
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



Reformen görs med prioritet på 
tjänsterna, på ett människonära sätt

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

• 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



Kohti Varsinais-Suomen 
hyvinvointialuetta

Välfärdsområdet byggs upp 
för oss i Egentliga Finland

Var hittar jag mina viktiga tjänster i 
fortsättningen?



Tjänsterna finns på samma bekanta 
ställen som tidigare

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

• I praktiken hittar kommuninvånarna sina bekanta tjänster i början av 
2023 på exakt samma ställen som tidigare.

• Allt fler sektorsövergripande team hittas på serviceställena: fler 
tjänster på en gång, färre svängdörrar.

• Beslut om serviceställenas placering har ännu inte fattats.

• Ändringen tar tid. Först ändras e-postadresserna och telefonnumren, 
de ändras säkert. Besöksadresserna, om de ändras, träder i kraft först 
om flera månader eller år.

• Vi informerar i stor omfattning om eventuella förändringar i sinom tid.



Framtidens social- och hälsocentraler
utvecklas som en central del av välfärdsområdet.

Tjänsterna
byggs upp
för människan,
på ett människonära sätt.



Vi utvecklar samtidigt många olika tjänster 

Vi främjar välfärd och hälsa

Vi utvecklar tillgången till vård

Tjänster för barn, 
unga och familjer

Tjänster för äldre

Vi utvecklar 
socialservicen

Mentalvårds- och 
missbruksarbete

Med digitala 
tjänster vill 

vi underlätta 
hanteringen 
av ärenden



Egentliga Finlands servicesystem har
haft en strukturell lutning i riktning mot 
korrigerande arbete.

Främjande av välfärd och hälsa
samt förebyggande arbete påverkar också 
finansieringens tillräcklighet.



Vi utvecklar digitala tjänster
för att underlätta ärendehanteringen

• Målet är att skapa en smidig webbtjänst som genom 
en enda virtuell dörr öppnar de digitala social- och 
hälsovårdstjänster som redan används i stor 
utsträckning och sammanställer dem: den virtuella 
social- och hälsocentralen.

• Måltidtabellen är första hälften av 2023.

• För distansmottagningen byggs ramar som kommer att 
vara nära den verkliga mottagningen.

• Kundernas dataskydds- och datasäkerhetsfrågor är 
centrala i arbetet.

• De digitala tjänsterna byggs upp i nära samarbete med 
de aktörer som genomför reformen. På så sätt 
säkerställer man en jämlik tillgång till tjänster och 
möjliggör utvidgningar av tjänsterna och enhetliga 
ibruktaganden.

• Egentliga Finlands klient- och patientdatasystem är 
splittrat – totalt finns det 41 olika system.

• Virtuell social- och hälsocentral (kort projektbeskrivning) 1/2022
• Vägkartan för distanstjänster skapar en enda central inkörsport till de digitala 

tjänsterna inom social- och hälsovården för befolkningen i Egentliga Finland 
5/2021

• Enhetliga registreringsförfaranden effektiviserar det professionella social- och 
hälsovårdsarbetet och skapar trygghet för patienterna 4/5/2021

Läs mer om den virtuella social- och 
hälsocentralen och den tidigare utvecklingen

https://vshyvinvointialue.fi/sv/article/digikliniken-central-produktionsenhet-for-distanstjanster/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/vagkartan-for-distanstjanster-en-enda-central-inkorsport-till-de-digitala-tjansterna-inom-social-och-halsovarden-for-befolkningen-i-egentliga-finland/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/enhetliga-registreringsforfaranden-effektiviserar-det-professionella-social-och-halsovardsarbetet-och-skapar-trygghet-for-patienterna/


Vi utvecklar tjänsternas
tillgänglighet och kvalitet
• Vårt mål är att förbättra tjänsternas tillgänglighet och 

enhetlighet.

• Vi vill förbättra klienternas och patienternas säkerhet 
samt kvaliteten på vården, omsorgen och servicen.

• Kontinuerlig utveckling över serviceområdes- och 
kommungränserna.

• Vi avlägsnar överlappande arbete genom att 
organisera olika sektorer kring samma bord, 
rationalisera arbetsfördelningen och få parterna att 
stödja varandra.

• Anordnaren av tjänsterna ansvarar för att tjänsterna 
är av jämn kvalitet i välfärdsområdet och i privata 
köpta tjänster hos både stora och små 
tjänsteleverantörer.

