
 

 

 

Nyhetsbrev 9/2022: Tack för samarbetet och lycka till! 
  

 

Kolumn: Med gott mod närmar vi oss höjdpunkten
  

 

 

 

Ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet överförs från
kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023, det vill säga om bara 10 dagar.
Välfärdsområdena och många andra nationella aktörer har jobbat hårt för att genomföra en av
de största reformerna i Finlands historia. 

 

Det här är det sista nyhetsbrevet om social- och hälsovårdsreformen och nu är det dags att
tacka alla som deltagit i beredningsarbetet och inte bara önska God Jul och Gott nytt år, utan
också lycka till med allt det nya!

 

På ministeriernas webbplatser finns mera information om välfärdsområdena och om styrningen
och finansieringen av dem. Läs mer: Social- och hälsovårdsministeriets webb-plats,
Finansministeriets webbplats, Inrikesministeriets webbplats

 
 

 

 

 

 

 

Det historiska ögonblicket närmar sig. Den 1 januari 2023 överförs ansvaret för att ordna social-
och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena.
Arbetet är krävande, men till all lycka har vi nu äntligen en struktur som ger oss möjligheten att
ordna kundorienterade och kostnadseffektiva tjänster för alla på lika villkor inom social- och häl-
sovården och räddningsväsendet överallt i Finland, skriver avdelningschef Kari Hakari.
 

 

Läs mer
 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4541090/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4543207/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4543208/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4543209/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4543216/0/0/8232/611/3/


Välfärdsområdenas lägesbilder: beredskapen har höjts och
stämningen är tillitsfull

 

 

 

 

 

Välfärdsområdesdirektörerna förhåller sig rätt
tillitsfulla till att ansvaret kan överföras på ett
säkert sätt. I regionerna har man förberett sig
på eventuella störningar vid årsskiftet genom
reservarrangemang och reservplaner.
 

 

Läs mer
 

 

 

Kampanjen Starkare tillsammans (Vahvemmat yhdessä) och
reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

  

 

 

Statsrådet inledde medborgarkampanjen den
5 december 2022 med syftet att stödja
välfärdsområdena i deras kommunikation
med medborgarna och påminna om vad som
eftersträvas med reformen. Som kampanjens
ansikten utåt valdes skådespelarna Seela
Sella och Ernest Lawson.

  

 

Läs mer
 

 

 

Pressmeddelanden, nyheter och kolumner
 

 

De riksomfattande
målen för social- och
hälsovården har
fastställts

 
 

Den 1 december 2022
fastställde Statsrådet vid sitt
allmänna sammanträde de
riksomfattande målen för
ordnandet av social- och
hälsovård 2023-2026. Målen
är strategiska och gäller
social- och
hälsovårdsverksamheten i
hela Finland.
 

 

Läs mer
 

 

 

Statsrådet fastställde de
riksomfattande
strategiska målen för
räddningsväsendet
2023–2026

 
 

Syftet med målen är att
säkerställa att
räddningsväsendets tjänster
ordnas på ett högklassigt,
enhetligt och
kostnadseffektivt sätt. Målen
träder i kraft den 1 januari
2023.

  

 

Läs mer
 

 

 

Den nya propositionen
om universitets

 
-sjukhustillägget i
finansieringslagen på
remiss

 
 

Finansministeriet begär
utlåtanden om propositionen
om en bestämningsfaktor,
universitetssjukhustillägget.
Det är möjligt att lämna ett
skriftligt utlåtande om
utkastet till proposition via
utlåtandetjänsten under tiden
16 december 2022–9 januari
2023.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

   

https://www.emaileri.fi/g/u/4543217/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541172/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541173/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541174/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541175/0/0/8232/611/3/


 

 

 

"Vi utför ett effektivt
arbete när vi hjälper
regionerna att göra ett
effektivt arbete”
 

En av THL:s uppgifter är bland annat att
producera information som grund för
beslutsfattandet. Nu är målet att
vidareutveckla informationens aktualitet och
användarvänlighet särskilt för
välfärdsområdenas användning.
 

 

Lue lisää
 

 

Statsunderstöd till
välfärdsområdena för
att förbättra tillgången
till tjänster och
tjänsternas kontinuitet

 
 

Den andra utlysningen av
statsunderstöd till
välfärdsområdena inom
programmet för hållbar tillväxt
i Finland har avslutats.
Välfärdsområdena har
beviljats sammanlagt nästan
300 miljoner euro.
 

 

Läs mer
 

 

Delegationen för
välfärdsområdenas
ekonomi och
förvaltning
konstituerade sig

 
 

Delegationen för
välfärdsområdenas ekonomi
och förvaltning
sammanträdde för första
gången den 8 december
2022. Delegationens
medlemmar representerar
alla välfärdsområden,
Helsingfors stad, HUS-
sammanslutningen samt de
ministerier som svarar för
styrningen av
välfärdsområdena.

  

 

Läs mer
 

 

Information om
välfärdsområdena på
FM:s webbplats 

 
 

På finansministeriets
webbplats får du information
om välfärdsområdenas
uppgifter, verksamhet,
styrning och ekonomi.
Webbplatsen kompletteras
ännu. Språkversionerna
publiceras 2023.
 

 

Läs mer
 

 

 

 

 

 

 

https://www.emaileri.fi/g/u/4543210/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541176/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541177/0/0/8232/611/3/
https://www.emaileri.fi/g/u/4541215/0/0/8232/611/3/


 

 

 

 

 

 

Statsrådet
 Snellmansgatan 1 A,

Helsingfors
 PB 23, 00023 Statsrådet
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