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MOTIVERING 

10  Verkstäl l ighet  och uppföljning 

10.1 Verkställighet av reformen och stöd för förändringen 

Verkställigheten av reformen planeras nationellt och regionalt. Den regionala beredningen av 
social- och hälsovården i reformen bygger på det regionala samarbetet i de nuvarande organi-
seringsansvariga kommunerna och samkommunerna. Beredningen i regionerna kan delas in i 
följande tre faser: (i) innehållsmässig utveckling av social- och hälsovården i statsunderstöds-
projekt, (ii) verksamheten i det temporära beredningsorganet efter att lagarna trätt i kraft samt 
(iii) välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet innan uppgifterna att ordna social- och hälsovår-
den och räddningsväsendet överförs. För att planera det regionala genomförandet av reformen 
har social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en sektion för regional beredning. 

Programmet Framtidens social- och hälsocentral, som lanserades av statsminister Sanna Ma-
rins regering, stöder regionernas planering och genomförande av den nya typen av utvidgade 
social- och hälsocentraler och av innehållsmässiga reformer inom sektorn åren 2020–2022. Av 
programmet beviljades sommaren 2020 sammanlagt 70 miljoner euro i statsunderstöd för reg-
ionala projekt som främjar utvecklandet av primärvården och socialvården och integrationen av 
dessa. Beslut om eventuella statsunderstöd för programmet 2021 och 2022 fattas separat. För 
regionala projekt som stöder strukturreformen inom social- och hälsovården beviljades dessu-
tom sommaren 2020 sammanlagt 120 miljoner euro i statsunderstöd för åren 2020–2021. Inom 
projekten genomförs i enlighet med gällande lagstiftning regionalt utvecklande och förenhetli-
gande av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. 

Kommunerna, samarbetsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistriktet, spe-
cialomsorgsdistriktet och räddningsväsendet inom välfärdsområdet ska omedelbart efter infö-
randelagens ikraftträdande avtala om det temporära beredningsorganets sammansättning och 
om vilken myndighet som tillsätter beredningsorganet. Det temporära beredningsorganet svarar 
för beredningen av inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt utövar be-
slutanderätt i fråga om det och svarar för att föra talan i anknytning till sina uppgifter till dess 
att välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av väl-
färdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. 

Inom räddningsväsendet stöds regional beredning, men reformarbetet stöds också genom ut-
veckling av riksomfattande styr-, lednings- och kommunikationspraxis, stärkande av den stra-
tegiska planeringen, genomförandet och uppföljningen, utveckling av ett gemensamt kunskaps-
underlag och kunskapsbaserat ledarskap samt riksomfattande IKT-lösningar. Efter att de före-
slagna lagarna trätt i kraft tillsätter inrikesministeriet en delegation för räddningsväsendet med 
uppgift att stödja fastställandet av målen för tjänsteproduktionen och att följa upp och utvärdera 
genomförandet av de åtgärder som föreslås i reformen och uppnåendet av målen. Delegationen 
ska för sin del utreda behoven av förändringsstöd och strategisk planering inom räddningsvä-
sendet i välfärdsområdena samt systematiskt följa hur förändringen genomförs. 

Syftet med de riksomfattande styrnings- och stödåtgärder som hänför sig till beredningen av 
reformen är att samla exempel och skapa modeller för beredningen och inrättandet av välfärds-
områdena. Välfärdsområdena kan om de så önskar utnyttja dessa modeller för att förenhetliga 
och strömlinjeforma sin verksamhet och ordnandet av lagstadgade uppgifter. Med hjälp av mo-
dellerna strävar man efter att stävja kostnaderna för förändringen av reformen. Med hjälp av 
modellerna strävar man också efter att påskynda genomförandet av reformen genom att minska 
mängden liknande beredningsarbete i alla välfärdsområden. 
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Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet har sedan 2018 årli-
gen fört diskussioner med de regionala aktörer som för närvarande ansvarar för ordnandet av 
social- och hälsovården och räddningsverksamheten. Vid diskussionerna har man bland annat 
behandlat ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet, tillgången till tjänster, 
kostnadsutvecklingen och utvecklingsbehoven. En väsentlig del av denna dialog är det gemen-
samma kunskapsunderlaget. 