• Exempel
• En sektorsövergripande teammodell för barnneurologi, 

barnpsykiatri och pediatrik inom psykiatriska tjänster för barn 
och unga.

• Social- och hälsocentralernas utbud av tjänster utvecklas så att 
tjänsterna är enhetliga i alla social- och hälsocentraler och att de 
är tillgängliga inom den tid som den skärpta vårdgarantin kräver.

• Även inom mun- och tandvården utvecklas enhetliga 
verksamhetsmodeller och snabb tillgång till vård.

• Medicinfri sömnvårdsmodell tas i bruk i alla hälsocentraler 4/2021
• Flerprofessionell kommunikation ger bättre gränsöverskridande 

kommunal service 3/2021

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi/sv/egentliga-finland-i-braschen-for-utvecklingen-medicinfri-somnvardsmodell-tas-i-bruk-i-alla-halsocentraler/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/flerprofessionell-kommunikation-ger-battre-gransoverskridande-kommunal-service/


Vi utvecklar socialservicen –
ökande behov inom tjänster för personer i 
arbetsför ålder
• I utvecklingsprogrammet för socialvården utvecklar vi 

socialservicen för personer i arbetsför ålder.

• Livssituationen och utmaningarna för dem som 
hanterar ärenden är ofta samhälleligt komplicerade. 
För att lösa dem behövs praxis som baserar sig på 
forskningsrön
samt multiprofessionellt samarbete och 
informationsproduktion.

• I hela Egentliga Finland kunde antalet kontakter i 
ljuset av nuvarande siffror inom tjänster för personer 
i arbetsför ålder uppskattas till 8 000 – 10 000 per år. 
Antalet kan vara mycket större om man till exempel 
ökar möjligheterna att uträtta ärenden med låg 
tröskel.

• I framtidens social- och hälsocentraler kommer fler 
yrkesutbildade personer inom socialvården än 
tidigare att arbeta vid sidan av yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården.

• Även i familjecentermodellen utvecklar vi 
socialtjänster med låg tröskel inom tjänsterna för 
barn, unga och familjer.

• I Egentliga Finland är antalet klienter inom servicen 
för personer i arbetsför ålder för närvarande 1,5–5 
procent i förhållande till befolkningsunderlaget. 



Tjänster för alla familjer, men med särskilt 
beaktande av mer krävande behov hos barn, 
unga och familjer

• Tjänsterna för barn, unga och familjer ska vara smidiga och lättillgängliga. 
Tyngdpunkten i tjänsterna borde ligga på förebyggande åtgärder.

• Familjecentret är ett sektorsövergripande servicenätverk som främjar barns, ungas 
och familjers välbefinnande och hälsa samt erbjuder tidigt stöd, vård och 
rehabilitering.

• På familjecentret samordnar vi social- och hälsovårdstjänsterna för barnfamiljer, 
bildningstjänsterna, kommunernas tjänster för främjande av välfärd och hälsa 
samt organisationernas och församlingarnas tjänster och verksamhet.

• Familjecentrets verksamhet och tjänster erbjuds alla barnfamiljer.
Utöver bildnings-, social- och hälsovårdstjänster har familjecentret mötesplatser 
som är öppna för alla. I framtiden kommer tjänsterna att kompletteras med 
välfärdsområdets gemensamma elektroniska familjecenter. Familjecentret är inte 
nödvändigtvis en konkret byggnad, utan dess tjänster kan placeras på olika sätt i 
området.

• Den fortsatta utvecklingen av familjecentermodellen 2022 stöder starkt det 
tidigare utvecklingsarbetet av familjecentermodellen och i regionen.

• Antalet barnfamiljer i Egentliga Finland var 47 203 (år 2020), varav 10 816 var 
ensamstående familjer. Antalet minderåriga var sammanlagt 84 955 (17,6 % av 
hela områdets befolkning).

• Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i 
Egentliga Finland 5/2021

• Servicen för barn, unga och familjer förbättras genom gemensam 
sysselsättning 3/2021

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi/sv/anvandningen-av-metoderna-fora-barnen-pa-tal-och-be-om-hjalp-utbreder-sig-i-egentliga-finland/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/servicen-for-barn-unga-och-familjer-forbattras-genom-gemensam-sysselsattning/


Vi utvecklar och förenhetligar 
även barnskyddet och utbildning i det

• Vi utvecklar barnskyddet: vi förenhetligar verksamhets- och 

utbildningspraxisen inom barnskyddet och skapar möjligheter till 

jämlik tillgång till tjänster inom såväl barnskyddet som det sociala 

arbetet för barnfamiljer.

