
Mot Egentliga Finlands 
välfärdsområde



Välfärdsområden är i fortsättningen 
ansvariga för att människor får 
de social- och hälsovårdstjänster 
de behöver samt 
räddningsväsendets tjänster.

Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023



Välfärdsområdet ansvarar från början av år 2023 för att 
människor får de social- och hälsovårdstjänster de behöver 
samt räddningsväsendets tjänster. 

• Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för 
bland annat dagvård, undervisning, motion och 
kultur. 

• Reformen görs med prioritet på tjänsterna, på ett 
människonära sätt.

• När samhället förändras måste även tjänsterna 
förändras. Bakgrunden till reformen är att 
finländarna åldras och att behovet av omsorg ökar. 
I fortsättningen finns det färre personer i arbetsför 
ålder och nativiteten sjunker. Detta medför för 
varje år mindre skatteintäkter.

• Reformen är omfattande på många sätt: många 
fastigheter, hundratals informationssystem och 
tusentals avtal samt ett omfattande nätverk av 
samarbetspartners. 

Välfärdsområdets uppgifter: 
• Ordnande av social- och 

hälsovårdstjänster 
• Ordnande och produktion av 

räddningstjänster
• Produktion, styrning och övervakning 

av social- och hälsovårdstjänster
• Utveckling av social- och 

hälsovårdstjänsterna
• Övriga uppgifter som stöder de 

lagstadgade uppgifterna (avgränsat 
allmänt verksamhetsområde)

• Kommunernas frivilliga uppgifter 
enligt överenskommelse med 
kommunerna (option)

• Välfärdsområdet kan inom sitt 
område bedriva affärsverksamhet 
med låg risk som stöder 
genomförandet av dess lagstadgade 
uppgifter



Målet med reformen är att förbättra 
människornas basservice 

• Trygga jämlika och högklassiga social- och hälsovårdstjänster och 

räddningsväsendets tjänster samt tillgången på yrkeskunnig arbetskraft

• Förbättra säkerheten och tillgången till basservice

• Minska skillnaderna i hälsa och välfärd

• Dämpa kostnadsökningen

Räddningsväsendet är fortfarande 
parallellt med social- och 
hälsovårdsväsendet. 

Räddningsväsendets mål:
Stärka systemets förmåga att fungera effektivt 
Förbättra räddningsväsendets enhetlighet och 
kvalitet samt effektivera verksamhetens 
kostnadseffektivitet.
Möjliggöra en enhetlig verksamhet vid störningar, 
storolyckor och undantagstillstånd. 
Säkerställa att akutsjukvården fungerar i hela landet

Människocentrera
de tjänster
Tjänsterna
utvecklas så, att
du med en 
kontakttagning
hittar rätt tjänst.

Välfärdsområde

Delaktighet
Beslutsfattandet
stannar nära dig. 
Tjänsterna
förnyas i 
samarbete med
invånarna

Bättre kvalitet
och

ändamålsenlighet

Fungerande
och

samordnade
tjänster

Tjänster likvärdiga
för alla

Betoning på
förebyggande

och
förutseende

arbete

Kostnadsstegring
under kontroll
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Uppgifter som 

flyttas till välfärdsområdena 

1.1.2023

Temporär förvaltning Regionfullmäktige

Utvecklingsprogrammet för projektet Framtidens social- och hälsocentral 2020-2023

Övriga utvecklingsprojekt 2020-2022

TOTI-projekt 2022-2025 

Tidtabell för reformen fram till år 2024

I den temporära beredningen skapas ramarna 

för bildandet av välfärdsområdet

Regionförvaltningen, som valts genom val, 

säkerställer att det i välfärdsområdet uppstår en 

organisation dit man överför personal, avtal och 

hela verksamheten

När organisationen har skapats kan man 

koncentrera sig på att utveckla innehållet av 

verksamhet och tjänster, vilket tar flera år. Det är 

viktigt att personalen deltar i detta arbete 

2024



Ny struktur för välfärdsområdet 1.1.2023

Källa: SHM, soteuudistus.fi

195 organisationer 
inom social- och 

hälsovård

22 räddningsverk

Nuvarande struktur Ny struktur

22 (+1)
anordnare av social- och 

hälsovård 
samt räddningsväsendet (+ 

HUS)



