
 

 

 

Nyhetsbrev 4/2022: Välfärdsområdets finansiering
  

 

Kolumn: Noggrann koll på ekonomin är A och O i
välfärdsområdenas verksamhet

  

 

Regionernas lägesbild
 

 

 

 

För närvarande har inga sådana risker
identifierats som skulle hindra en säker
överföring av organiseringsansvaret. Genom
prioritering av uppgifter och

 

 

 

 

 

 

”Den galne mannen från Huittinen äter mer än han tjänar.” Talesättet handlar om en man som
äter för det mesta av sin lön eftersom hans arbete är så tungt. Jag hörde uttrycket på en kurs i
nationalekonomi vid universitetet. Föreläsarens budskap var att i all verksamhet bör utgifterna
anpassas till inkomsterna. 

 

Även inom välfärdsområdena måste verksamheten anpassas till finansieringen. När
svängrummet är begränsat i fråga om finansiering och klientavgifter, måste man söka svängrum i
ekonomin genom att förnya verksamheten och spara pengar bland annat för investeringar,
skriver förändringsledare Ville-Veikko Ahonen.

 
 

 

Lue lisää
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4295101/0/0/8232/611/3/
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tilläggsfinansiering har man bland annat
kunnat minska ICT-riskerna. Men vad gäller
finansieringen varierar situationen i olika
välfärdsområden.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner
 

 

Hyresförordningen om
kommuner och
välfärdsområden har
utfärdats

 
 

Statsrådet har utfärdat en
förordning om bestämmande
av hyra enligt hyresavtal
mellan kommuner och
välfärdsområden under
övergångsperioden 2023–
2026.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Välfärdsområdena har
beviljats de första
statsunderstöden inom
programmet Hållbar
tillväxt

 
 

De första statsunderstöden
till välfärdsområdena för
Finlands program för hållbar
tillväxt har beviljats. Syftet
med statsunderstödet är att
stärka tillgången till social-
och hälsovårdstjänster och
att öka kostnadseffektiviteten.

  

 

Lue lisää
 

 

 

Nu är sammandraget av
utlåtandena om
uppdateringarna av
lagarna om finansiering
av social- och
hälsovårdsreformen
färdigt

 
 

Kommunerna och
välfärdsområdena anser att
de ändringar som föreslås i
lagstiftningen om
finansieringen av reformen av
social- och hälsovården och
räddningsväsendet i
huvudsak kan understödas.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Webbinarier för
ledamöterna i
välfärdsområdes-
fullmäktige –
Presentationsmaterialet
i materialbanken

 
 

Temat för det femte
webbinariet (12.4.) var
finansiering och ekonomi och
det sjätte (19.4.) ledning och
kompetens.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Aktuellt om
organisations-
samarbetet 

 
– organisations-
understöd, samarbete
och kulturellt
välbefinnande

 
 

Vid den regionala
beredningen samarbetar
välfärdsområdena,
kommunerna och
organisationerna. Minna
Rosendahl och Pilvi Kuitu
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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
 

berättar om aktuella frågor i
beredningen.

  

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,

Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet

 Tfn 0295 16001
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