• Servicen är likadan, högklassig och tjänsterna fungerar enligt samma 

principer. Även här utvecklas det sektorsövergripande samarbetet 

mellan yrkesutbildade personer, inklusive bildningsväsendet. Vi 

strävar efter att erbjuda tjänster sektorsövergripande, smidigt, med 

låg tröskel och genom att lyssna på barn, unga och närstående samt 

yrkespersoner på ett övergripande sätt.

• Dessutom vidareutvecklar vi tillsammans med 

utvecklingsprogrammet för socialvården mentormodellen för socialt 

arbete.

• Utveckling av sektorsövergripande konsultations- och 

bedömningsteamverksamhet och verksamhetsmodellen för 

öppenvårdspediatrik

Kompetens- och stödcentret för barn och unga
erbjuder särskilt barn, unga och familjer sektorsövergripande mer 
krävande stöd vid behov 

Forskning och utveckling: Forsknings- och utvecklingsarbete som 
särskilt inriktas på integrerade tjänster. Kompetens- och 
stödcentret (OT-center) sprider och stöder införandet av evidens-
eller forskningsbaserade vård- eller arbetsmetoder.

Tjänster: OT-centren kan också själva producera krävande tjänster 
och vård för dem som behöver den mest krävande 
specialkompetensen.

Fokus ligger alltid på att tillgodose barnens rättigheter och trygga 
välbefinnandet hos barn som är i en särskilt utsatt ställning. 

Till OT-utvecklingen hör också t.ex. krävande skilsmässosituationer, 
allvarlig illabehandling, bortförande av barn eller radikalisering. 
Utgångspunkten är ett omfattande, nationellt och nätverksbaserat 
arbete av experter inom olika branscher samt samordning.

Utvecklingsarbetet är kopplat till barnskyddets helhet av vård 
utom hemmet. Allt som allt har man tänkt att klientantalet vid OT-
centret är ca 1 procent av barnen och ungdomarna (SHM).

• Slutrapport för kompetens- och stödcenterutveckling 2021 
och framtida utveckling 2022–2023 6/2021

• Bara någon hade öppnat ögonen för den unga med 
problem, inte sett hen som ett problem 4/2021

• Erfarenhetskompissamarbetet 6/2021
• Brobyggande och kollektiv påverkan 8/2021

Läs mer om Kompetens- och stödcenterutvecklingen

• Konsultationsteam ska göra stöd- och vårdstigen smidigare för barn som behöver 
flerprofessionellt stöd 12/2021

Läs mer om den flerprofessionella modellen för konsultation och öppenvårdspediatrik

https://vshyvinvointialue.fi/content/uploads/2021/02/OT-lehti-2021_pienempi.pdf
https://vshyvinvointialue.fi/sv/bara-nagot-hade-oppnat-ogonen-for-den-unga-med-problem-inte-sett-hen-som-ett-problem/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/bara-nagot-hade-oppnat-ogonen-for-den-unga-med-problem-inte-sett-hen-som-ett-problem/
https://vshyvinvointialue.fi/siltojen-rakentamista-ja-yhteisovaikuttavuutta-lasten-ja-nuorten-osaamis-ja-tukikeskuspilottien-valtakunnallinen-seminaari-2-9/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/konsultationsteam-ska-gora-stod-och-vardstigen-smidigare-for-barn-som-behover-flerprofessionellt-stod/


Vi ökar servicen för äldre
och tjänsterna blir jämlikare
• Andelen personer i Egentliga Finland som fyllt 75 år 11 % (2021: 50 788).

• År 2022 kommer det att finnas över 600 000 personer som fyllt 75 år i hela 
Finland, enligt befolkningsprognosen är antalet 700 000 om fyra år.

Vad?

• Sammanställning av tjänster som redan används och som kommer att 
behövas i fortsättningen till förmån för en äldre klient efter den akuta 
situationen.

• Metoder för upprätthållande av funktionsförmågan och identifiering av 
behovet.

• Tillhandahållande av högklassiga tjänster.