Det finns en kostnads- och effektmätare för social- och hälsovården (s.k. KUVA-mätare) som 
produceras av Institutet för hälsa och välfärd och som ger information om befolkningens välfärd 
och hälsa, behovet av vård och tjänster, tjänsterna och tjänsternas kvalitet och tillgänglighet, 
service- och vårdprocesser samt kostnader. Den mätare som togs i bruk 2019 omfattar över 500 
indikatorer som ska följas upp. KUVA-mätarens aktualitet följs upp varje månad och dess indi-
katorvärden presenteras i användargränssnittet Datafönstret. 

Kommuner och samkommuner ska lämna in sina särskilt föreskrivna ekonomiska uppgifter om 
räkenskapsperioden 2021 till Statskontorets informationstjänst Granskaförvaltningen.fi för den 
kommunala ekonomin i enhetlig och jämförbar form. I enlighet med det som föreslås i propo-
sitionen åläggs välfärdsområdena att automatiskt rapportera sina ekonomiska uppgifter på ett 
sätt som motsvarar kommunernas, vilket gör det möjligt att få tillförlitliga, aktuella och jämför-
bara uppgifter om välfärdsområdenas ekonomi. 

Inrikesministeriet har främjat uppbyggnaden av ett gemensamt kunskapsunderlag i samarbete 
med finansministeriet genom att planera och bereda ett projekt för genomförandet av en nation-
ell plattform för informationshantering inom räddningsväsendet. Räddningsväsendet är den or-
ganisation som först tar i bruk plattformen för informationshantering. Genomförandet av platt-
formen för informationshantering styrs av en styrgrupp som består av olika parter. 

I enlighet med den styrmodell för välfärdsområdena som föreslås i propositionen ska Institutet 
för hälsa och välfärd årligen producera en expertbedömning om lika tillgång till och kostnads-
effektivt genomförande av social- och hälsovårdstjänster i varje framtida välfärdsområde. Utö-
ver de regionala expertbedömningarna ska institutet producera en riksomfattande expertbedöm-
ning av social- och hälsovården på grundval av ovan nämnda uppgifter och bedömningar och 
internationella jämförelsematerial. 

En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av ett enhetligt kunskapsunderlag och av välfärds-
områdets verksamhet och ekonomi skulle främja och säkerställa uppkomsten av en enhetlig 
lägesbild och stärka det planmässiga genomförandet av den lagstiftning som föreslås i propo-
sitionen. 

10.2 Uppföljning och utvärdering av reformen 

Det är svårt att på förhand bedöma konsekvenserna av ändringarna i reformen och till och med 
omöjligt att förutse alla konsekvenser för ekonomi, förvaltning samt människor och tjänster. 
Liksom vid alla större reformer kan förslaget medföra oväntade verkningsmekanismer och över-
raskande konsekvenser. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp och med hjälp av forsk-
ning i efterhand bedöma de förväntade och oväntade effekterna av reformen. 
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Uppföljning 

Välfärdsområdena kommer att vara olika till storlek och struktur, och deras beredskap och för-
måga att åta sig det föreslagna organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddnings-
väsendet varierar. Uppföljningen av genomförandet av reformen är en fortgående process som 
producerar aktuell information för varje välfärdsområde, på riksnivå och för att möjliggöra en 
regional jämförelse, i regel på basis av rutindatainsamling och utan separata datainsamlingar. 

Den föreslagna nya uppföljningsmekanism som beskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden, i 
29 och 30 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård samt i 13 och 14 § i lagen om ordnande 
av räddningsväsendet skulle innebära att uppföljningen och bedömningen blir en del av den 
årliga planeringen av välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdet ska inom sitt område följa 
befolkningens välfärd och hälsa samt behov, tillgång, kvalitet, verkningsfullhet och jämlikhet, 
kostnader och produktivitet i fråga om den social- och hälsovård det ordnar och hur samord-
ningen av tjänsterna för kunderna har genomförts. Välfärdsområdet ska årligen utarbeta en re-
dogörelse för hur social- och hälsovården genomförts och för det ekonomiska läget inom sitt 
område. Valvira och varje regionförvaltningsverk ska årligen utifrån de uppgifter som erhållits 
i samband med tillsynen över social- och hälsovården upprätta en rapport om huruvida social- 
och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls på lika villkor i välfärdsområdena. Inom räddningsvä-
sendet ska välfärdsområdet följa tillgången, kvaliteten och effektiviteten, kostnaderna och pro-
duktiviteten för det räddningsväsende som det ansvarar för att ordna. Välfärdsområdet ska årli-
gen utarbeta en redogörelse för hur räddningsväsendet genomförts och för det ekonomiska läget 
inom sitt område. Varje regionförvaltningsverk bereder årligen för varje välfärdsområde inom 
sin region en expertbedömning av om nivån på tjänsterna och finansieringen inom räddnings-
väsendet är tillräcklig. 

