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När vi förnyar oss, kommer 

tjänsterna först. Vi gör det 

människocentrerat.

I bakgrunden för välfärdsområdesreformen finns det att 

finländarna blir äldre och behovet av omsorg ökar. Vårt 

samhälle förändras.

Det finns allt färre människor i arbetsför ålder än 

tidigare och nativiteten minskar. Skatteinkomsterna 

minskar år för år.

Reformen är omfattande på många sätt: ett stort antal 

fastigheter, hundratals datasystem och tusentals avtal 

och ett omfattande nätverk av partner.

Välfärdsområdets uppgifter:

• Organisering av social- och hälsotjänster

• Organisering och produktion av 

räddningstjänster

• Produktion, styrning och övervakning av social-

och hälsotjänster

• Utveckling av social- och hälsotjänster

• Andra uppgifter som stöder dess lagstadgade 

uppgifter (begränsad allmän kompetens)

• Kommunernas frivilliga uppgifter om vilka det 

har avtalats med kommunerna (option)

• Välfärdsområdet kan inom sitt område bedriva 

affärsverksamhet med låg risk som stöder 

genomförandet av dess lagstadgade uppgifter.

Kommunerna ansvarar bland annat för 

barndagvård, undervisning, motion och kultur.



Välfärdsområdesstruktur

från och med 1.1.2023

22 (+ 1) organisatörer 

för social- och 

hälsovård samt för 

räddningsväsende

(+ HUS)

195 organisationer

inom social- och

hälsovården

22 räddningsverk

Lähde: STM, Soteuudistus.fi



Vi tryggar, vi botar, 

vi räddar

– välfärd 

tillsammans,

varje dag



Egentliga Finlands välfärdområde

Vårt välfärdsområde fr.o.m. 
1.1.2023

• Social- och hälsotjänster för 27 
kommuner

• Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

• Egentliga Finlands räddningsverk

• Tjänster inom specialomsorgen 
dvs. KTO och Kårkulla

Nästan 500 000 invånare

Sammanlagt 23 000 anställda

Det näst största välfärdsområdet i landet 
med tanke på antalet anställda, en av de 
största arbetsgivarna i Finland.



Vi är ett tvåspråkigt välfärdsområde

• Likvärdighet gäller även språk: man ska få service 
på finska eller svenska.

• I Egentliga Finland ansvarar vi för koordineringen 
av servicen i alla tvåspråkiga välfärdsområden.

• Här ska man beakta bl.a. strukturen i 
organisationen, språkprogram, 
nationalspråksnämndens uppgifter, ekonomi och 
budgetering, ledarskap och kompetens, omvänt 
behörighetskrav samt organisering av tjänster.

5,7 % av invånarna

i Egentliga Finland är
tvåspråkiga.

Tvåspråkighet är en möjlighet!

Kaksikielisyys on mahdollisuus!

Tvåspråkiga välfärdsområden

Utöver Egentliga Finland

• Östra Nyland

• Västra Nyland

• Mellersta Österbotten

• Kymenedalen

• Österbotten

• Vanda-Kervo + Helsingfors



Akademiskt välfärdsområde

• Sammanlagt finns det 21 välfärdsområden.

• Vårt välfärdsområde är ett av de fem akademiska 
välfärdsområden i vårt land.

• Tillsammans med Satakunta och Österbottens 
välfärdsområden bildar vi Västra Finlands 
samarbetsområde.

• För att samordna och utveckla social- och hälsovården 
regionalt finns det fem samarbetsområden i Finland.

• Varje samarbetsområde har ett välfärdsområde som 
upprätthåller ett universitetssjukhus.

Det riktas ett universitetssjukhustillägg till de 
välfärdsområden som upprätthåller ett universitetssjukhus, 
vilket beräknas utifrån invånarantalet.

Tillägget är jämnstort för områden, 34 euro per invånare.

Genom detta ska det täckas kostnader som orsakas av 
universitetssjukhusen och som är högre än kostnaderna i 
andra områden.

