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Kyrkan och välfärdsområdena
Från och med 1.1.2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna
från 195 kommuner eller samkommuner till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad.
Ansvaret för räddningsverkens uppgifter överförs till välfärdsområdena.
Det centrala målet för social- och hälsovårdsreformen är att samarbetet mellan såväl
primärvården och den specialiserade sjukvården som hälsovården och socialväsendet
ökar inom de enhetliga välfärdsområdena. På detta sätt får människor snabbare och
bättre den vård de behöver.
Social- och hälsovårdsreformen genomförs som bäst. Lagen om ordnande av social- och
hälsovård har godkänts i riksdagen. Beslutsfattarna i välfärdsområdena väljs vid
välfärdsområdesvalet som ordnas i januari 2022.
Social- och hälsovårdsreformen har många konsekvenser för församlingarnas och de
kyrkliga aktörernas vardag. Enligt lagstiftningen om välfärdsområden är församlingarna
samarbetspartner som främjar välfärd och hälsa vid sidan av företag och allmännyttiga
aktörer. Ur välfärdsområdenas synvinkel kan församlingarna vara serviceproducenter
och samarbetspartner på partnerskapsbasis. Utgångspunkten är att de nuvarande avtal
som ingåtts med kommunerna eller samkommunerna fortsätter inom de nya
välfärdsområdena. Det lönar sig dock att omsorgsfullt säkerställa att varje avtal
fortsätter.
Kyrkans och församlingarnas roll i välfärdsområdena skapas framför allt utifrån kyrkans
egna värderingar. Vi går vid människornas sida hela livet – vi är närvarande i glädje,
sorg och kriser. Vi vill skapa hopp och trygghet samt bygga förtroende i människornas
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vardag och i samhället. Därmed kan församlingarnas grundläggande verksamhet vara
starkt knuten till servicehelheterna i välfärdsområdena.
Det är viktigt att församlingarna sträcker ut en hand för samarbete inom de nya
välfärdsområdena och aktivt deltar i byggandet av välfärdsområdena.
Kyrkostyrelsen stöder församlingarna och stiften i påverkansarbetet i reformen.
Representanter för Kyrkostyrelsen deltar i den riksomfattande gruppen för
genomförande av social- och hälsovårdsreformen, som lyder under social - och
hälsovårdsministeriet. Kyrkostyrelsen samarbetar dessutom med andra viktiga
samarbetspartner, såsom Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Kommunförbundet.
Sakkunniga vid Kyrkostyrelsen har sammanställt den bifogade presentationen om kyrkan
och social- och hälsovårdsreformen till stöd för det lokala inflytandet. Syftet med
presentationen är att ge perspektiv i anslutning till social- och hälsovårdsreformen och
uppmuntra församlingarna att fundera över sin roll som aktör inom välfärdsområdet.
Presentationen uppdateras när genomförandet av reformen framskrider. Dessutom
producerar Kyrkostyrelsen också material om kommunens roll efter social- och
hälsovårdsreformen samt om hur församlingarnas och kommunernas samarbete
eventuellt förändras.
Det finns fortfarande många öppna frågor i anslutning till social- och
hälsovårdsreformen. Eftersom genomförandet av reformen bara har börjat kan man
ännu inte ge några raka svar på alla dessa frågor. Många saker klarnar först i samband
med genomförandet av reformen. I detta skede är det viktigt att församlingarna är
aktiva när det egna välfärdsområdet inleds och bygger upp förtroende på lokal nivå.
Endast på detta sätt kan man identifiera församlingarnas roll och betydelse inom de nya
välfärdsområdena.
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