Egentliga Finlands 
välfärdsområde



Egentliga Finlands välfärdsområde

• Befolkning år 2021 sammanlagt 483 668 invånare

• Välfärdsområdet består av: 

• Social- och hälsovårdstjänster för 27 kommuner

• Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

• Specialomsorgstjänster, dvs. KTO och Kårkulla

• Egentliga Finlands räddningsverk

• Av dessa kommer sammanlagt cirka 23 000 arbetstagare till välfärdsområdet

• Egentliga Finlands välfärdsområde, som uppstår i samband med social- och 
hälsovårdsreformen, blir till personalmängden näst störst i vårt land.

• Vi genomför reformen i samarbete med alla aktörer i Egentliga Finland.

• För den regionala samordningen, utvecklingen och samarbetet inom social-
och hälsovården bildas fem samarbetsområden. Varje samarbetsområde har 
ett välfärdsområde som upprätthåller ett universitetssjukhus: ett av dessa är 
Egentliga Finlands välfärdsområde (Egentliga Finland, Satakunta, 
Österbotten)



Särdrag i vårt välfärdsområde 
• Välfärdsområdet blir Egentliga Finlands största arbetsgivare 

• Landskapets invånarantal ökar årligen med en par tusen invånare  

1. Tvåspråkighet. 

2. Universitetsanknytning. 

3. Mångfald. 

• Kommunstrukturen är mångsidig, det finns 27 kommuner i vårt 
område, vilket för sin del gör servicesystemet splittrat.

• THL:s centrala observationer: Främjandet av välfärd och hälsa har 
framskridit väl och kostnaderna för specialsjukvården har fåtts under 
kontroll. Det behövs ett allt tätare samarbete: det finns många som 
ordnar tjänsterna och det finns knappt om gemensam handledning.



I Egentliga Finland ansvarar vi för samordningen av 
tjänsterna i alla tvåspråkiga välfärdsområden

• Likabehandlingen gäller också språket: du ska få service på 
finska eller svenska 

• Vårt landskap är starkt tvåspråkigt: 5,7 procent av 
befolkningen är svenskspråkig. 

• Egentliga Finlands välfärdsområde har ansvaret för att 
samordna de svenskspråkiga tjänsterna. 

• Det ska beaktas bl.a. organisationens och förvaltningens struktur, 
förvaltningsstadgan, språkprogrammet, strategin, Nationella 
språknämndens uppgifter, ekonomi och budgetering, ledning och 
kompetens, omvänt kompetenskrav, ordnande av tjänster. 

• Enligt preliminära uppgifter utlovas finansiering från ministeriet för 
samordningen. 

• Diskussioner har inletts med hjälp av Kommunförbundet och Svenska 
Finlands Folkting.

Tvåspråkiga välfärdsområden
utöver Egentliga Finland
• Östra Nyland, 
• Västra Nyland, 
• Mellersta Österbotten, 
• Kymmenedalen, 
• Österbotten, 
• Vanda-Kervo, + Helsingfors

För dessa ska en 
nationalspråknämnd utses.

Tvåspråkighet är en möjlighet – Kaksikielisyys on mahdollisuus



Ordnande av tjänster 

• Ansvaret för att ordna social- och hälsovård och räddningstjänster överförs från 
kommunerna till välfärdsområdet från och med den 1 januari 2023. 

• Ansvaret för att ordna tjänster omfattar bl.a. skötsel av lagstadgade uppgifter, 
samordning av servicehelheter och lika tillgång till tjänster.

• Välfärdsområdet 
• ansvarar för tillgången till social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster 
• fastställer behovet, mängden och kvaliteten på tjänsterna 
• väljer sätt hur tjänsterna produceras 
• ansvarar för styrning och övervakning av tjänsteproduktionen 

• Välfärdsområdet ska tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster och 
räddningstjänster med beaktande av invånarna och säkerhetsbehoven, de lokala 
förhållandena, tjänsternas tillgänglighet och tillgång samt tillhandahållandet av 
tjänsterna på ett kostnadseffektivt sätt. 

