
 

 

 

Nyhetsbrev 8/2022: Styrningen av välfärdsområdena
  

 

Kolumn: De första välfärdsområdesdirektörerna har en bred och
mångsidig bakgrund 

  

 

Lägesbild av genomförandet
 

 

 

 

 

Skillnaderna mellan regionerna i
genomförandet av reformen av social- och
hälsovården och räddningsväsendet har ökat
under hösten. På grund av tidsramen och
resurserna har regionerna koncentrerat sig på
de uppgifter som är nödvändiga med tanke
på en säker överföring av tjänsterna.
 

 

 

 

 

 

 

 

Även om välfärdsområdesdirektörerna har lite olika bakgrunder, har alla lång erfarenhet av
ledarskap inom den offentliga förvaltningen. En klar majoritet av välfärdsområdesdirektörerna
hade tidigare en ledande post inom ett sjukvårdsdistrikt eller en samkommun för social- och
hälsovård och över hälften ”bytte område” när de valdes, skriver specialsakkunnig Karri Vainio
(Kommunförbundet).
 

 

Läs mer
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4480984/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481400/0/0/8232/611/3/


Läs mer
 

 

 

Osäkerhetsmomenten under övergångsskedet för
välfärdsområdenas finansiering av försvinner efter de första åren

  

 

 

Välfärdsområdenas finansieringssystem
inleds vid ingången av 2023 när ansvaret för
ordnandet av social- och hälsovårdstjänster
och räddningsväsendets tjänster överförs till
välfärdsområdena. Det nya
finansieringssystemet innehåller vissa
osäkerhetsmoment som hänför sig till
informationsunderlaget under
övergångsfasen och som i huvudsak kommer
att försvinna under 2023.

  

 

Läs mer
 

 

 

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner
 

 

Delegationen för social- och
hälsovård sammanträdde
den 26 oktober 2022:
Familje- och
omsorgsminister Kiuru
träffade
välfärdsområdesdirektörerna
 

Delegationen för social- och
hälsovård sammanträdde den 26
oktober 2022 i Ständerhuset i
Helsingfors.
 

 

Läs mer
 

 

 

Ny delegation tillsatt
för att styra och
utveckla
räddningsväsendet

 
 

Regeringen tillsatte en
delegation för
räddningsväsendet i
anslutning till
inrikesministeriet i enlighet
med lagen om ordnande av
räddningsväsendet.

  

 

Läs mer
 

 

 

Utkast till en
förordning om
minimiinformations

 
-innehåll på remiss
 

Social- och
hälsovårdsministeriet begär
utlåtanden om förordningen
om minimiinformations

 -innehållet. Utlåtandena ska
lämnas senast den 31
oktober 2022.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Statsrådet beslutade
om ändring av HUS-
sammanslutningens
fullmakt att uppta lån

 
 

Statsrådet har beslutat att
ändra HUS-
sammanslutningens fullmakt
att uppta lån för 2023. Den
nya fullmakten är cirka 1,32

 

Frågor och svar om
välfärdsområdenas
finansiering i början
och fullmakten att uppta
lån

 
 

På denna sida hittar du frågor
och svar om
välfärdsområdenas

 

Engångsersättningen
inom
välfärdsområdenas
finansiering föreslås bli
bokförd 2023

 
 

Den
välfärdsområdesspecifika
finansieringen för 2023
justeras enligt kommunernas

https://www.emaileri.fi/g/u/4481251/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481252/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481401/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481253/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481268/0/0/8232/611/3/


miljarder euro. Fullmakten att
uppta lån kan ändras, om
investeringarna är
nödvändiga och de inte kan
finansieras på något annat
sätt.
 

 

Läs mer
 

 

finansiering i början och
fullmakten att uppta lån.

