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Regionernas lägesbild januari
2022
 

Lägesbilden för januari visar att genomförandet har
framskridit i enlighet med färdplanen i alla regioner. Även
skillnaderna mellan olika regioner har fortsatt att jämnas ut.
Sammantaget kan det konstateras att det vid genomförandet

 

 

 

 

Invånarengagemang bygger på information,
förtroende och entusiasm

  

Specialsakkunnig Jari Mäkäläinen och konsultativ tjänsteman Markku Mölläri:
Välfärdsområdena har framför sig ett stort arbete för att bygga upp invånarnas förtroende. Brett
samarbete samt öppen och sakkunnig kommunikation som visar invånarna uppskattning är
verktyg som behövs i det arbetet.

 
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4212965/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4217390/0/0/8232/611/3/


inte har uppkommit något sådant som inte går att åtgärda
eller som hindrar att reformen genomförs enligt tidsplanen.

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Tillsynen över social-
och hälsovården ses
över – propositionen till
ny tillsynslag på remiss

  

Social- och hälsovårdsministeriet har berett
en speciallag om tillsynen över social- och
hälsovården. Avsikten är att se över och
förtydliga förfarandena och att stödja
ordnandet av och tjänsteproduktionen inom
social- och hälsovården. Utkastet till
proposition har skickats på remiss, och
utlåtandena ska lämnas in senast den 25
mars 2022.

 

Läs mer
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden och
nyheter
 

Välfärdsområdena byggs upp genom
samarbete och processerna finslipas i takt
med att beredningen framskrider

 

Välfärdsområdena och kommunerna har ett
arbetsfyllt år framför sig. Välfärdsområdenas
fullmäktigeförsamlingar inleder sitt arbete i
mars, och en av deras första uppgifter är att
fatta beslut om välfärdsområdets
organisation. Efter att strukturerna har
skapats börjar arbetet för att genomföra en
lyckad reform och bygga upp verksamhets-
och ledningskulturen.

 

 

 

Kolumner
 

Granskningen av ekonomi-, verksamhets-
och personaluppgifter som helhet
underlättar utvecklingen av framtida
social- och hälsovårdstjänster

 

Välfärdsområdena kommer i fortsättningen att
ge noggrannare och högklassigare uppgifter
om hur deras ekonomi- och personalresurser
har riktats och vilka resultat åtgärderna har
lett till. Datainsamlingen automatiseras och i
framtiden samlas uppgifter in från
välfärdsområdena med enhetliga strukturer,
så att uppgifterna kan jämföras sinsemellan.
Målet med TAHTO-projektet är att skapa en
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Läs mer
 

Handboken om välfärdsområdenas
investeringar har uppdaterats

 

Styrningen av investeringar är en integrerad
del av styrningen och ledningen av
välfärdsområdenas verksamhet. Handboken
om investeringar publicerades i november
2021 och i den har nu gjorts vissa
preciseringar samt fogats en tabell för
presentationen av sammandraget. 

 

Läs mer
 

Regeringen föreslår att Kommunfinans
ska få möjlighet att finansiera
välfärdsområdenas investeringar

 

Regeringen föreslår att Kommunernas
garanticentral ska kunna bevilja
Kommunfinans Abp, som finansierar
kommunerna, garantier för sådan
medelsanskaffning som kan användas för lån
som beviljas välfärdsområdena.
Kommunfinans kan alltså i fortsättningen
således tillhandahålla sina
finansieringstjänster utöver kommunerna
även till välfärdsområdena.

 

Läs mer
 

Räddningsväsendets strategiska mål
stöder strategiarbetet inom
välfärdsområdena

 

Hösten 2021 inledde inrikesministeriet
beredningen av riksomfattande strategiska
mål för räddningsväsendet. De strategiska
målen inbegriper mål för välfärdsområdenas
räddningsväsende, nationellt betydande mål
för reformen och utvecklingen av tjänsterna
samt riktlinjer för utvecklingen av
lagstiftningen och prestationsförmågan.

 

Läs mer
 

Räddningsväsendet utvecklar sin
verksamhet nationellt och regionalt

 

Totalt 25 slutrapporter från gemensamma

kombinerad databas där ekonomi-, personal-
och verksamhetsuppgifter rapporteras och
kan utnyttjas som stöd för beslutsfattande.

 

Läs mer
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forsknings- och utvecklingsprojekt för den
regionala beredningen av räddningsväsendet
har publicerats i statsrådets publikationsarkiv
Valto. Syftet med projekten var att främja
arbetet med att reformera räddningsväsendet
i välfärdsområdena.

 

Läs mer
 

Resultaten av ett projekt som gäller
prestationsförmågan hjälper att
förenhetliga räddningsväsendets
verksamhetssätt

 

Slutrapporterna från projektet för
räddningsväsendets och den civila
beredskapens prestationsförmåga och
grunder för planeringen av dessa har
publicerats i statsrådets publikationsarkiv
Valto. Målet för projektet var att ta fram ett
underlag för räddningsväsendets
riksomfattande planeringsgrunder och utreda
hur räddningsväsendets och den civila
beredskapens prestationsförmåga och
tjänster motsvarar omvärlden, riskerna och
kundernas behov.

 

Läs mer
 

Hälsan och välbefinnandet i arbetet bland
dem som bereder välfärdsområdena ska
följas upp

 

Arbetshälsoinstitutet inleder i samarbete med
social- och hälsovårdsministeriet en
undersökning (Mitä kuuluu
hyvinvointialueiden valmistelijoille).
Enkätundersökningen genomförs månadsvis
och resultaten utnyttjas vid genomförandet av
reformen av social- och hälsovården och
räddningsväsendet.

 

Läs mer
 

Bekanta dig med yttranden om
hyresförordningen för kommuner och
välfärdsområden

 

Yttranden erhölls från över 80 kommuner.
Vissa samkommuner och välfärdsområden
uttalande sig också om ärendet. Utkastet till
statsrådets förordning om fastställande av
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hyran mellan kommunen och välfärdsområdet
2023–2026 var på remiss den 30 november
2021–24 januari 2022.

 

Läs mer
 

 

 

 

 

 

Händelser och
utbildningar
 

(Endast på finska) Työpajasarja
sosiaalityön vaikuttavista
toimintamalleista käynnistyy

 

Vuoden 2021 aikana kokeiltiin, pilotoitiin ja
kehitettiin osallistavan sosiaalityön malleja
sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa, joka on
osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelmaa. Seuraavaksi malleja viedään
käytäntöön 2. – 3. toukokuuta käynnistyvässä
työpajasarjassa. Ilmoittautumisaika
työpajasarjaan päättyy 15.3.

 

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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