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Handboken för välfärdsområdesfullmäktige är ett
informationspaket om välfärdsområdesfullmäktiges
uppgifter
 

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en handbok för välfärdsområdesfullmäktige som
är ett omfattande informationspaket om välfärdsfullmäktigeledamöternas uppgifter. Handboken
är avsedd som informationskälla och stöd i arbetet för ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige
och för kandidaterna i välfärdsområdesvalet.
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Kolumner
 

Under reformen får man inte glömma
befolkningen med flyktingbakgrund

 I Finland bor människor med flyktingbakgrund
som har många olika hälsoproblem. Enligt
psykolog Saija-Liisa Kankaanpää får
människorna i krigs- och konfliktområden
sällan hjälp och vård.

 Läs mer
 

 

  

 

Sektorsövergripande tjänster för
arbetslösa ska beaktas vid beredningen av
strukturella reformer

 

Pressmeddelanden 
 

 

Personalforum för uppföljningen av
reformen

 Syftet med det personalforum som upprättats
av finansministeriet är att följa upp det
nationella genomförandet av reformen av
social- och hälsovården och
räddningsväsendet efter att
välfärdsområdena har inlett sin verksamhet,
till exempel hur beredningen av
personalöverföringarna framskrider. Via
forumet följer man också upp tillämpningen
av lagstiftningen om personalens ställning
och dess inverkan på personalen.

 Läs mer
 

Lösningsmodeller gällande beredningen
av avvecklingen av
flerkanalsfinansieringen på Åland 

 Lösningarna som gäller avvecklingen av
flerkanalsfinansieringen ser annorlunda ut på
Åland än i riket. I arbetet har Ålands
särförhållanden och -behov tagits i
beaktande.

 Läs mer
 

 

 

Nyheter
 

 

Ordlistan gällande social- och
hälsovårdsreformen är klar

 I ordlistan definieras centrala begrepp inom
social- och hälsovårdsreformen. Ordlistan är
avsedd i synnerhet för personer som arbetar
inom social- och hälsovården och syftet med
den är att användningen av de centrala
begreppen och termerna på området ska vara
enhetlig.

 Läs mer
 

Bedömningen av välfärdsområdenas
social- och hälsovårdstjänster görs av
Institutet för hälsa och välfärd

 Vid utgången av januari 2022 kommer
Institutet för hälsa och välfärd att publicera
bedömningsrapporter om social- och
hälsovårdstjänsterna i varje välfärdsområde.
Bedömningarna gäller år 2020 och början av
år 2021. Rapporterna ska stödja utvecklandet
av tjänsterna i de nya välfärdsområdena.

 Läs mer
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Det finns ofta en eller flera faktorer som
hindrar de arbetslösa från att arbeta, och de
är komplicerade och kopplade till varandra.
Enligt OECD:s forskningsrapport (2020) beror
hindren i Finland i synnerhet på
arbetsförmågan, incitamenten och
jobbsökningen, skriver Tuija Oivo och Ritva
Partinen.

 Läs mer
 

 

 

 

 

 

En supermarket för elevhälsotjänster?
 Vissa saker behöver lång tid för att mogna.

Detta gäller också social- och
hälsovårdsreformen. Men det är bra att vi har
haft tålamod eftersom vi nu har en möjlighet
att göra något åt det som jag tog upp i min
blogg år 2016, nämligen att ”Elevhälsan
behöver en egen liten reform”, skriver Marke
Hietanen-Peltola, överläkare vid Institutet för
hälsa och välfärd.

 Läs mer
 

 

 

 

Vanliga frågor och svar
 

Personalen inom social- och hälsovården och
räddningsväsendet blir anställda hos
välfärdsområdena när verksamheten i
områdena inleds 2023. Även en del av
personalen inom stödtjänsterna överförs.

 Läs mer om vanliga frågor och svar gällande
välfärdsområdenas och kommunernas
stödtjänster.

 Läs mer
 

 

 

 

Händelser
 

Den 8 december under den landsomfattande
nätverksdag som ordnas inom programmet
Framtidens social- och hälsocentral ligger
fokus på hur integreringen ska genomföras i
framtidens social- och hälsocentraler.

 Läs mer
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