  

 

Läs mer
 

 

bokslutsuppgifter för 2022 i
efterhand i form av en
engångsersättning. Enligt det
nya förslaget kan
engångsersättningen
bokföras som en post som
ingår i finansieringen för
2023. Engångsersättningen
betalas i januari 2024.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Välfärdsområdena
föreslås ha
representation i Kevas
förvaltning

 
 

Regeringen föreslår att det i
Kevas fullmäktige och
styrelse i fortsättningen också
ska finnas representation för
välfärdsområdena. Ändringen
blir nödvändig när
välfärdsområdena blir
medlemssamfund i Keva från
och med den 1 januari 2023.
 

 

Läs mer
 

 

 

Finansiering har
beviljats för
integrationsforskning
inom social- och
hälsovården

 
 

Social- och
hälsovårdsministeriet har
anvisat Institutet för hälsa
och välfärd 1 850 000 euro
för integrationsforskning inom
social- och hälsovården.

  

 

Läs mer
 

 

 

Regeringens
proposition om jouren
vid sjukhusen i Kemi
och Nyslott har sänts
på remiss

 
 

Social- och
hälsovårdsministeriet begär
utlåtanden om de
lagändringar som gör det
möjligt att ha flera än en
enhet med samjour dygnet
runt i Lappland och Södra
Savolax välfärdsområden.
Den föreslagna ändringen av
bestämmelserna om jouren
gör det möjligt att fortsätta
upprätthålla sjukhusnätet.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Den andra utlysningen
av statsunderstöd för
Finlands program för
hållbar tillväxt har
avslutats –
bedömningen av
ansökningarna pågår

 
 

Den andra utlysningen av
statsunderstöd för Finlands
program för hållbar tillväxt,
som samordnades av social-

 

Hur leder man kundens
servicehelhet och vem
ansvarar för dess
resultat?

 
 

Ansvaret för att ordna social-
och hälsovårdstjänster håller
på att överföras till
välfärdsområdena. Målet
med social- och
hälsovårdsreformen är att
producera högklassiga
tjänster på lika villkor och

 

Inrikesministeriets
förordningar om
beslutet om
räddningsväsendets
servicenivå samt om
vissa uppgifter inom
välfärdsområdet och
regionförvaltnings

 
-verket skickades på
remiss

 
 

https://www.emaileri.fi/g/u/4481269/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481318/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481319/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481320/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481321/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481322/0/0/8232/611/3/


 

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
 

och hälsovårdsministeriet,
avslutades i början av
oktober. Av den andel som
förvaltas av social- och
hälsovårdsministeriet
fördelas högst 255,6 miljoner
euro till välfärdsområdena.
 

 

Läs mer
 

 

minska skillnaderna i välfärd
och hälsa.

  

 

Läs mer
 

 

Inrikesministeriet har skickat
två utkast till förordning på
remiss. Remissbehandlingen
pågår till den 25 november
2022.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

Programmet Framtidens
social- och hälsocentral
Nyhetsbrev 25.10.2022
 

Nyhetsbrevet för Programmet
Framtidens social- och
hälsocentral utkommer
varannan tisdag. Denna gång
har brevet publicerats endast
på svenska!

  

 

Läs mer
 

 

 

Från strukturer till
praxis inom ledningen

 
 

Vid mötena under våren och
sommaren godkände
välfärdsområdesfullmäktige
välfärdsområdenas
förvaltningsstadga. Efter det
har de olika lösningarna för
beslutsfattandet och
ledningen småningom börjat
ta form.

  

 

Läs mer
 

 

 

Ny utbildningshelhet
ska stärka
yrkeskompetensen och
stödet för
arbetsförmågan

 
 

Syftet med den nya
utbildningshelheten är att
tillgodose kommande
kompetensbehov hos
yrkespersonalen i
välfärdsområdena när det
gäller stöd för
arbetsförmågan och
sysselsättningen.
Utbildningen ska vara en del
av det nationella
utbildningsutbudet.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,
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https://www.emaileri.fi/g/u/4481343/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4481344/0/0/8232/611/3/


 

Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet

 Tfn 0295 16001
  

 

tel:029516001