Avsikten är att summan läggs 
till den beräknade basfinansieringen från år 2024.

Universitetssjukhusen får tilläggsfinansiering genom 
fakturering även av de tjänster som erbjuds 
andra områden. Andelen av dessa har i genomsnitt varit 11 % 
av de producerade tjänsterna.

Det beviljas separat statsfinansiering för utbildning samt för 
forsknings- och utvecklingsverksamhet även i fortsättningen.



I Egentliga Finland finns det

nästan en halv miljon invånare



I praktiken använder alla 

välfärdsområdets tjänster i 

något skede av sitt liv.

• Det kommer att ske ändringar i tjänsterna efter 
det, när det har beslutats om servicestrategin och 
servicenätet.

• I servicestrategin definieras det vilka tjänster, för 
vem, hur och vem producerar.

• I servicestrategin riktas det speciellt 
uppmärksamhet på 5-8 centrala servicehelheter, i 
vilka det finns det största antalet kunder eller vilkas 
kostnader är de mest betydande.

• Avsikten är att förslaget till servicenätet bereds 
under år 2023.

• Ändringen kommer att ske i etapper för att 
minimera riskerna för kontinuiteten av servicen.

Var och en för välja i vilket 
verksamhetsställe hen vill få icke 
brådskande vård.

Invånarna kan använda servicen inom 
hela Egentliga Finland.

Man ska få byta primärvårdstjänsterna till 
ett annat ställe minst en gång per år.



Det kommer ändringar i 

vårdgarantin

• Lagstiftningen om vårdgarantin 
förändras i september 2023.

• Maximitiderna för att få till vård inom 
den icke-brådskande 
primärhälsovården skräps stegvis.
 Till och med 31.8.2023 ska man ha tillgång 

till vård inom tre månader efter 
bedömningen av vårdbehovet.

 Från och med 1.9.2023 ska man tillgång till 
vård inom 14 dygn efter bedömningen av 
vårdbehovet.

 Från och med 1.11.2024 ska man ha 
tillgång till vård inom sju dygn efter 
bedömningen av vårdbehovet.



Kundrespons är viktig för oss
• Det har stadgats i lagen om välfärdsområden om 

kundens rätt att bli hörd samt att påverka och delta i 
planering och utveckling av tjänsterna.

• Man kan ge respons på våra serviceställen samt via 
nättjänsten varha.fi.

• Behandling av personuppgifter styrs av dataskydd.



ICT- och digitala tjänster

kärnan i utvecklingen

 Informationsförvaltning och digital utveckling planeras 
som del av utvecklingen av välfärdsområdet och dess 
servicenätverk.

 I Egentliga Finland har utgångspunkten för kund- och 
patientdatasystemen varit mycket splittrad.

 Då välfärdsområdet inledde sin verksamhet ställdes 
den smidiga ärendehanteringen och löneutbetalningen 
som målsättningar, och för det mesta lyckades man 
med dessa.

 Kundernas och patienternas datasäkerhets- och 
dataskyddsfrågor är mycket viktiga. Vi utbildar 
regelbundet vår personal i dessa teman.

År 2023 har vi som målsättning att

 främja sammanfogandet av kund- och 

patientdatasystemen så att det skulle 

finnas högst tio kombinationer av 

systemen.
 Före välfärdsområdesreformen fanns 

det över 40 system.

 Införa nya digitala verktyg samt en ny 

modell för kundhandledning och 

kundrespons.



Kundavgifter

• För att likvärdighet mellan kunderna ska 
kunna förverkligas förenhetligades 
kundavgifterna i Egentliga Finlands 
välfärdsområde fr.o.m. 1.1.2023.

• Kundavgifterna för social- och 
hälsotjänster förblev nära den tidigare 
nivån. Ändringarna var små.

• Utgångspunkten har varit varierande och 
det hade tagits ut avgifter av olika storlek 
för samma tjänster i olika kommuner.

