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De första lagarna inom
social- och

 

 

 

 

För programmet Framtidens social- och
hälsocentral utlyses kompletterande statsunderstöd
för 2021
 

Den 16 augusti öppnade utlysningen av kompletterande statsunderstöd för 2021 till
välfärdsområdena för deras statsunderstödsprojekt som beviljades understöd år 2020. Syftet
med understöden är att komplettera, utvidga och fortsätta de pågående projekthelheterna enligt
läget i de olika välfärdsområdena. Det maximala beloppet av statsunderstöd som delas ut vid
den kompletterande utlysningen är 141 miljoner euro, och understöden får användas till
utgången av 2023. Ansökningstiden går ut den 15 oktober 2021 kl. 16.15. Social- och
hälsovårdsministeriet fattar besluten om understöden i slutet av 2021. Varje välfärdsområde
planerar verksamhetsmodellerna, närserviceställena, de elektroniska tjänsterna och de tjänster
som eventuellt centraliseras inom välfärdsområdet och säkerställer tillgången och
tillgängligheten till tjänsterna på basnivån så att de motsvarar befolkningens behov.
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hälsovårdsreformen
trädde i kraft i juli
 

De första lagarna inom social- och
hälsovårdsreformen trädde i kraft den 1 juli
2021, och de sista träder i kraft i början av
2023. Från och med ingången av 2023
kommer välfärdsområdena att ansvara för
organiseringen av social- och hälsovården
och räddningsväsendet. 

 Läs mer
 

 

 

 

 

Institutet för hälsa och
välfärd utvärderar
programmet Framtidens
social- och hälsocentral
 

Den nationella halvtidsutvärderingen av hur
målen för programmet Framtidens social- och
hälsocentral har uppnåtts är färdig. Vid
utvärderingen använde man nationella
mätare och programprojektens egna
utvärderingsmetoder.

 Läs mer
 

 

 

 

Kolumner
  

Den mentala hälsan är vårt gemensamma
kapital

 Det är avgörande för såväl individen,
gemenskaper som samhället att psykiskt må
bra. Det är ett gemensamt kapital som det
lönar sig att investera i. Under denna
regeringsperiod har man satsat historiskt
mycket på psykisk hälsa, skriver överläkare
Outi Linnaranta.

 Läs mer
 

Köerna försvann i och med den nya
verksamhetsmodellen: personalen löser
de vardagliga problemen tillsammans och

 

 

Pressmeddelande
 

Vård snabbare och bättre tillgång till
tjänster

 Syftet med programmet Framtidens social-
och hälsocentral är att stödja
välfärdsområdena när de förbereder de nya
social- och hälsocentralerna, så att människor
kan få alla de tjänster som de behöver
snabbare är förut. I och med att de nya
social- och hälsovårdslagarna träder i kraft
från ingången av 2023 är det
välfärdsområdena som ansvarar för social-
och hälsovården och räddningsväsendet.

 Läs mer
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självständigt
 Enligt erfarenheter från hälsostationen i Urjala

finns en av lösningarna på primärvårdens
utmaningar på nära håll – personalens
sakkunskap, kreativitet och kompetens,
skriver Ackas stads ledande överläkare Tiina
Määttä. 

 Läs mer
 

Socialtjänsterna är kärnverksamheten vid
framtidens social- och
hälsovårdscentraler

 Socialtjänsterna är kärnverksamheten vid
framtidens social- och hälsovårdscentraler.
Socialarbete och social handledning löser
sociala problem och de konsekvenser de har
för klienterna, såsom arbetslöshet,
svårigheter att hantera ekonomin, problem i
föräldraskapet, våld i familje- och nära
relationer, utsatthet, ensamhet och
bostadslöshet. 

 Läs mer
 

Lagändringarna inom elevhälsan på
remiss

 I samband med social- och
hälsovårdsreformen överförs ansvaret för
ordnandet av tjänsterna inom social- och
hälsovården till välfärdsområdena den 1
januari 2023. Samtidigt samlas
elevhälsotjänsterna, skol- och
studerandehälsovården samt kurators- och
psykologtjänsterna till en anordnare i
välfärdsområdet. Social- och
hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om
lagändringarna som hänför sig till
överföringen av uppgifterna. 

 Läs mer
 

 

 

Frågor och svar om
reformen

  

Vi har samlat svar på vanliga frågor som
gäller reformen. På denna sida hittar du
frågor och svar om social- och
hälsovårdsreformen som helhet, om
framtidens social- och hälsocentral samt om
strukturreformen.

 Läs mer
 

 

 

 

Händelser och
utbildningar
 

Läs mer om aktuella händelser och
utbildningar.

 Läs mer
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Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet

 Tfn 0295 16001
  

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4022512/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4022513/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4022515/0/0/1641/611/5/
https://www.emaileri.fi/g/u/4020901/0/0/1641/611/5/
tel:029516001



