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Social- och hälsovårdsreformen 2023

”Genom reformen förbättras basservicen för 
människorna.”



1.1.2023 träder reformen i kraft

IDAG 2023
Kommun – Åbo, 
Pargas, Kimito, 

Samkommun 
– Kårkulla

Sjukvårdsdistrikt 
– VSSHP/TYKS

Egentliga 
Finlands 
välfärdsområde

Välfärdsområdesfullmäktige



Exempel på offentliga tjänster

• primärvård
• specialiserad sjukvård
• sjukhustjänster
• tandvård
• mentalvårds- och 

missbrukartjänster
• mödra- och 

barnrådgivning

• funktionshinderservice
• socialt arbete för vuxna
• barnskydd
• boendeservice för äldre
• hemvård
• rehabilitering



Vad händer med Kårkulla?

• Händer det något med servicetagare?
• Händer det något med boendena?
• Händer det något med dagverksamheten?
• Händer det något med korttiden?
• Händer det något med experttjänsterna?



Livet fortsätter också efter den 1.1.2023

• Boendeverksamheterna finns kvar – ingen behöver 
flytta

• Dagverksamheterna finns kvar
• Också övrig verksamhet fortsätter

• Ansvaret att sköta verksamheten övergår från 
kommunerna till välfärdsområdet

• Kårkullas verksamhet delas mellan de åtta 
tvåspråkiga välfärdsområdena



Egentliga Finlands välfärdsområde tar över

Kårkulla i Åboland blir en del av välfärdsområdet

• Boendeserviceenheter och dagverksamheter
• Sakkunnigtjänster 
• Annan verksamhet och personal

• Personalen går över med oförändrade 
anställningsvillkor



Svenskspråkiga specialtjänster i framtiden

• Upprätthålla och utveckla expertkunnande på 
svenska

• Utgå ifrån Kårkullas styrkor och det svenska språket
• Fokusera på den verksamhet som de blivande 

välfärdsområdena efterfrågar och behöver
• Samarbete i svenskfinland – regioner, kommuner, 3. 

sektorn



Svenskspråkiga specialtjänster i framtiden -
en möjlig framtidsbild?

• Basnivå-boenden och dagverksamhet övergår till 
välfärdsområden (Kårkulla kan vid behov utvidga sin service inom vissa 
områden)

• ”Kårkulla” erbjuder Specialboenden 
Experttjänster
Polikliniktjänster                  
KUR
Fortbildningspaket
Specialkompetens



Svenskspråkiga specialtjänster i framtiden

• Tjänsterna koncentreras fysiskt till ett antal 
verksamhetspunkter, t.ex. en per region (KUR 
endast i Pargas).

• Tjänsterna erbjuds i alla tvåspråkiga 
välfärdsregioner, lokalt och genom mobila lösningar 
eller distanslösningar.

• Verksamheten leds från Egentliga Finlands 
välfärdsområde.



Vi jobbar för att vi ska 
också i framtiden kunna 
vara ett stöd för ett gott liv.

TACK!
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