Avgiftsfria sociala tjänster är till exempel 
socialt arbete, socialhandledning, 
poliklinisk missbrukarvård, uppfostrings-
och familjerådgivning, verksamhet som 
stöder sysselsättning och 
arbetsverksamhet samt dagverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning.

Avgiftsfria hälsotjänster är till exempel 
hälsorådgivning, rådgivningstjänster, 
största delen av den öppna och den 
specialiserade sjukvården för personer 
under 18 år, förbrukningsartiklar som är 
avsedda för behandling av en långvarig 
sjukdom, akutvård med undantag av 
sjuktransporter som hänför sig till den 
samt vaccinationer som ingår i det 
nationella vaccinationsprogrammet, 
allmänna frivilliga vaccinationer samt 
vaccinationer i enlighet med lagen om 
smittsamma sjukdomar.



Projektet

Framtiden social- och hälsocentral 2020-2023

Nationella 
målsättningar

Förbättra tillgången till tjänster på lika 
grunder och i rätt tid och förbättra 
kontinuiteten i tjänsterna.

Förskjuta tyngdpunkten i 
verksamheten från tunga tjänster till 
förebyggande och föregripande 
arbete.

Förbättra kvaliteten och effekten på 
tjänsterna.

Säkerställa att tjänsterna är 
tvärsektoriella och samordnade.

Dämpa kostnadsökningen.

Våra projekt

• Främjande av välfärd och hälsa

• Verksamhetsmodellen Kraft i vardagen

• Utbildningar för sömnskötare

• Intressentgrupper i servicekedjan för kunden

• Utvecklande av tillgång till vård

• Främjande av tjänster för barn, unga och familjer

• Utvecklande av sociala tjänster

• Utvecklande av mentalvård och missbrukarvård

• Utvecklande av tjänster för äldre

Projektet Framtidens 

social- och hälsocentral i 

Egentliga Finland 

genomför det nationella 

programmet. Vi 

befrämjar att social- och 

hälsotjänsterna 

utvecklas. Syftet är att 

förnya verksamhetssätt 

och att utveckla 

servicehelheter som 

utgår från människan.



Arbetsplats för över

23 000 professionella



Personalens 

välmående är vår 

utgångspunkt.

Cirka 23 0000 anställda, 

antalet fast anställda cirka 82 %.

Med tanke på antalet anställda är vi 

det näst största välfärdsområdet i 

landet, den största arbetsgivaren i 

Egentliga Finland och en av de största 

arbetsgivarna i Finland. 

Genom projektet Uppskattat av de 

professionella vill vi bygga en bra 

arbetsplats och arbetsgemenskap. 

• .



Personal-

sammansättning per 

resultatområde
2/2023

Koncerntjänster

Organiseringens tjänster

ÅUCS/
sjukhustjänster

Social- och hälsotjänster

Tjänster för äldre

Räddningstjänster

Våra professionella har hundratals 

yrkesbeteckningar. Den vanligaste av 

dessa i vårt välfärdsområde är 

sjukskötare, antalet vilka uppgår till 

nästan 4 500.

Antalet närvårdare är cirka 3 300, 

vårdare cirka 1 200, lokalvårdare 

600, specialläkare nästan 600 och 

hälsovårdare cirka 500. 

Därtill har vi bland annat 

socialarbetare, brandinspektörer, 

laboratorieskötare, ICT-proffs, 

instrumentvårdare samt 
avdelningssekreterare. 



Ekonomi och finansiering



Välfärdsområdenas 

finansiering

• Välfärdsområdenas finansiering baserar sig på statlig 
finansiering och delvis på avgiftsintäkter.

• Det följs upp och utvärderas regelbundet att 
finansieringen räcker till.

• Det stöds även med statsbidrag att servicen utvecklas 
innehållsligt.

• Man håller på att göra ändringar i lagen om 
välfärdsområdenas finansiering. Utgående från dessa 
torde man göra justeringar av finansieringen under 
2023, då kommunernas bokslutsuppgifter för 2022 blir 
klara. Det skulle vara möjligt att uppta den här så 
kallade engångsersättningen i räkenskapsåret för år 
2023 som budgetändring.