Hur?

• I Akutgeriatrins pilotprojekt bedömer teamet den äldres situation i det akuta 
läget och ser till att tjänsterna fortsätter genom att informera yrkesutbildade 
personer på basnivå. Inga avbrott, inte samma undersökningar på nytt.

• Vi lär oss att observera och beakta behovet av att upprätthålla den äldres 
funktionsförmåga och att hänvisa hen till exempel till organisationstjänster 
för att hitta en hobby.

• Övervakningen av tjänsteleverantörerna inom social- och hälsovården 
främjas och utvecklas: överkommunala övervakningscentralprojektet 
övervakar att tjänsterna håller en jämn kvalitet genom att utveckla 
egenkontrollen och utbilda i den. Innehåller även andra serviceområden än 
tjänster för äldre.

• Åldrande med funktionsförmåga: tjänsterna för äldre utvecklas i 
förebyggande riktning.

Jourbesök av seniorer med en helhetslägesbedömning av 
akutgeriatriteamet ger stöd för den fortsatta primärvården 10/21
Geriatrisk teammodell som förbättrar servicekedjan för äldre integreras 
med verksamheten vid ÅUCS Akuten 6/2021

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi/sv/jourbesok-av-seniorer-med-en-helhetslagesbedomning-av-akutgeriatriteamet-ger-stod-for-den-fortsatta-primarvarden-2/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/geriatrisk-teammodell-som-forbattrar-servicekedjan-for-aldre-integreras-med-verksamheten-vid-aucs-akuten/


Vi sänker tröskeln för mentalvårds- och 
missbruksarbete – vi skapar kompetens på basnivå
• Vi skapar redskap för bedömning av vårdbehovet och säkerställer en 

ändamålsenlig tillgång till vård i rätt tid.

• Vi utbildar yrkesutbildade personer på basnivå så att de har verktyg 
för att hjälpa till med psykiska utmaningar direkt på basnivå. Målet 
är att klienten ska få hjälp snabbare och med låg tröskel. På så sätt 
undviker klienten också köande till den specialiserade sjukvården.

• Vi utvecklar psykosociala tjänster, mentalvårds- och 
missbrukstjänster med låg tröskel för barn och unga. Flera olika 
teammodeller och nätverk, till exempel Familjecenter-
verksamhetsmodellen och Västkustens kunskaps- och stödcenter 
(OT) för barn och unga. 

• Vi förenhetligar verksamhetsmodellerna för mentalvårds- och 
missbrukstjänster och utbildningssystemet för yrkesutbildade 
personer.

• Hundratals anställda inom elev- och studerandevården utbildas i att möta de ungas 
mentala problem i Egentliga Finland 6/2021

• Användningen av metoderna Föra barnen på tal och Be om hjälp utbreder sig i Egentliga 
Finland 5/2021

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi/sv/hundratals-anstallda-inom-elev-och-studerandevarden-utbildas-i-att-mota-de-ungas-mentala-problem-i-egentliga-finland/


• Klienthandledning är övergripande bemötande 3/2022
• God klienthandledning ger reda i hälsovårdsreformens 

servicedjungel – flera kommuner önskas med i försöket 
4/2021

Genom klienthandledning samlar vi ihop
alla klientens olika tjänster
• Klienthandledningen betjänar särskilt klienter som använder 

många tjänster eller som av en eller annan orsak har svårigheter i 
att klara sig i vardagen. 

• Vid behov görs tillsammans med klienten en individuell vård- eller 
klientplan som sammanställer alla tjänster, vårdinstanser och 
planer som klienten behöver.

• Tjänsten riktar sig tills vidare endast till myndiga (ingen övre 
åldersgräns).

• Klienthandledarna samarbetar enligt klienternas behov med olika 
instanser. I synnerhet den tredje sektorn producerar många 
tjänster som kunderna kan dra nytta av.

• Utgångspunkten för arbetet med klienthandledning är att lyssna 
på och förstå klienten och hitta människans egna resurser.

• Arbetet utförs nu av nio klienthandledare på olika 
hälsovårdscentraler runt om i Egentliga Finland, alltså betjänar 
det invånarna redan i 20 olika kommuner.

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi/sv/klienthandledning-ar-overgripande-bemotande/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/god-klienthandledning-ger-reda-i-halsovardsreformens-servicedjungel-flera-kommuner-onskas-med-i-forsoket/


Förebyggande tjänster, kulturellt 
välbefinnande, klientdelaktighet.

