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I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är de centrala målen för reformen
av social- och hälsotjänsterna att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga
social- och hälsotjänster samt räddningstjänster för alla finländare samt främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet. Målet för reformen är också att trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, reagera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig, såsom en åldrande befolkning och försämringen av försörjningskvoten, och dämpa kostnadsökningen i de offentliga finanserna.
Avsikten är att ansvaret för att ordna social- och hälsovård och räddningsväsendet ska samlas i självstyrande
områden som är större än kommuner och kallas vårdlandskap. I Nyland är avsikten att reformen ska genomföras med beaktande av regionens särdrag. Genom att uppgifterna koncentreras till styrningen av landskapsfullmäktige som valts genom direkta val stärks den demokratiska styrningen av landskapens lagstadgade uppgifter. Målet är också att stärka landskapsinvånarnas möjligheter att delta och påverka.
Målet är att stärka vårdlandskapens organiseringsansvar och skyldighet att trygga social- och hälsovårdens och
räddningsväsendets tjänster i alla situationer. Vårdlandskapen ska producera de tjänster som hör till deras organiseringsansvar huvudsakligen som offentliga tjänster, och den privata och den tredje sektorn ska fungera
som kompletterande tjänsteproducenter. Syftet med bestämmelserna om överföring av personal är att trygga
personalens ställning i reformen. Målet är också att förändringarna i skattestrukturen inte medför åtstramningar
i beskattningen då de träder i kraft och att det inte ska ske några ändringar i ställningen i beskattningen för den
verksamhet som överförs till vårdslandskapet.
Målet med reformen är att skapa en enhetlig servicestruktur för mer bärkraftiga aktörer inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, varvid tjänsterna samlas under ett enda beslutsfattande, en enda ledning och
en enda budget. Genom administrativa, strukturella och funktionella ändringar effektiviseras tjänsteproduktionen och eftersträvas effektivitet och verkningsfullhet för att stävja kostnadsökningen. En servicestruktur där
en enda anordnare i princip ansvarar för kundens alla tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet ska innehålla ett incitament att sörja för kundens tjänster enligt behov, i rätt tid och kostnadseffektivt.
Målet är att stärka och trygga vårdlandskapets högklassiga och kundorienterade tjänster på finska, svenska och
samiska. Avsikten är också att stärka den kunskapsbaserade styrningen, ledningen och utvecklingen av socialoch hälsovården och räddningsväsendet, vilket för sin del stöder uppnåendet av målen för reformen.
Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att främja och upprätthålla befolkningens välfärd och hälsa och
säkerställa likvärdiga, samordnade och kostnadseffektiva social- och hälsotjänster i hela landet. Det främsta
syftet är att sköta om befolkningens välfärd och hälsa och härigenom minska skillnaderna i välfärd och hälsa
mellan befolkningsgrupperna. Syftet är att skapa ändamålsenliga förutsättningar för tillträde till vård och tjänster och för att det i hela landet ska finnas tillräcklig tillgång till tjänster på lika villkor samt en servicestruktur
som tar hänsyn till behoven hos de människor som behöver tjänster och till förändringar i dessa behov. Samtidigt ska servicestrukturen vara kostnadseffektiv så att de till buds stående resurserna räcker till för att huvudmännen ska kunna ta ansvar för att ordna de tjänster som speciallagarna om social- och hälsovård föreskriver.
Målet är att åstadkomma sådana ändringar i verksamheten genom vilka den primära tyngdpunkten i socialoch hälsovårdens verksamhet flyttas över till tjänsterna på basnivå och förebyggande arbete.
Inom räddningsväsendet är målet med reformen att trygga och upprätthålla tillgången till, omfattningen av och
kvaliteten på räddningsväsendets tjänster samt att utveckla den riksomfattande enhetligheten i räddningsväsendets tjänster och effektivisera verksamhetens verkningsfullhet. Avsikten är att säkerställa att landskapens
räddningsverk har möjlighet att producera prehospital akutsjukvård i hela landet. Målet är också att stärka både
deltagandet i det internationella samarbetet inom räddningsväsendet och den civila beredskapen och räddningsväsendets nationella förmåga att lämna och ta emot hjälp inom räddningsverksamheten.
Målet är att kommunerna även efter det att reformen trätt i kraft ska vara sådana sammanslutningar för invånarnas lokala deltagande, demokrati, bildning och livskraft som sköter självstyrelseuppgifter som hör till kommunens allmänna verksamhetsområde samt lokala lagstadgade uppgifter. Avsikten är att kommunerna efter
reformen fortfarande ska ansvara bland annat för främjandet av välfärd och hälsa, skötseln och främjandet av
sysselsättningen samt för den lokala näringspolitiken. Eftersom reformen innebär en betydande förändring i
kommunernas verksamhet och den kommunala ekonomin, är målet att reformera kommunernas finansieringssystem så att den relativa jämvikten inom den kommunala ekonomin förblir nästan densamma som före reformen.
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Syftet med reformen är att på ett totalekonomiskt effektivt sätt trygga den egendom och de lokaler som organiseringsuppgiften förutsätter för vårdlandskapen. Målet är att kommunerna behandlas jämlikt vid egendomsarrangemangen och att arrangemangen inte äventyrar genomförandet av finansieringsprincipen i de uppgifter
som kommunen fortfarande ska ansvara för.

