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Statsrådets förordning

70/2011

om sammanslutningen av sakkunniginrättningar inom social- och hälsovården

Utfärdad i Helsingfors den 27 januari 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsmini-
steriet, föreskrivs:

1 §

Sammanslutningen

Sammanslutningen av sakkunniginrätt-
ningar inom social- och hälsovården är ett
samarbetsorgan för Institutet för hälsa och
välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Strål-
skyddscentralen. Sammanslutningen fungerar
som ett samarbetsorgan för de nämnda inrätt-
ningarnas gemensamma forskningsverksam-
het, sakkunnigtjänster och administration av
kunskapen om välfärd och hälsa. Övriga äm-
betsverk och inrättningar som bedriver forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet inom so-
cial- och hälsovården, såsom Folkpensions-
anstalten, Pensionsskyddscentralen och Sä-
kerhets- och utvecklingscentret för läkeme-
delsområdet samt Penningautomatföreningen,
kan delta i sammanslutningens verksamhet.
Sådana ämbetsverk och inrättningar inom an-
dra förvaltningsområden som bedriver forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet kan delta i
sammanslutningens forskningsprogram.

2 §

Syften och uppgifter

Syftet med sammanslutningen är att öka
genomslagskraften i samhället, öka kunnan-
det om social- och hälsovården samt förbättra
produktiviteten och stärka den internationella
konkurrenskraften för välfärds- och hälso-
forskningen. Dessutom har sammanslut-

ningen som syfte att stödja organiseringen av
social- och hälsovården och yrkesarbetet
inom området med hjälp av forsknings- och
utvecklingsverksamhet, sakkunnigtjänster
samt innovationsverksamhet.

Sammanslutningen ska
1) genomföra forskningsprogram och an-

dra gemensamma program och projekt kring
omfattande, samhälleligt viktiga frågor som
gäller välfärd och hälsofrämjande samt lägga
fram förslag som har samband med detta,

2) effektivisera administrationen av kun-
skap och forskningsmaterial som gäller be-
folkningens välfärd och hälsa, främja an-
vändningen av informationslager som skapats
med statligt stöd samt utveckla produktion av
statistik över välfärd och hälsa,

3) samordna sakkunnigtjänster som grun-
dar sig på ovan nämnda forskning samt upp-
följningen i anslutning till utvecklingen av
välfärd och hälsa,

4) samordna gemensamma stöd- och infra-
strukturtjänster för forskningen, och

5) främja samarbetet mellan social- och
hälsovårdsinrättningar, forskningsinstitut,
universitet, yrkeshögskolor och finansierings-
organisationer för forskningen samt deras na-
tionella och internationella nätverksbildning.

3 §

Organisation och personal

Sammanslutningen har en ledningsgrupp
som består av den högsta ledningen vid de



ämbetsverk och inrättningar som nämns i 1 §.
Ledningsgruppen utser inom sig en ordfö-
rande för ett år i sänder. Företrädare som
utsetts av Folkpensionsanstalten, Pensions-
skyddscentralen, Säkerhets- och utvecklings-
centret för läkemedelsområdet och Penning-
automatföreningen kan delta i ledningsgrup-
pens arbete som sakkunniga.

Sammanslutningen kan för verkställighe-
ten av sina uppgifter utse en generalsekrete-
rare och annan personal som hör till persona-
len vid de ämbetsverk och inrättningar som
nämns i 1 §. Ledningsgruppen utser persona-
len efter att ha hört social- och hälsovårdsmi-
nisteriet.

Sammanslutningen kan anlita sakkunniga.

4 §

Ledningsgruppens och generalsekreterarens
uppgifter

Ledningsgruppens uppgift är att planera
och leda sammanslutningens verksamhet.
Ledningsgruppen svarar för sammanslutning-
ens projektverksamhet, följer upp och utvär-
derar utvecklingen för samverkan samt lägger
fram förslag och initiativ som gäller samman-
slutningens mål, anskaffningen och alloke-

ringen av resurser samt andra frågor som
gäller sammanslutningen.

Generalsekreterarens uppgift är att bistå
ledningsgruppen med att ha hand om bered-
ningen av de ärenden som gäller sammanslut-
ningens verksamhet, gemensamma arbetsme-
toder och utvecklandet av verksamheten. Se-
parata handlingar som bifogas till samman-
slutningens verksamhetsplaner upprättas om
generalsekreterarens verksamhet.

Ledningsgruppen kan efter behov tillsätta
en styrgrupp eller andra separata samverkans-
grupper för att främja beredning och verkstäl-
lande av gemensamma projekt.

5 §

Sammanslutningens ekonomiförvaltning

För ekonomiförvaltningen av sammanslut-
ningens verksamhet svarar det ämbetsverk
eller den inrättning av vars anslag utgifter
betalas eller där inkomsten intäktsförs.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2011.

Helsingfors den 27 januari 2011

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula

Forsknings- och utvecklingsdirektör Kari Vinni
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