• I välfärdsområdet drar vi upp strategiska riktlinjer i bland annat följande frågor: 
• principer för servicestrukturen och servicenätet
• serviceformer
• samarbete med andra välfärdsområden 



Projektet Framtidens social- och 
hälsocentral i Egentliga Finland

Projektets nationella mål

1. Att förbättra lika tillgång till tjänster, dess tidsenlighet 
och förbättrade kontinuitet

2. Att flytta tyngdpunkten i verksamheten från betungande 
tjänster till förebyggande och förutseende arbete 

3. Förbättra tjänsternas kvalitet och effektivitet

4. Säkerställa att tjänsterna är sektorövergripande och
kompatibla

5. Dämpa kostnadsökningen

Projektet genomförs av kommunerna, sjukvårdsdistriktet och specialomsorgsdistrikten i Egentliga 
Finland.

Delprojekt 

• Förbättra tillgången till vård

• Främjande av välfärd och hälsa

• Främjande av tjänster för barn, unga 
och familjer

• Utveckling av mentalvårds- och 
missbrukararbete

• Utveckling av socialservice

• Utveckling av tjänster för äldre



Ekonomi och nyckeltal



Statlig finansiering åren 2021-2022

• Statsrådet har föreslagit att välfärdsområdena anvisas sammanlagt cirka 262 
miljoner euro för beredningsarbetet åren 2021–2022.

• Välfärdsområdenas beredningsfinansiering är en kalkylmässig, statlig finansiering
som beviljas i form av statsunderstöd som är bundna till 
användningsändamålet

• Med finansieringen genomförs nödvändiga förberedande åtgärder.

• Välfärdsområdenas finansiering följs upp så att de är tillräckliga och 
utvärderas kontinuerligt och regelbundet. I propositionerna för tilläggsbudget för år 
2022 bereder man sig på ett eventuellt behov av tilläggsfinansiering.

• Utveckling av tjänsternas innehåll stöds även med statsunderstöd.

Källa: SHM



Egentliga Finlands välfärdsområdes
finansiering av beredningen 2/2022

Beviljade anslag

• Allmän finansiering av beredningsorganisationen: 5,4 miljoner euro (finansieringsunderskottet beräknas 
uppgå till ca 3 miljoner €)

• ICT ca 18 miljoner euro (finansieringsunderskottet ca 23 miljoner €) 

• Projektet Framtidens social- och hälsocentral II 11,3 miljoner euro (fortsätter år 2023)

Anslag som kan sökas/är under beredning

• Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) nationellt 47,5-22 miljoner € finansieringsansökan pågår

• Koordinering av tvåspråkigt välfärdsområde finansieringsansökan pågår ca 300 000 € 

• Statens tilläggsbudget nationellt 155 milj. € beredning pågår (förslag: Egentliga Finland 18,3 
miljoner €)

*RFF: Recovery and Resielience Facility



Fastigheter överförs från kommunerna 
till välfärdsområdet

Uppgifter om utrymmen och fastigheter är ogranskade och riktgivande. 
Storleksordningen är uppskattningsvis följande: 

• Hälsovårdscentraler och -stationer: 
• Antalet utrymmen eller byggnader i anslutning till hälsovårdscentralerna är ca 

200 lokaler eller byggnader och sammanlagt ca 271 000 m2. 
• Antalet hyreslokaler är sammanlagt ca 670 st. olika utrymmen eller 

byggnader, som omfattar ca 450 000 m2 kommunala utrymmen. Till detta 
tillkommer Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts Medisiina D ca 14 000 m2 och 
Fyrsjukhuset ca 42 000 m2.

• Sjukhus: 
• 48 byggnader, inklusive bl.a. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och Åbo 

stads sjukhus. Det totala antalet kvadratmeter är 270 000 m2.

• Socialvårdens verksamhetsställen: 
• En riktgivande uppskattning av antalet verksamhetsställen inom socialvården 

motsvarar detta antal hyreslokaler totalt - hälsovårdscentraler, vilket således 
är något under 500 (= 670-200) olika utrymmen eller byggnader och är cirka 
180 000 m2 (= 450 000-271 000 m2).