Egentliga 
Finlands andel 
av hela landets 
finansiering 
är 8,56 %. 

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet

8,56 %

Andelen statlig 

finansiering i vår 

budget är 

cirka 1 932 miljoner 

euro. 

Verksamhets-

intäkter i Varha 

uppgår totalt till

cirka 360 miljoner 

euro. 

Verksamhets-

intäkter för Varha

Statlig 

finansiering 



Egentliga Finlands välfärdsområdes budget och

ekonomiplan

Underskottet i ekonomin ska täckas med ett 
ändringsprogram före år 2025

Det upprättas sannolikt en korrigerad budget för år 
2023. Detta beror på att lagen inte ännu har 
stadfästs och det är inte möjligt att inkludera 
engångsersättningen i budgeten. 

Diskrepansen i utgångsläget mellan den övergående 
kostnadsbasen, välfärdsområdets finansiering och 
den förutspådda kostnadsutvecklingen försvårar 
utarbetandet av en ekonomiplan i balans.

I ekonomiplanen har det förutspåtts en sannolik 
korrigering i statsfinansieringen för att skapa balans i 
ekonomin. Utöver det förutsätter balansen under 
planeringsperioderna ett balanseringsprogram till ett 
belopp av 62,5 miljoner euro.

• Budgeten utvisar ett underskott till ett belopp av 98,6 miljoner euro år 2023. Om 
ändringarna i finansieringslagarna realiseras minskar balanseringsbehovet i 
budgeten till cirka 62,5 miljoner euro.

• Verksamhetskostnaderna uppgår till cirka 2 336,2 miljoner euro. Årsbidraget i 
budgeten utvisar ett underskott till ett belopp av 50,4 miljoner euro.

• Fullmakten att uppta långfristiga lån uppgår till ett belopp av 86,3 miljoner euro.

• Välfärdsområdesfullmäktige godkände Egentliga Finlands välfärdsområdes 
budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023-2025 vid 
fullmäktigesammanträdet i december 2022. I den investeringsplan som 
välfärdsområdesfullmäktige godkände ligger tyngdpunkten för investeringarna år 
2023 på investeringar som säkerställer kontinuiteten i tjänsterna.

2023 Förenhetligande av 
verksamhetsmodeller, byggande 

av organisation, planering av 
servicestrategi och 
ändringsprogram

2024 Engångsersättning, 
övergångsutjämning, 

universitetssjukhustillägg

2025 Underskottet ska 
täckas före utgången av 
ekonomiplaneperioden.



Fördelning av intäkter 

och kostnader per 

resultatområde
2/2023

Koncern-
tjänster

Organiseringens 
tjänster

ÅUCS/
sjukhus-tjänster

Social- och
hälso-tjänster

Tjänster för äldre

Räddningstjänster

Koncern-
tjänster

Organiseringens 
tjänster

ÅUCS/sjukhus-
tjänster

Social- och hälso-
tjänster

Tjänster för äldre

Räddningstjänster
Ledning och organ

0 %

Verksamhetskostnader, totalt 2,336 miljoner euro

Verksamhetsintäkter,

totalt cirka 360 miljoner euro



Välfärdsområdets fastigheter

Vi använder • cirka 500 lokaler som enheter inom socialvården • cirka 200 lokaler inom hälsocentraler 
och hälsostationer • 48 sjukhusbyggnader • 126 lokaler och byggnader för brand- och räddningsväsendet  

Fördelning av ägda fastigheter och hyrda 

fastigheter, totalt cirka 1 145 000 m2.

Ägda
39 %

Hyrda
61 %



Organisation och beslutsfattande



Det stipuleras om välfärdsområdets förvaltning i lagen

• Det stipuleras om verksamheten, 
förvaltningen och ekonomin i 
välfärdsområdena i lagen om 
välfärdsområden.

• Det högsta beslutande organet i 
välfärdsområdet är fullmäktige som väljs 
genom val.

