
Rätt att prata ditt modersmål
Som klient har du rätt att använda finska eller 
svenska. Ibland saknas ett gemensamt språk.  
Då måste personalen försäkra sig om att klienten 
förstår hur hans eller hennes ärende sköts.

Möjlighet att inverka på 
tjänsterna
Människorna uppmuntras på många sätt att delta 
i utvecklingen av social- och hälsotjänsterna. Du 
kan t.ex. vara med i ett äldreråd, ett råd för personer 
med funktionsnedsättning eller ett klientråd.

Offentligt servicelöfte
Landskapet avger ett offentligt servicelöfte till 
landskapets invånare. I löftet berättar landskapet 
hur man avser tillhandahålla tjänsterna. 
Landskapet ska också berätta huruvida tjänsterna 
har tillhandahållits i enlighet med löftet.

Brådskande vård och stöd 
som trygghet
I fortsättningen får du den allra mest krävande 
vården från 12 sjukhus med omfattande jour. På 
det sättet säkerställs vård med hög kvalitet och 
kompetens. Sådana tjänster behöver de flesta av 
oss sällan, kanske endast en gång i livet.

Centralsjukhusens samjourer erbjuder sådana 
jourtjänster som behövs ofta, precis som i 
nuläget. Socialarbetet har också en krisjour.

Man vill minska köerna vid jourmottagningarna. 
Inom social- och hälsotjänsterna utökas 
mottagningarna kvällstid och på veckoslut.  

Valfrihet förbättrar tillgången  
till tjänsterna
Som klient får du större möjlighet att välja vem 
som utför social- och hälsotjänsterna. Du kan välja 
en tjänst från den offentliga, den privata eller den 
tredje sektorn i fråga om de tjänster som omfattas av 
valfriheten. Klientavgiften är densamma.

Du får större frihet att välja vårdare och läkare 
samt den rådgivning som hör till socialservicen. 
Dessutom kan du välja tandklinik. Om du är klient hos 
hemvården, kan du vid behov få en klientsedel och 
välja vem du anlitar för tjänster i hemmet.

Webbtjänster, klientrådgivare och servicehandledare 
handleder dig i valet av lämpliga tjänster.

Mer individuella tjänster
Du får tjänster enligt din situation och vid 
rätt tidpunkt. Det gör att ditt ärende sköts 
snabbare. Det blir mindre köer när tjänsterna 
och vårdkedjorna fungerar smidigt. Du får 
snabbare tillgång till läkare och andra tjänster.

Social- och hälsotjänsterna har samordnats till 
en fungerande helhet. Uppgifterna om klienten 
överförs smidigt mellan tjänsterna.

Mångsidigare närtjänster
De social- och hälsotjänster som erbjuds vid 
verksamhetsställena kompletteras med nya flexibla 
närtjänster.

Exempel:
•  I fortsättningen erbjuds du fler tjänster och 

mer rådgivning i digital form som stöd för 
välbefinnandet. Du kan till exempel boka tid 
eller ställa frågor till klientrådgivare via webben. 
Vid behov kan du träffa en distansläkare eller en 
socialarbetare virtuellt i en webbtjänst.

•  Ambulerande tjänster, såsom en tandläkarbuss, 
kommer till ett ställe nära dig.

•  Rådgivningsbyråernas familjearbete sköts vid 
behov i hemmet. Tjänster som ges i hemmet är 
också ett stöd för äldre. I en nödsituation kommer 
den prehospitala akutsjukvården hem till dig.

Vad innebär social-  
och hälsovårds- 

reformen för mig?
Social- och hälsotjänsterna 2019
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Målen med  
reformen

Minskade hälso- och 
välfärdsskillnader
Skillnaderna i hälsa och  
välfärd mellan olika regioner  
och befolkningsgrupper  
minskar.

Människorna behandlas lika
Alla har lika möjligheter att få tillräckliga social-, 
hälsovårds- och sjukvårdstjänster i enlighet med 
lag. Alla har rätt till tjänster av lika god kvalitet.

Modernare tjänster
Reformen av social- och hälsotjänsterna tryggar 
de framtida tjänsterna för människorna.

Man tar i bruk de effektivaste och mest 
verkningsfulla verksamhetssätten inom social- 
och hälsotjänsterna.

Finansieringen till social- och hälsotjänsterna 
minskar inte jämfört med nuvarande nivå. 
Tjänsterna reformeras på ett sådant sätt att 
kostnadsökningen bromsas upp.

Vad är social- och 
hälsovårdsreformen?
Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela 
den offentliga social- och hälsovården. Reformen 
genomförs av staten och kommunerna, som öppet 
berättar om ändringarna för invånarna.

I nuläget är det kommunerna som ordnar de 
offentliga social- och hälsotjänsterna. Den 1 januari 
2019 överförs ansvaret för att ordna tjänsterna till 
18 landskap. Även om det därefter är landskapet 
som ordnar tjänsterna, får du också i fortsättningen 
närtjänster i det område där du bor.

Varför behövs social- och 
hälsovårdsreformen?
Fungerande social- och hälsotjänster hjälper 
människorna att behålla sin funktions- och 
arbetsförmåga. För närvarande fungerar tjänsterna 
inte på bästa möjliga sätt:

•  Människorna får ibland köa länge.

•  Tjänsteutbudet varierar mellan olika kommuner.

•  Ineffektiva verksamhetssätt används inom social- 
och hälsotjänsterna.

•  Det råder ekonomisk recession, vilket betyder att 
det finns mindre pengar för tjänsterna.

Reformen av social- och hälsotjänsterna löser dessa 
problem.

Vad är offentliga social-  
och hälsotjänster?
De är tjänster som staten finansierar med 
skattemedel. I fortsättningen ordnar landskapen 
alla offentliga social- och hälsotjänster.

De är till exempel
• hälsovårdscentralernas tjänster
• sjukhustjänster
• mun- och tandvård
• mentalvårds- och missbrukartjänster
• mödra- och barnrådgivning
• socialt arbete för vuxna
• barnskydd
• funktionshinderservice
• boendeservice för äldre
• hemvård
• färdtjänst

• miljö- och hälsoskydd
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