• Brandstationer: 
• I Egentliga Finland finns 126 utrymmen och byggnader med anknytning till 

brand- och räddningsväsendet, och de uppgår sammanlagt till ca 70 000 m2. 



Kohti Varsinais-Suomen 

hyvinvointialuetta

Förvaltning & organisation
Reformen framskrider 

i flera skeden



Finland har 21 välfärdsområden

• Välfärdsområdena är självstyrande områden som ansvarar för 
ordnandet av både social- och hälsovårdstjänster och 
räddningsväsendet.

• Finansieringen grundar sig till en början i huvudsak på statlig 
finansiering 

• Välfärdsområdet är ett offentligrättsligt samfund som är separat 
från kommunerna och staten, och som har självstyrelse inom sitt 
område. 

• Välfärdsområdet och dess dotterbolag bildar en 
välfärdsområdeskoncern.

• Reformarbetet styrs av ministerierna: SHM, IM och FM. 

• Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden som ansvarar för 
ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 
Dessutom ansvarar Helsingfors stad för ordnandet av social- och 
hälsovården samt räddningsväsendet inom sitt område.



§

Välfärdsområdets förvaltning

• Av välfärdsområdena bildas 5 
samarbetsområden. 

• Bestämmelser om frågor som gäller 
välfärdsområdenas verksamhet, 
förvaltning och ekonomi finns i lagen 
om välfärdsområden. 

• Välfärdsområdets högsta beslutande 
organ är fullmäktige som väljs genom 
val. 

• Regionfullmäktige, regionstyrelsen 
och chefen för välfärdsområdet leder 
välfärdsområdet som helhet och i 
enlighet med invånarnas intressen.

Välfärdsområdets organ

• Regionfullmäktige (79 representanter i Egentliga 
Finland)

• Regionstyrelsen

• Revisionsnämnden

• Påverkningsorgan: 

• 1. ungdomsfullmäktige 

• 2. äldrerådet

• 3. handikapprådet

• Eventuellt övriga

• Nationalspråksnämnden

• Genom beslut av regionfullmäktige

• nämnder, affärsverkets direktioner samt sektioner i 
styrelsen, nämnder och direktioner



Regionfullmäktige beslutar om

strategi för 
välfärdsområdet

förvaltningsstadga för 
välfärdsområdet

budget och ekonomiplan 
för välfärdsområdet

principer för ägarstyrning 
och koncerndirektiv

mål för affärsverkets 
verksamhet och ekonomi

grunder för skötsel av 
förmögenhet samt 
finansierings- och 

placeringsverksamhet

grunder för intern 
kontroll och 
riskhantering

allmänna grunder för avgifter 
för tjänster och andra 

prestationer samt 
klientavgifter som tas ut för 

tjänster som omfattas av 
välfärdsområdets 

organiseringsansvar

fastställande av 
borgensförbindelse 

eller annan säkerhet för 
annans skuld

val av medlemmar i 
organ

grunder för ekonomiska 
förmåner

val av revisorer för 
välfärdsområdet

utnämnande av 
redovisningsskyldiga

godkännande av 
välfärdsområdets 

bokslut och 
ansvarsfrihet

andra ärenden som 
enligt gällande 

bestämmelser ska 
beslutas av 

regionfullmäktige



Projektledare

• Arja Pesonen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) med 
ansvar för projekt 1 
förvaltning, ekonomi och stödtjänster

• Laura Saurama (Åbo stad) samt Saija Rintala (Egentliga 
Finlands sjukvårdsdistrikt) med gemensamt ansvar för 
projekt 2 projektledning och kompetens

• Sirpa Rantanen (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) samt 
Katariina Kauniskangas (Åbo stad) med gemensamt ansvar 
för projekt 3 ordnande av tjänster

• Jenni Kiviluoto (Åbo stad) samt Anneli Pahta (Salo stad) 
med gemensamt ansvar för projekt 4 kontaktytor

• Johannes Holvitie (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) 
med ansvar för projekt 5 ICT med stöd av Janne Mutanen
(Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt) i projekthelheten.

