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Social- och hälsovårdsreformen:  
jämlika tjänster för alla 

 
Målet med reformen av social- och hälsovården är att erbjuda människorna 
mera jämlika tjänster, minska hälso- och välfärdsskillnaderna mellan 
människorna samt dämpa kostnadsökningen.  

 

Reformen innebär att de offentliga social- och 
hälsotjänsterna samlas under samma ledning, 
dvs. under landskapet. Landskapet och 
tjänsteproducenterna har ansvar för att 
samordna tjänsterna till klientorienterade 
helheter och fungerande service- och 
vårdkedjor.  

Ur klientens perspektiv innebär samordningen 
att det blir mindre onödiga besök, väntetider 
och köer i och med att tjänsterna blir bättre 
organiserade.  

De viktigaste närtjänsterna för människorna 
tryggas och sätten att tillhandahålla tjänster 
blir mångsidigare. Tjänsterna kommer inte 
nödvändigtvis att vara bundna till en viss plats 
eller ett visst verksamhetsställe. Tjänster kan 
också tillhandahållas mer i hemmet eller i form 
av elektroniska eller ambulerande tjänster.   

Smidig informationsgång är viktig 

För att tjänsterna ska fungera väl ihop måste 
informationsflödet om kunden fungera smidigt 
mellan aktörerna. Staten finansierar i 
betydande grad datasystemens 
interoperabilitet. 

När landskapet via datasystemen kan följa 
tjänsternas efterfrågan och utbud dagligen blir 
verksamheten mycket flexiblare. Landskapet 
kan vid behov köpa mer tjänster från privata 
producenter och organisationer. 

 
 

 

 

Avsikten är att de bästa verksamhets-
formerna ska tas i bruk i alla landskap. Då får 
människor mera jämlika och högklassiga 
tjänster. 

Nuvarande kommuners och samkommuners 
goda innovationer tas i bruk i hela landet samt 
nya servicemodeller utvecklas inom projekten 
och försöken. 

Till exempel tjänsterna för barnfamiljer samlas 
till en helhet i landskapen där multi-
professionellt tidigt stöd betonas.  

På samma sätt förnyas tjänsterna för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Målet är 
att stödja människornas funktionsförmåga och 
öka friheten att välja de tjänster som lämpar 
sig bäst för en själv.  

I den nya social- och hälsovårdsmodellen får 
landskapen sin finansiering från staten. All 
finansiering går via landskapet till tjänste-
producenterna. Kommunerna kommer inte 
längre att ordna, producera eller finansiera 
social- och hälsotjänster. Kommunerna 
kommer fortfarande att ha den viktiga 
uppgiften att främja hälsa och välfärd.  

Avsikten är att reformen ska träda i kraft 
den 1 januari 2020. Då överförs ansvaret 
för att ordna social- och hälsovårds-
tjänster från kommunerna till 18 
landskap. Beredningen av reformen kan 
följas på adressen regionreformen.fi. 
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Mångproducentmodell i landskapen 

Social- och hälsotjänsterna kan även i 
fortsättningen produceras av aktörer från den 
offentliga, privata och tredje sektorn, det vill 
säga av landskapen samt av företag och 
organisationer. Detta innebär att det i 
landskapen finns en mångproducentmodell. 
Landskapet ska i sin egen verksamhet skilja åt 
ordnandet av social- och hälsovård och 
produktionen av tjänster.  

Enligt propositionen produceras landskapets 
egna tjänster av landskapets affärsverk. 
Landskapet kan också köpa tjänster vid behov. 
Landskapet kan om det så vill bolagisera sina 
tjänster.  

Kunden får större valfrihet  

I fortsättningen kan kunden välja en 
tjänsteproducent från den offentliga, privata 
eller tredje sektorn i fråga om tjänster som 
omfattas av valfriheten. Syftet med reformen 
är att stärka framför allt tjänsterna på basnivå 
och att trygga bättre möjligheter än hittills att 
snabbt få vård. Enligt regeringens riktlinje kan 
kunden välja:  
● en social- och hälsocentral med ett utbud av 
tjänster på basnivå samt tandklinik 
● en tjänsteproducent med kundsedel 
● en personlig budget för att välja 
tjänsteproducent. 

Inom ramen för tjänsterna av landskapets 
affärsverk kan kunden välja ett affärsverk och 
dess verksamhetsställe i vilket landskap som 
helst. 

I och med reformen ökar ansvaret för yrkes-
personer inom social- och hälsovården att 
hänvisa kunden till rätt tjänst och sköta om 
den helhet som tjänsterna för en kund utgör. 

Landskapet har i uppgift att säkerställa att 
tjänsterna inom den offentliga, privata och 
tredje sektorn fungerar ihop, att  
informationen förmedlas smidigt och att 
tjänsterna uppfyller kvalitetskriterierna.  

 

 

En överföring av ersättningarna för resor inom 
sjukvården och ersättningarna för läkemedel 
inom öppenvården på landskapen ska utredas 
som en del av reformen. Ersättningarna från 
sjukförsäkringen för privat hälso- och sjukvård 
slopas efter övergångstiden. I den fortsatta 
beredningen ska bestämmelserna om 
klientavgifter ändras.  

Kostnadsökningen dämpas  

Målet med reformen är att minska statens 
lånebehov för att finansiera tjänsterna. Det 
inflyter inte lika mycket skatteintäkter som 
tidigare då befolkningen åldras och det finns 
färre människor i arbetsför ålder.  
 
Finansieringen av social- och hälsovårds-
tjänsterna skärs dock inte ned utan 
ökningstakten i kostnaderna dämpas.  

En dämpning av kostnaderna förutsätter att de 
bästa moderna verksamhetsformerna tas i 
bruk i alla landskap:  
 
● Kundorienterade smidiga vård- och 
servicekedjor bestående av enstaka tjänster 
skapas.  
● E-tjänsterna utökas och människor 
uppmuntras till egenvård. 
● Det säkerställs att informationssystemen är 
interoperabla. 
● Människor och familjer erbjuds lättillgängliga 
tjänster med låg tröskel i tid. 
● Äldres funktionsförmåga och möjlighet att bo 
kvar hemma främjas. 
● Människornas vardagsmiljöer byggs så att de 
främjar hälsa och välbefinnande. 
● Arbetsfördelningen mellan olika 
yrkesgrupper ses över.  

Centrala lagar som gäller reformen är för 
närvarande under behandling i riksdagen. 
En ny valfrihetslag blir klar i  Mars 2018. 
Avsikten är att riksdagen ska besluta om 
lagarna samtidigt under våren 2018. 
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