
 

 

 

Nyhetsbrev 6/2022: Tack för våren och blicken mot hösten!
  

 

Kolumn: 8½
  

 

Lägesbild av genomförandet
 

 

 

 

 

Efter sommarsemestrarna är det dags för
slutspurten när organiseringsansvaret
överförs den 1 januari 2023. De ansvariga
ministerierna önskar att alla beredare kan
hålla ledigt under sommaren och vila.
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Det är exakt 1 år sedan social- och hälsovårdslagarna godkändes. Samtidigt inledde också
välfärdsområdena sin verksamhet. Först leddes verksamheten av temporära förvaltningar och
efter det av välfärdsområdesfullmäktige. Nu är det ett bra tillfälle att se bakåt lite och ge alla ett
gemensamt vårbetyg för genomförandet, skriver Kari Hakari (avdelningschef, social- och
hälsovårdsministeriet).
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https://www.emaileri.fi/g/u/4360880/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4360958/0/0/8232/611/3/
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Statsrådet beslutade om välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån
för 2023

 

 

 

Statsrådet beslutar årligen om
välfärdsområdets fullmakt att uppta
långfristiga lån. Välfärdsområdet får uppta lån
till det belopp som anges i beslutet för att
finansiera investeringar enligt
investeringsplanen.
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Pressmeddelanden, nyheter och kolumner
 

 

En förordning om
lämnande av uppgifter
om välfärdsområdets
ekonomi har utfärdats

 
 

Statsrådet utfärdade en
förordning om lämnande av
uppgifter om
välfärdsområdets ekonomi.
Välfärdsområdena
rapporterar om sin ekonomi i
en sådan form att uppgifterna
kan föras in i den
informationsresurs för
ekonomisk information som
underhålls av Statskontoret.
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Utredning: Offentligt
ägda bolag behöver inte
någon allmän lag

 
 

En projektarbetsgrupp som
tillsatts av finansministeriet
och som bestod av
företrädare för flera
ministerier utredde om de
offentligt ägda bolagens
fortsatta verksamhet efter
social- och
hälsovårdsreformen kräver
ändringar i den nuvarande
lagstiftningen. Det finns enligt
utredningen inte något behov
av allmänna
lagstiftningsändringar.
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Finansministeriet blir
statsbidragsmyndighet
när det gäller
välfärdsområdenas IKT-
ändringskostnader

 
 

Statsrådet godkände en
ändring av förordningen om
beviljande och användning av
statsunderstöd för
välfärdsområdena,
Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen.
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Integrationen i
välfärdsområdena har
utretts – Hörnstenen i
reformen är enande
ledarskap

 
 

I en utredning som beställdes
av social- och
hälsovårdsministeriet
granskas integrationen i
välfärdsområdena och

 

I september ordnas
andra
ansökningsomgången
för statsunderstöd inom
programmet för hållbar
tillväxt
 

I september utlyses
statsunderstöd för
programmet hållbar tillväxt för
andra gången. Syftet med

 

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

https://www.emaileri.fi/g/u/4360959/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4361300/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4361301/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4361302/0/0/8232/611/3/


 

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
 

välfärdsområdenas
förutsättningar för förnyelse
och enande ledarskap.
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statsunderstödet är att stärka
tillgången till social- och
hälsovårdstjänster och
tjänsternas
kostnadseffektivitet.
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november 2021 och i den har
nu gjorts vissa preciseringar.
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Under vårseminariet för
beredarna av 

 
social- och
hälsovårdsreformen
sammanfattade man
vad som gjorts hittills
och planerade framåt

 
 

Vid vårens sista
gemensamma seminarium
för välfärdsområdenas och
ministeriernas beredare av
reformen av social- och
hälsovården och
räddningsväsendet
sammanfattade man hur
beredningen gått hittills och
planerade framåt.
 

 

Lue lisää
 

 

 

Hur mår de som bereder
välfärdsområdena?
 

Arbetshälsoinstitutet försöker
i samarbete med andra
aktörer stödja beredarna.
Varje månad sänder vi ut en
enkät för att utreda de
viktigaste
belastningsfaktorerna och
återhämtningsmetoderna.
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Förändrings-
 

ledningsprocessen är
som att planera ett
lapptäcke

 
 

I programmet Framtidens
social- och hälsocentral
utvecklar vi både
socialtjänster på basnivå
samt hälso- och
sjukvårdstjänster. Vi förbättrar
tillgången till tjänsterna och
samordnar dem så att de
motsvarar människornas
behov.
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Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,

Helsingfors
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