• Välfärdsområdesfullmäktige, 
välfärdsområdesstyrelsen och 
välfärdsområdesdirektören leder 
välfärdsområdet som en helhet och i 
enlighet med invånarnas intressen.

Organen i välfärdsområdet

• Välfärdsområdesfullmäktige (79 ledamöter i 

Egentliga Finland)

• Välfärdsområdesstyrelse

• Revisionsnämnd

• Påverkansorgan

• Nationalspråksnämnd

• Genom beslut av 

välfärdsområdesfullmäktige inrättas 

nämnder, direktioner i affärsverk samt 

sektioner i styrelsen, i nämnder 

och i direktioner.



Förvaltning inom Egentliga 

Finlands välfärdsområde
• Det högsta beslutande organet är välfärdsområdesfullmäktige som väljs genom val.

• Antalet ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige för Egentliga Finland är 79.

• Välfärdsområdesfullmäktige sammanträder i genomsnitt en gång i månaden.

• Välfärdsområdesstyrelsen leder beredningen och verkställigheten av 
välfärdsområdesfullmäktiges beslut samt välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och 
ekonomi.

• Antalet ledamöter i välfärdsområdesstyrelsen är 15.

• Välfärdsområdesstyrelsen sammanträder varje vecka, varannan vecka hålls det ett 
beslutssammanträde.

• Fyra sektioner biträder välfärdsområdesstyrelsen:

• Koncern- och lokalsektionen, sektionen för organisering, personalsektionen 
samt sektionen för främjande av välfärd och hälsa.

• Utöver föredragningsuppdraget har sektionerna styrnings- och 
övervakningsuppgifter samt beslutanderätt angående vissa i förvaltningsstadgan 
specificerade ärenden.

• Välfärdsområdesdirektör för Egentliga Finland är Tarmo Martikainen.

• I beslutsfattandet deltar också nämnder, vilkas uppgifter är att utveckla, styra och 
övervaka organisationens verksamhet på det verksamhetsområde som underställts den 
ifrågavarande nämnden.

• För att garantera befolkningens möjligheter att delta och påverka har det inrättats 
påverkansorgan i välfärdsområdet. Medlemmarna i dessa påverkansorgan 
representerar alla kommuner inom välfärdsområdet.

• Organens föredragningslistor och sammanträdesprotokoll är offentliga handlingar.

Det första välfärdsområdesvalet förrättades i 
januari 2023.

Det nästa välfärdsområdesvalet förrättas 
söndagen den 13 april 2025.

Valkretsen i välfärdsområdesvalet utgörs av 
ett välfärdsområde. Kandidaterna ställs upp 
för hela välfärdsområdet, väljarna röstar på 
kandidaterna endast inom sitt eget 
välfärdsområde.



Ylätason organisaatio | Högsta ledningen

Aluevaltuusto (79)
Välfärdsområdesfullmäktige

Aluehallitus (15)
Välfärdsområdesstyrelsen

Aluevaalilautakunta (5)
Valnämnden för välfärdsområdesval

Tarkastuslautakunta (8)
Revisionsnämnden

Kansalliskielilautakunta (13)
Nationalspråksnämnden 

Konserni- ja toimitilajaosto (9)
Koncern- och lokalsektionen 

Ikääntyneiden 
palvelulautakunta 
(13)
Nämnden för tjänster 
för äldre

Sote-
palvelulautakunta 
(13)
Nämnden för social-
och hälsotjänster

Tyks/sairaalapalvelu-
lautakunta (13) 
Nämnden för 
ÅUCS/sjukhustjänster 

Pelastuslautakunta 
(13)
Räddningsnämnden

Tulevaisuuden, tutkimuksen ja 
osaamisen neuvottelukunta (5+12)
Delegationen för framtid, forskning 
och kompetens