• Samordningen av räddningsväsendet leds av Mika Kontio
(Alpe) (suppleant Mika Viljanen, Alpe).

• Pia Kirjonen (Åbo stad), projektledare för projektet 
Framtidens social- och hälsocentral i Egentliga Finland, 
som tills vidare är separat från beredningsorganisationen.

På bilden från vänster: Mika Kontio, Laura Saurama, Arja 
Pesonen, Jenni Kiviluoto, Saija Rintala, Sirpa Rantanen, Anneli 
Pahta samt Katariina Kauniskangas. Projektcheferna 
fotograferades i november 2021 i samband med social- och 
hälsovårdsministeriets regionrunda. 



Vi kommer att bli 
välfärdsområdets 
arbetstagare

Att vi mår bra är utgångspunkten för 
våra framtida kunder i välfärdsområdet



Välfärdsområdet blir en helt ny, 
gemensam arbetsplats 

• Som personal inom social- och hälsovården & 
räddningsväsendet blir vi arbetstagare i 
välfärdsområdet. 

• Med början från år 2023 arbetar hos oss över 21 000 
yrkespersoner inom olika branscher i det nya 
välfärdsområdet.

• Välfärdsområdet blir Egentliga Finlands största 
arbetsgivare. 

• Vi får en stor arbetsgivares förmåner och 
möjligheter.

• Den personal som överförs fördelas enligt följande 
(siffrorna är riktgivande):

• hälso- och sjukvårdstjänsternas personal (kommuner, samkommuner 
och sjukvårdsdistrikt) ca 19 500-20 000

• socialvårdens personal ca 2 500-3 000

• räddningsväsendets personal ca 400

85 %

13 %
2 %

Personal som flyttas 

till välfärdsområdet

Hälso- och sjukvårdspersonal (kommunerna och
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

socialvårdens personal

räddningsväsendets personal



En välmående personal är en av 
framgångsfaktorerna i välfärdsområdet 

Källa: SHM, soteuudistus.fi

Personalens ställning i reformen

De anställda i 
kommunerna och
kommunförbund
social- och
hälsovårdens personal
räddningsväsendets
personal
personal inom
stödtjänster (om
hälften av arbetet
berörs av överföring)
skolkuratorer och -
psykologer

Affärs-
överlåtelse

Välfärdsområde
och

välfärdskoncern

Helsingfors och HUS I samband med specialuppgörelsen i Nyland överförs HUS-
kommunförbunds och välfärdsområdets uppgifter, som sköts av Helsingfors stad, till HUS-
koncernen och arbetsgivaren ändras inte

Personal som överförs
till välfärdsområdena

Personal som kvarblir i 
kommunerna

Personalmängd 215 997 209 363

Heltidsanställda 84,2 % 87,6 %

Deltidsanställda 15,4 % 12,2 % 

Personal i bisyssla 0,4 % 0,2 %

Antal kvinnor i 
personalen

84 % 76 %

Ordinarie 77 % 77 %

Medelålder 44,8 46,5



Var får jag mer information?

• I frågor som gäller det egna arbetet är det den egna chefen/närmaste 
chefen och arbetsgemenskapen. 

• Utgångspunkten är att man informerar om välfärdsområdets beredning 
och beslut via kanaler vid den egna, nuvarande arbetsplatsen. 

• Personalkommunikationen sker i huvudsak på finska och i mån av 
möjlighet på svenska.

• Tillfällig webbplats Vshyvinvointialue.fi

• Material för regionfullmäktiges och -styrelsens möten

• Allmän information om välfärdsområdet och projektet Framtidens social- och 
hälsocentral.

• Information till personalen

• Nyhetsbrevet Mot Egentliga Finlands välfärdsområde utkommer ca en 
gång i månaden. Du kan beställa det från ovan nämnda webbplats. 

• Virtuella diskussionstillfällen för olika intressegrupper inleddes vintern 
2021-22. 

• På Twitter Mot Egentliga Finlands välfärdsområde med användarnamnet 
@vssote. #välfärdsområde



Tillsammans gör vi detta möjligt!

Yhdessä teemme tämän
mahdolliseksi!





Organisering av välfärdsområdets 
beredning