Utöver de uppgifter som uppkommer genom välfärdsområdenas egen verksamhet samt de 
KUVA-uppgifter och expertbedömningar som Institutet för hälsa och välfärd samlar in fås be-
hövliga uppgifter också från andra källor. Uppgifter kommer att fås exempelvis från sjukför-
säkrings- och pensionssystemet samt från statistikmyndigheterna. Den uppföljningsinformation 
som samlas in används också i den vetenskapliga analysen av reformen. För detta görs en be-
skrivning av utgångsläget som ett tvärsnitt med uppgifterna för 2021–2022. Insamlingen av 
tvärsnittsinformation ska upprepas med jämna mellanrum, exempelvis med fem års mellanrum. 
På detta sätt får man en bred och mångsidig bild av reformens konsekvenser till exempel åren 
2026 och 2031. De mera omfattande tvärsnitten vid dessa tidpunkter kompletteras med den 
kontinuerligt insamlade uppföljningsinformationen och olika longitudinella studier. Institutet 
för hälsa och välfärd har publicerat riksomfattande och regionala sakkunnigbedömningar av 
social- och hälsovården sedan 2018. Detta gör det möjligt att i efterhand granska de viktigaste 
indikatorerna för tillgången till och kvaliteten på hälso- och sjukvården samt att följa upp lång-
siktiga förändringar under tiden före reformen när organiseringsansvaret överförs och därefter. 
Utöver uppgifter om social- och hälsovårdstjänster samt befolkningens välfärd och hälsa ska 
uppföljningen inriktas på välfärdsområdenas ekonomi och dess utveckling. Den ekonomiska 
utvecklingen och de mål som ställts för den i lagen om välfärdsområden finansiering ska i hu-
vudsak följas i planen för de offentliga finanserna och i de årliga förhandlingarna mellan staten 
och välfärdsområdet i samband med den. För detta ska varje ministerium inom sitt verksam-
hetsområde ta fram en utvärdering av välfärdsområdenas uppgifter och kostnader. Planen för de 
offentliga finanserna ska innehålla en utvärdering av välfärdsområdenas ekonomi och dess sam-
lade utveckling. 

Vid uppföljningen fästs särskild uppmärksamhet i enlighet med den särlösning för Nyland som 
föreslås i propositionen vid genomförandet av välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-
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sammanslutningens organiseringsuppgift. Genom uppföljningen fås information om lika till-
gång till tjänster. Genom uppföljningen fås dessutom information om huruvida deloptimering 
sker mellan primärvården och den specialiserade sjukvården eller hälso- och sjukvården när 
olika aktörer svarar för ordnandet av dessa tjänster. I 116 § i den föreslagna lagen om välfärds-
områden finns bestämmelser om välfärdsområdenas bokföring. Genom förordning fastställs 
handlingarnas form så att välfärdsområdenas uppgifter rapporteras på ett enhetligt sätt. Rappor-
teringen om välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter efter räkenskapsårets slut ska påskyndas 
väsentligt jämfört med den nuvarande kommunala ekonomin, eftersom man strävar efter att 
göra rapporteringen om välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter och verksamhetsuppgifter så 
harmoniserad och automatiserad som möjligt. Under de fem år som följer på reformen kommer 
särskild uppmärksamhet att ägnas åt att skapa en enhetlig uppföljning av ekonomi och kostna-
der. 

Reformens konsekvenser för hållbarhetsgapet ska beaktas i finansministeriets kalkyl över håll-
barhetsgapet, vars storlek uppdateras två gånger om året. Kalkylen publiceras varje vår i finans-
ministeriets ekonomiska översikt och i planen för de offentliga finanserna. På hösten publiceras 
kalkylen över hållbarhetsunderskottet i den ekonomiska översikten som ingår som bilaga till 
budgetpropositionen. Kalkylen över hållbarhetsunderskottet som görs av finansministeriets 
ekonomiska avdelning görs upp i enlighet med gemensamt överenskomna metoder och beräk-
ningsprinciper inom EU. Vid bedömningen av åldersbundna utgifter används en analysmodell 
för socialutgifter som utvecklats vid social- och hälsovårdsministeriet (SOME-modell). 

