
 

 

 

Nyhetsbrev 7/2022: Nedräkningen börjar
  

 

Kolumn: Med en gemensam vision och ihärdigt arbete kan vi lyckas
  

 

Lägesbild av genomförandet
 

 

 

 

 

De flesta välfärdsområden har gått över från
förändringsskedet till permanent verksamhet.
Nästan alla nya välfärdsområdesdirektörer
har börjat med sitt arbete, och flera områden
har också utnämnt direktörerna för
verksamhetsområdena.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanningen är att de första 250 dagarna under den stora omställningen var svåra. Trots det
tycker jag fortfarande att reformen är en utmärkt möjlighet särskilt när det gäller att utveckla
tjänsterna för befolkningen, skriver Marina Kinnunen (välfärdsområdesdirektör, Österbottens
välfärdsområde).
 

 

Läs mer
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Nytt slags samarbete mellan staten och välfärdsområdena
 

 

 

Inledningen av välfärdsområdenas
verksamhet innebär en grundläggande
förändring inom den offentliga förvaltningen i
Finland. De förändringar i makt- och
ansvarsförhållandena som följer av reformen
kräver att kommunerna, staten och
välfärdsområdena satsar på ny slags
interaktion.

  

 

Läs mer
 

 

 

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner
 

 

Universitets-
 

sjukhustillägg blir en ny
bestämningsfaktor i
välfärdsområdenas
finansiering

 
 

Det ska fogas en ny
bestämningsfaktor, ett
universitetssjukhustillägg, till
välfärdsområdenas
finansiering med allmänna
budgetmedel från och med
2024.
 

 

Läs mer
 

 

 

Ägandet av DigiFinland
utvidgas till
välfärdsområdena

 
 

Statsrådets allmänna
sammanträde har gett
finansministeriet rätt att
godkänna DigiFinland Ab:s
ägararrangemang, vilket
innebär att majoriteten av
bolagets aktier vederlagsfritt
överlåts till
välfärdsområdena,
Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen från och
med den 1 januari 2023.

  

 

Läs mer
 

 

 

Kundens ställning
tryggas genom
ändringar i lagen om
utkomststöd

 
 

Regeringen föreslår att lagen
om utkomststöd ska ändras.
Syftet med ändringarna är att
förbättra kundens ställning
vid ansökan om utkomststöd
särskilt för de kunder som är i
en utsatt ställning.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Utredare:
Barnbudgeteringen i
kommuner och
välfärdsområden startar
med pilotförsök

 
 

Utredarna Juha Aho och
Mika Penttilä föreslår en
gemensam modell för
barnbudgetering, som
grundar sig på
trafikljusklassificering, för
kommuner och

 

Andra
ansökningsomgången
för programmet för
hållbar utveckling
börjar den 1 september
2022
 

I september utlyses
statsunderstöd för
programmet hållbar
utveckling för andra gången.
Statsunderstöd utlyses för
sammanlagt 255,6 miljoner

 

Programmet Toivo för
kunskapsbaserad
ledning har framskridit
mot sina mål 

 
 

Social- och
hälsovårdsministeriets
program Toivo för
kunskapsbaserad ledning
inom social- och
hälsovårdsreformen inleddes
våren 2020. I augusti 2022
färdigställdes en
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välfärdsområden. De
rekommenderar att
barnbudgeteringen startas
genom ett pilotförsök, som i
den första fasen gäller
bokslutsuppgifter.
 

 

Läs mer
 

 

euro. Syftet med
statsunderstödet är att
förbättra tillgången till social-
och hälsovårdstjänster och
tjänsternas
kostnadseffektivitet och att
främja digitaliseringen inom
social- och hälsovården.

  

 

Läs mer
 

 

halvtidsutvärdering som
beställdes av SHM och som
sammanfattar framgångarna
och utmaningarna hittills.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Proposition om
universitetssjukhusens
uppgifter på remiss

 
 

Social- och
hälsovårdsministeriet har
berett en
regeringsproposition om
universitetssjukhusens
uppgifter. Syftet är att stärka
universitetssjukhusens
verksamhetsförutsättningar
inom de nya strukturerna
inom social- och
hälsovården. Propositionen
är på remiss till den 3 oktober
2022.
 

 

Läs mer
 

 

 

Välfärdsområdena bör
säkerställa strukturerna
för klient- och
patientsäkerheten redan
i inledningsskedet
 

Social- och
hälsovårdsreformen gör det
möjligt att utveckla
systematiken i klient- och
patientsäkerheten på både
regional och nationell nivå.
Samtidigt får man också
möjlighet att rikta resurser till
de områden där de behövs.

  

 

Läs mer
 

 

 

Finansministeriet
beviljar tre
välfärdsområden
tilläggsanslag för IKT-
beredning

 
 

Finansministeriet anvisar
sammanlagt cirka 25 miljoner
euro i tilläggsanslag för
beredningen av
välfärdsområdena 2022.
Tilläggsanslag beviljas två
välfärdsområden samt HUS-
sammanslutningen i form av
statsunderstöd för
nödvändiga IKT-
ändringskostnader.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Nu kan
välfärdsområdena söka
undantagstillstånd för
jour- och
förlossningsverksamhet

 
 

Sommaren 2022 godkände
riksdagen en
övergångsbestämmelse i
hälso- och sjukvårdslagen
som ger välfärdsområdena
möjligheten att redan år 2022
söka undantagstillstånd för
jourenheter och
förlossningsverksamhet till år

 

Programmet Framtidens
social- och hälsocentral
svarar bra på
välfärdsområdenas
behov
 

Våren 2022 gjordes en extern
halvtidsöversyn av
programmet Framtidens
social- och hälsocentral. Vid
halvtidsöversynen av
programhelheten bedömdes
målformuleringen, innehållet
och strukturen och hur

 

Uppdaterade
finansieringskalkyler för
kommunerna och
välfärdsområdena har
publicerats

 
 

Kommunernas och
välfärdsområdenas
finansieringskalkyler har
uppdaterats med nya
uppgifter om kostnaderna för
social- och
hälsovårdstjänsterna och
räddningsväsendet från
2021.
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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
 

2023. Nu har motsvarande
ändringar gjorts även i
jourförordningen.
 

 

Läs mer
 

 

ledarskapet och styrningen
fungerar.

  

 

Läs mer
 

 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Nya
verksamhetsmodeller
inom social- och
hälsovårdstjänsterna
behöver tid för att
etablera sig

 
 

Programmet Framtidens
social- och hälsocentral har
kommit halvvägs. På knappt
två år har man i projekten
beskrivit och modellerat
verksamhetsmodeller,
genomfört regionala
pilotprojekt eller pilotprojekt
enligt verksamhetsställe samt
planerat att sprida lösningar
till hela välfärdsområdet.
 

 

Läs mer
 

 

 

Familjecentren är en
unik möjlighet i social-
och
hälsovårdsreformen
 

Familjecenter har utvecklats
sedan 2016. Med
familjecenter avses ett
servicenätverk som
tillgodoser barnens, ungas
och familjernas välfärd och
hjälpbehov. Familjecentret
leds som en helhet.

  

 

Läs mer
 

 

 

Resultaten av
utredningen om
kompetenscentren inom
det sociala området vid
social- och
hälsovårdsreformen

 
 

De riksomfattande
kompetenscentren inom det
sociala området har redan i
20 års tid fungerat som ett
stöd särskilt för kommunerna
vid utvecklandet av
socialvården.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,

Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet

 Tfn 0295 16001
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