
 

 

 

Nyhetsbrev 10/2021
  

  

Strategin fastställer
välfärdsområdets mål

  

Beredningen av välfärdsområdena är i full
gång. Hur genomförandet av reformen av
social- och hälsovården och
räddningsväsendet lyckats kan studeras med

 

 

 

 

Regionturné i välfärdsområdena
 

I samband med välfärdsområdenas beredningsarbete ordnas en regionturné i välfärdsområdena
som pågår till den 17 november 2021. I regionturnén deltar ministerarbetsgruppen för social- och
hälsovård med ministrarna Krista Kiuru, Sirpa Paatero, Hanna Sarkkinen, Thomas Blomqvist,
Antti Kaikkonen och Annika Saarikko samt tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet,
finansministeriet, inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Du kan följa
evenemangen i välfärdsområdena på social- och hälsovårdsministeriets Youtube-kanal.
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miniminivån för kapaciteten och uppnåendet
av målen som utgångspunkt, skriver Helena
Tolkki och Eveliina Pöyhönen.
 

Läs mer
 

 

 

Pressmeddelanden
  

Välfärdsområdena beviljas statsunderstöd
för utveckling av tjänsterna via EU:s
återhämtningsinstrument

 Social- och hälsovårdsministeriet förbereder
en utlysning av statsunderstöd som en del av
det nationella stöd som betalas via EU:s
återhämtningsinstrument. 

 Läs mer
 

Finansministeriet har uppdaterat
kalkylerna över finansieringen av
välfärdsområdena

 Uppskattningarna av den framtida
finansieringen av välfärdsområdena har
uppdaterats utifrån de kalkyler som
publicerades våren 2021.

 Läs mer
 

Arbetsgrupp utreder offentligt ägda
bolags ställning i social- och
hälsovårdsreformen

 Finansministeriet har tillsatt en
projektarbetsgrupp för att utreda de offentligt
ägda bolagens verksamhetsförutsättningar i
välfärdsområdena. Utredningen görs under
tiden 25 oktober 2021–31 maj 2022.

 Läs mer
 

 

 

 

Höstens nätverksdagar
och workshoppar
 

Institutet för hälsa och välfärd ordnar fyra
landsomfattande nätverksdagar inom
programmet Framtidens social- och
hälsocentral

 Den 8 december under nätverksdagen inom
programmet Framtidens social- och
hälsocentral ligger fokus på hur integreringen
ska genomföras vid framtidens social- och
hälsocentraler. 

 Läs mer
 

Temat för följande workshop är
identifieringen av klienternas och
patienternas behov

 Inom programmet Framtidens social- och
hälsocentral ordnar aktörerna inom
utvecklingsprogrammet och projekten för
socialvården gemensamma workshoppar
med tyngdpunkt på det multiprofessionella
samarbetet i socialarbetet och den sociala
handledningen. 

 Läs mer
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Soteuudistus.fi finns på
Twitter! 

 
 

Följ reformen av social- och hälsovården och
räddningsväsendet på Twitter. 

 
 

Följ oss!
 

 

Frågor och svar om
reformen av
räddningsväsendet
 

På inrikesministeriets webbsidor hittar du
vanliga frågor och svar om reformen av
räddningsväsendet.

 Läs mer
 

 

Utbildningar och
evenemang

 
 

Delta i utbildningar och evenemang som
handlar om genomförandet av reformen och
utvecklandet av tjänsterna inom social- och
hälsovården och räddningsväsendet. 

 Läs mer
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