Den information som uppföljningen av förändringsprocessens konsekvenser ger stöder den nat-
ionella styrningen, ledningen och utvecklingen av räddningsväsendet och därigenom produkt-
ionen av jämlika och enhetliga tjänster inom räddningsväsendet. Överföringen av organisering-
sansvaret för räddningsväsendet till välfärdsområdena är en omfattande strukturell förändrings-
process. En förutsättning för att den ska lyckas är en systematisk uppföljning av förändringarna 
i räddningsväsendets tjänster och servicenivå och en föregripande konsekvensbedömning på 
nationell nivå, enligt välfärdsområde och i fråga om olika befolkningsgrupper. Dessutom ska 
konsekvenserna av ändringarna följas på olika förvaltningsnivåer, inklusive konsekvenserna för 
resurser, kostnader och personal. 

Förändringsprocessens konsekvenser är mångsidiga, vilket också måste beaktas i hur omfat-
tande uppföljningen är. Uppföljningen av konsekvenserna av den reform av räddningsväsendet 
som genomfördes 2004 genomfördes genom en uppföljningsundersökning i tre faser1 och på 
olika verksamhetsnivåer i de lokala räddningsväsendena. Utmaningen var dock att använda de 
olika eller på något sätt avvikande poster eller datainsamlingsrutiner som använts exempelvis 
vid ekonomisk uppföljning. Därför har flera forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller be-
dömningsindikatorer genomförts inom räddningsväsendet.2 

                                                      
1Kallio, O. (2003) Pelastustoimen alueellistaminen lähtökuopissa. Seurantatutkimuksen ensimmäisen vaiheen loppuraportti; Kal-
lio, O.ja Tolppi, R. (2008) Pelastustoimen alueellistamisen lähtölaukaus 2004. Ensimmäisten vuosien kokemuksia alueiden, asuk-
kaiden ja kuntien näkökulmasta. Seurantatutkimuksen toisen vaiheen loppuraportti ja Kallio, O. ja Tolppi, R. (2012) Alueellinen 
pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen – Muutoksia ja kokemuksia aluepelastuksesta 2004–2010. Seurantatutkimuksen 
3. vaiheen loppuraportti.  
2Molarius, R., Korhonen, T. & Toivonen, S. (2016) Pelastustoimen mittarit. Katsaus kansainvälisiin mittareihin; Sisäministeriön 
julkaisu 2/2016, Sisäinen turvallisuus. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/64937/PetoMitta.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y; Pelastustoimen indikaattorit -hanke, 2017; Mittarit pelastuslaitosten prosessien toimivuuden arviointiin -hanke, 2019. 
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Som ett led i reformen utvecklar och inför räddningsväsendet en enhetlig analysram för upp-
följning av konsekvenserna. Ramen ska innehålla uppgifter om de tjänster som räddningsväsen-
det producerar för olika befolknings- och kundgrupper. Den ska dessutom innehålla information 
om räddningsväsendets kapacitet och kapacitetskrav på välfärdsområdesnivå och på riksnivå. 
Ramen innehåller också poster som gör det möjligt att jämföra välfärdsområdena i fråga om 
ekonomiska och personella uppgifter samt utvecklingsåtgärder. 

Även uppföljningen av konsekvenserna för personalen inom räddningsväsendet effektiviseras. 
Åldersstrukturen i både den fast anställda personalen och avtalspersonalen medför förändringar 
i räddningsväsendet, och planeringen och åtgärderna inför detta kommer att medföra olika stöd-
behov. Man ska i synnerhet ge akt på hur förändringarna påverkar räddningsväsendets kapacitet 
och utvecklingen av utbildningen samt avtalsbrandkårsverksamheten och frivilligverksam-
heten. Satsningar görs dels på att ta fram aktuell uppföljningsinformation om räddningsväsen-
det, dels på att följa upp konsekvenserna. 

Inrikesministeriets räddningsavdelning ansvarar för att bedöma och följa konsekvenserna av 
reformeringen av räddningsväsendet. Resultaten av konsekvensuppföljningen rapporteras och 
utifrån dem bestäms sektorns nationella och välfärdsområdesvisa utvecklingsbehov. Behoven 
ska tas upp i förhandlingarna med välfärdsområdena och i branschaktörernas gemensamma 
samarbetsforum. 