Kraft i vardagen!



Var får jag kraft i min vardag?
• Kraft i vardagen (ArVo) är verksamhet i grupp som 

konstaterats vara vetenskapligt effektiv och avsedd som stöd 
för att klara sig i vardagen. Verksamheten bedrivs både 
nationellt och internationellt. Klienterna får konkreta 
hjälpmedel som de kan använda för att ”finna sin inre styrka” 
i den egna vardagen. Verksamheten passar alla.

• Verksamheten grundar sig på jämlikhet, på att deltagaren 
tror på sina egna resurser att klara av vardagen och på att 
lära sig använda lösningsfokuserade redskap för egenvård i 
praktiken.

Andra exempel:

• Genom samarbete med intressentgrupper och tredje sektorn utvecklar 
vi delaktigheten och kulturellt välbefinnande som en del av 
servicekedjan.

• Vi utvecklar läkemedelsfri sömnbehandling för alla invånare i området 
enligt God medicinsk praxis-rekommendationen.

• Vi främjar klientdelaktigheten.

• Livsstilsinterventioner, att öka yrkespersonalens kompetens och 
människornas livskompetens är också en viktig del av det 
förebyggande arbetet.

• Arbetsmodellen Kraft i vardagen sprids till alla kommuner i Egentliga 
Finland 10/2021

• Kraft i vardagen till hela välfärdsområdet  10/2021
• Kurser i Kraft i vardagen på Åbo stads webbplats (på 

finska) Välkommen med (
• Nationellt och internationellt om Kraft i vardagen: Riksomfattande 

webbplats.

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi/sv/arbetsmodellen-kraft-i-vardagen-sprids-till-alla-kommuner-i-egentliga-finland/
https://vshyvinvointialue.fi/sv/arbetsmodellen-kraft-i-vardagen-sprids-till-alla-kommuner-i-egentliga-finland/
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/terveysasemien-palvelut/arkeen-voimaa
https://vasso.fi/arkeen-voimaa


Framtidens social- och hälsocentraler 
utvecklar och förbättrar bl.a.

Klienternas smidiga service- och vårdvägar

Samarbete mellan yrkesutbildade personer i all verksamhet

Vi förenhetligar tjänsterna – likadana tjänster för alla invånare 
lika tillgängligt

Vi delar med oss av god praxis

Vi avlägsnar överlappande aktiviteter, förbättrar kvaliteten och effektiviteten

Vi flyttar tyngdpunkten från tunga tjänster till förebyggande och förutseende arbete



Projektet Framtidens social- och 
hälsocentral i Egentliga Finland
• Siktar på att förnya verksamhetssätten inom social- och hälsovården och 

på människonära servicehelheter.
• Hos oss administreras projektet av Åbo stad och i projektet deltar alla 27 

kommuner i Egentliga Finland, sjukvårdsdistriktet och specialomsorgsdistrikten.

• Programmet finansieras av regeringen. SHM ansvarar för finansieringen och THL 
stöder och följer upp projekten.
• På nationell nivå har sammanlagt cirka 210 miljoner euro beviljats i understöd.

• I Egentliga Finland är statsunderstödet cirka 16 miljoner euro.

• Statsunderstödet är avsett att ersätta 100 % av kostnaderna för projektet.

• Projektets finansiering kan användas för kostnader som uppstår fram till 31.12.2023 (i 
december 2021 beviljades tilläggsfinansiering på över 11 miljoner euro för åren 2022–2023).

• Verksamheten inleddes i Egentliga Finland 1.7.2020. Projekthelheten fördjupas 
under våren 2022 till en helhet bestående av sex delprojekt och 19 projekt, och 
vid sidan av den administrativa beredningen av det framtida välfärdsområdet 
skapar den tjänster som är synliga för invånarna i vårt område – klienten, 
människan står i centrum av all verksamhet.



Vårt välfärdsområde blir en 
av landets största 
arbetsgivare
– personalens ork och välbefinnande 
utgör våra grundvärden



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.



Kohti Varsinais-Suomen 
hyvinvointialuetta

Ändringen tar tid –
i början av 2023 är det mesta ännu 
som tidigare. 

Reformen framskrider i flera 
skeden, så småningom. 



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)




