad ledning

 

Det Toivo-program för kunskapsbaserad
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Social- och hälsovårdsreformen förändrar
hela Finlands offentliga förvaltning

 

En ny demokratiskt styrd nivå inom den
offentliga förvaltningen uppstod när
välfärdsområdena inrättades sommaren
2021. Den offentliga debatten har fäst liten
uppmärksamhet vid att social- och
hälsovårdsreformen, eller snarare
välfärdsområdesreformen, har en
fundamental inverkan även på kommunerna
och staten.

 Läs mer
 

informationspaket om räddningsväsendet
i välfärdsområdena

 

Inrikesministeriets räddningsavdelning har
sammanställt ett informationspaket om
räddningsväsendet i välfärdsområdena.

 Läs mer
 

Ny dataproduktionshandbok uppmuntrar
myndigheterna till samarbete och bidrar
till att utveckla dataproduktionen för
hälso- och sjukvården

 

I framtiden kommer THL, Valvira och Fpa att
samarbeta ännu närmare kring
dataproduktionen för att uppfylla
informationsbehoven som social- och
hälsovårdsreformen medför. Handboken
Tietotuotantomalli (Dataproduktionsmodell)
som publicerades i oktober fungerar som
färdplan för förändringen och
standardiseringen av dataproduktionspraxis.

 Läs mer
 

Förordningen om samarbetsområdena för
social- och hälsovården träder i kraft i
mars

 

I den förordning som utfärdades i dag den 27
januari 2022 vid Statsrådets sammanträde
föreskrivs vilka välfärdsområden som hör till
vilket samarbetsområde.
Samarbetsområdena består av Södra, Östra,
Västra, Norra och Inre Finlands
samarbetsområden. Förordningen träder i
kraft den 1 mars 2022.

 Läs mer
 

 

ledning som inleddes i början av valperioden
har nu kommit halvvägs. De senaste två åren
i skuggan av coronapandemin har varit en tid
av intensivt utvecklande och många
pilotförsök, men nu är det tid att uppfylla
förväntningar och infria löften.

 Läs mer
 

Välfärdsområdesvalet har nu förrättats –
färden fortsätter!

 

Valdirektören Arto Jääskeläinen skriver i
justitieministeriets Rättsblogg om den krokiga
vägen till välfärdsområdesvalet.

 Läs mer
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Händelser och
utbildningar
 

31.1.2022 Sote-uudistus ja sosiaalityö -
kansallinen tilaisuus

 

Läs mer
 

9.2.2022 Lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen kehittäjien verkostotapaaminen
- teemana kasvatus- ja perheneuvonnan
kehittäminen

 

Läs mer
 

11.2.2022 Osallistavan sosiaalityön
seminaari

 

Läs mer
 

16.2.2022 Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman kansallinen
verkostopäivä - teemana mielenterveys ja
päihdepalvelujen kehittäminen

 

Läs mer
 

 

 

 

Beredning av reformen
  

Har du frågor om planeringen och grundandet
av välfärdsområdena, finansieringen av
vårdreformen, egendomsarrangemangen
eller personalärenden? Skicka din fråga till
adressen vm.sote@vm.fi.

 

Vi publicerar också mera information på basis
av frågorna på webbplatsen soteuudistus.fi
under avsnittet Frågor och svar.

 

Mer information om
 Framtidens social- och hälsocentral

 -programmet
 

 

 

 

 

 

 

Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,

Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet

 Tfn 0295 16001
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