
 

 

 

Nyhetsbrev 5/2022: Ordnande av tjänster
  

 

Kolumn: I väntan på den nya effektivitetsbaserade styrningen
  

 

Lägesbild och riskhantering
 

 

 

 

 

Genomförandet framskrider enligt färdplanen
i alla områden. Informations- och kom-
munikationstekniken har dock skapat
osäkerhet på grund av att många uppgifter
har planerats bli färdiga först i slutet av året.
Detta syns tydligt när man ser på genomfö-
randets beredningsgrad.
 

 

 

 

 

 

 

 

Det har talats om den effektivitetsbaserade styrningen redan i många år. Den här tiden kan
nästan jämföras med Samuel Becketts tragikomiska pjäs I väntan på Godot där Vladimir och
Estragon väntar på den mystiska Godot - som aldrig anländer. När det gäller social- och
hälsovården har vi minsann fått vänja oss vid att förändringar går långsamt (och till och med står
stilla ibland), men i de flesta fall har det sedan plötsligt börjat gå framåt, skriver Andreas Blanco
Sequeiros (direktör, social- och hälsovårdsministeriet).
 

 

Lue lisää
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Kommunerna ska bereda försäljningen av lokaler inom social- och
hälsovården och räddningsväsendet i samarbete med

välfärdsområdena
 

 

 

Om kommunerna och samkommunerna
förbereder försäljning av sådana lokaler som
från ingången av 2023 övergår i
välfärdsområdenas besittning, ska
försäljningen basera sig på en
helhetsbedömning. Planerna ska utarbetas i
samarbete med välfärdsområdena och
välfärdssammanslutningarna.

  

 

Lue lisää
 

 

 

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner
 

 

Förslag till
riksomfattande
strategiska mål för
räddningsväsendet
skickades på remiss
 

Inrikesministeriet har sänt ett
utkast till förslag om de
riksomfattande strategiska
målen för ordnandet av
räddningsväsendet på
remiss.
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Beredningen av
regionala
riskbedömningar inleds
i enlighet med en ny
anvisning

 
 

I projektet för utveckling av
regionala riskbedömningar,
som tillsatts av
inrikesministeriet, skapades
en ny anvisning om metoder
för att utarbeta regionala
riskbedömningar. Den
reviderade anvisningen
innehåller bland annat
preciseringar som främjar
beredningens
sektorsövergripande karaktär
och enhetlighet på riksnivå.
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Nytt: Frågor och svar
om hyresförordningen

 
 

På denna sida hittar du frågor
och svar om
hyresförordningen.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Samarbetet mellan
kommuner och
välfärdsområden inom

 

Tilläggsbudget-
 

propositionen för
finansministeriets

 

Möjligheten att införa en
husläkarmodell utreds
under sommaren
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https://www.emaileri.fi/g/u/4334398/0/0/8232/611/3/
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elevhälsan säkerställs
genom bestämmelser

 
 

De lagar som träder i kraft
förutsätter att
välfärdsområdena bildar en
regional samarbetsgrupp för
elevhälsa tillsammans med
utbildningsanordnarna.
Utbildningsanordnarna och
välfärdsområdena ska
tillsammans också utarbeta
planerna för hur elevhälsan
ska genomföras.
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förvaltningsområde
stärker cybersäkerheten
och finansieringen av
välfärdsområdena
 

För finansministeriets
förvaltningsområde föreslås
sammanlagt 1 290 miljoner
euro i den andra
tilläggsbudgetpropositionen
för 2022.
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Social- och
hälsovårdsministeriet
beställer en utredning om hur
man kunde kombinera en
husläkarmodell med
vårdgarantin.
 

 

Lue lisää
 

 

 

 

 

Utlåtanden begärs om
ändringarna i
Kevalagen

 
 

Keva sköter
välfärdsområdenas
pensionsärenden från och
med den 1.1.2023. Enligt
ändringsförslaget ska
sammansättningen av Kevas
fullmäktige och styrelse i
fortsättningen väljas utifrån
det gemensamma resultatet
av kommunal- och
välfärdsområdesvalen.
Finansministeriet ber om
utlåtanden om ett utkast till
ändring av Kevalagen senast
den 10 augusti 2022.
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Programmet för
arbetsförmåga
sammanlänkar
reformerna av
tjänsterna för
befolkningen i arbetsför
ålder
 

Det förvaltningsövergripande
programmet för
arbetsförmåga gör det möjligt
att sammanlänka de
pågående reformerna av
social- och
hälsovårdstjänsterna och
arbets- och näringstjänsterna
på både riksnivå och regional
nivå.

  

 

Lue lisää
 

 

 

Mångprofessionalitet
stärker
klientcentreringen

 
 

En god serviceupplevelse
skapas genom ett gott
bemötande och klientens
känsla av att bli hörd. För att
kunna hjälpa klienter är det
viktigt att kunna identifiera
olika klientgrupper och dess
hjälpbehov.
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Nu om någonsin är det
tid att förnya
verksamhetskulturen

 
 

Det är lite mer än fem år
sedan vårt landskap tog de
första gemensamma stegen

 

Välfärdsområdena
ansvarar för tillgången
till tjänster som stöder
arbetsförmågan
 

På olika håll i Finland gör
man nu ett värdefullt arbete

 

Klient- och
patientsäkerhetscentret
erbjuder hjälp och stöd
vid beredningen av
välfärdsområdenas
verksamhet
 

https://www.emaileri.fi/g/u/4335401/0/0/8232/611/3/
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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
 

mot framtiden och Siun sote,
samkommunen för social-
och hälsovård med 14
kommuner, bildades.
Förändringen har också
berört affärsverk.
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med att utveckla tjänsterna
som stöder arbetsförmågan.
Tjänsterna som stöd för
arbetsförmåga och
sysselsättning utvecklas som
ett led i social- och
hälsovårdsreformen genom
projekten inom programmet
för arbetsförmåga.
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I början av juni publicerar
centret de första versionerna
av de modeller för
välfärdsområdenas
ledningsstrukturer som
innefattar klient- och
patientsäkerheten och av
modellerna för avtal om köpta
tjänster och utläggning samt
modellerna för program och
planer för egenkontroll.
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Livskraftiga
välfärdsområden
genom samarbete

 
 

Betydelsen av de
ekonomiska verkningar och
möjligheter som är
förknippade med livskraften
accentueras under reformen.
I och med den statliga
allmänna finansieringen på
över 20 miljarder är
välfärdsområdena viktiga
arbetsgivare, utvecklare,
tjänsteupphandlare och
samarbetspartner.
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