Bedömning i efterhand 

Genom en efterhandsbedömning utreds i forskningshänseende förutsedda och oförutsedda kon-
sekvenser och bieffekter av reformen i förhållande till de mål som uppställts för reformen. Fort-
satta reformer av social- och hälsovården och räddningsväsendet och utvecklingen av tjänster 
kräver ett mer forskningsinriktat och långsiktigt grepp samt ett närmare samarbete mellan forsk-
ning, utveckling av praxis och undervisning. I och med reformen har Finland ett växande behov 
men också en unik möjlighet att utveckla verksamhetssätten och förbättra servicesystemet uti-
från forskningsrön. Uppföljningen och utvärderingen av den omfattande reformen förutsätter en 
kombination av forsknings- och utvärderingsmetoder inom flera vetenskapsgrenar på samma 
sätt som inom verksamhets- och fallstudier. Exempelvis konsekvenserna för den regionala ut-
vecklingen förutsätter en efterhandsutvärdering för att reformens konsekvenser för städernas 
och de växande regionerna utveckling samt särskilda behov ska kunna beaktas i framtida lag-
stiftningsprojekt. 

Det ovan beskrivna materialet skulle utgöra en del av kunskapsunderlaget för efterhandsutvär-
deringen av reformen. Vid efterhandsutvärderingen är det nödvändigt att ta i bruk en analysram 
som täcker hela den omfattande reformen och dess konsekvenser. Det finns ett antal internat-
ionella modeller för analysramen för servicesystemet inom social- och hälsovården. De grund-
läggande elementen i dessa modeller är i allmänhet styrning och övervakning av systemet, tjäns-
teproduktion, arbetskraft, information, metoder och produkter samt finansiering3. 

                                                      
3se WHI (2010) Monitoring the building blocks of health systems, <https://www.who.int/healthinfo/sys-
tems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf?ua=1>; Ashton, K. Parry-Williams, L., Dyakova, M. & Green, L. (2020) Health Impact 
and Social Value of Interventions, Services, and Policies: A Methodological Discussion of Health Impact Assessment and Social 
Return on Investment Methodologies. Frontiers in Public Health 2020:8(49), 1–9, https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00049; Ket-
tunen, P. (2017) Vaikuttavuuden arviointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Turun kaupunki, kaupunkitutkimusohjelma, 
tutkimusraportteja 2/2017. <https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tutkimusraportti_2-2017.pdf>; Klemola, K. (2015) 
Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – 
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Ändringar i dessa leder via etappmål, till exempel tillgången till tjänster och deras effektivitet, 
till konsekvenserna för befolkningens välfärd och hälsa, det vill säga för hur tjänsterna möter 
befolkningens behov, den ekonomiska hållbarheten och befolkningens nöjdhet. Den analysram 
som används vid uppföljningen ska innefatta uppgifter om social- och hälsovårdstjänsterna och 
om befolkningens välfärd och hälsa. Det som man i synnerhet måste satsa på är socialvårdens 
andel i arbetet med att utveckla en integrerad analysram, eftersom det tidigare utvecklingsar-
betet till denna del inte har varit lika omfattande som inom hälso- och sjukvården. 

Utvärderingsundersökningen eller undersökningarna ska genomföras i slutet av decenniet eller 
inledas senast 2030. Vid bedömningen används de uppgifter som årligen samlas in för styr-
ningen av välfärdsområdena, de årliga sakkunnigbedömningar som Institutet för hälsa och väl-
färd gör samt de mer omfattande tvärsnitt som med jämna mellanrum tas vid specifika tidpunk-
ter. Undersökningen av reformens konsekvenser och i synnerhet genomslagskraft förutsätter ett 
tvärvetenskapligt och sektorsövergripande angreppssätt och bör omfatta flera forskningsområ-
den och forskningsorganisationer. Forskningsteman som gäller reformen bör främjas som en 
del av statsrådets program för strategisk forskning. Vid genomförandet av efterhandsutvärde-
ringen bör man utnyttja och använda omfattande strukturer för forskningssamarbete samt finan-
sieringsinstrument som baserar sig på nationell öppen konkurrensutsättning och som tillhanda-
hålls till exempel av Finlands Akademi, rådet för strategisk forskning samt Statsrådets forsk-
nings- och utredningsverksamhet. Efterhandsutvärderingen av reformen bör också genomföras 
internationellt, som en internationell separat utvärdering, eller som en del av andra internation-
ella utvärderingar som gäller Finland, till exempel i Organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utvecklings (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) lands-
specifika granskning av välfärden4 och i den landsspecifika granskningen av befolkningens häl-
sotillstånd och hälso- och sjukvårdssystemen i Europeiska unionen5. I den internationella delen 
av utvärderingsundersökningen kan man i tillämpliga delar utnyttja den internationella för-
handsutvärderingen av social- och hälsovårdsreformen6. 
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