Poliittinen yhteistyötoimikunta 
Politiska samarbetskommittén

Nuorisovaltuusto 
Ungdomsfullmäktige

Vanhusneuvosto 
Äldrerådet

Vammaisneuvosto  Rådet för 
personer med  funktionsnedsättning

Monikulttuurisuusneuvosto
Rådet för kulturell mångfald

Hyvinvointialuejohtaja
Välfärdsområdesdirektör

Tarmo Martikainen

Vaikuttamistoimielimet
Påverkansorgan  

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Social- och 
hälsotjänster

Mikko Pakarinen

Ikääntyneiden 
palvelut

Tjänster för äldre
Eeva-Sirkku Pöyhönen

Tyks/
sairaalapalvelut

ÅUCS/sjukhustjänster
Mikko Pietilä

Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos/

pelastuspalvelut
Egentliga Finlands

räddningsverk/
räddningstjänster

Vesa Halonen

Järjestämisen palvelut
Organiseringens tjänster

Antti Parpo

Konsernipalvelut
Koncerntjänster
Laura Saurama

Järjestämisjaosto (9)
Sektionen för organisering

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen jaosto (9)
Sektionen för främjande av 
välfärd och hälsa

Henkilöstöjaosto (9)
Personalsektionen



Välfärdsområdes-

strategi

2022-2026



Vi tryggar, vi botar, vi 

räddar – välfärd

tillsammans, varje dag

Mission
dvs. syftet med vår

existens



I vårt välfärdsområde

arbetar vi tillsammans

• Uppskattande och jämlikt.
Vi tar hand om alla. Vi erbjuder högklassiga och jämlika 
tjänster i enlighet med kundens behov och med vår 
servicestrategi.

• Ansvarsfullt och effektivt
Vi kan vår sak.
Vi utför resultatrikt arbete och resultatrik forskning. Vi 
förnyar modigt. Vi verkar ansvarsfullt när vi ordnar tjänster 
och som arbetsgivare. Vi verkar på ett hållbart sätt.

• Vänligt med yrkeskunnighet
Vi möter människor på ett vänligt och uppskattande sätt. Vi 
lyssnar och vi tar olika synpunkter i beaktande i vår 
verksamhet. Vi gör våra invånare och intressentgrupper 
delaktiga.

Värderingar
vårt arbete bygger på de 

värderingar som vi gemensamt

har godkänt



Vision
dvs. målstillstånd på lång sikt

Vi är det vänligaste och 
effektivaste akademiska 
välfärdsområdet, uppskattat 
av de professionella.

Vi tryggar tillsammans med 
våra partners hälsa och 
välfärd för alla som bor i 
Egentliga Finland, tvåspråkigt.

• Vänligaste

• Effektivaste

• Uppskattat av de 
professionella

• Akademiskt

• Tvåspråkigt



Varhas visuella profil



Vårt officiella namn är

Varsinais-Suomen hyvinvointialue,
Egentliga Finlands välfärdsområde.

Vi använder den tvåspråkiga versionen av logon i officiella 

sammanhang. Logon har bildats av de finska orden Varsinais-

Suomi (Egentliga Finland) och hyvinvointialue (välfärdsområde).

Våra färger är violett och turkos. De kommunicerar att vi är 

pålitliga samt att Egentliga Finland är havsnära.

I alla resultatområdens kommunikation används som undertecknare det officiella namnet för Egentliga Finlands välfärdsområde.

Organiseringens 

tjänster
Koncerntjänster ÅUCS

sjukhustjänster

Social- och 

hälsotjänster

Tjänster för 

äldre
Räddnings-

tjänster



Mera information

• Sociala medier
• Facebook: @VarhaHyvinvointi

• Twitter: @VarhaHyvinvoint

• Instagram: @Varha Hyvinvointi

• LindkedIn: Varsinais-Suomen hyvinvointialue 
Egentliga Finlands välfärdsområde

#Varha #VarhaHyvinvointi 
#Hyvintekijät #ViGörEttGottJobb
#VarhaPäättää

• Webbtjänsten Varha.fi



Hyvinvointia yhdessä, 

joka päivä!

Välfärd tillsammans, 

varje dag!


