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MOTIVERING 

4  Förslagen och deras konsekvenser  

4.2 De huvudsakliga konsekvenserna 

I enlighet med anvisningarna för konsekvensbedömning av lagförslag1 och anvisningarna för 
utarbetande av regeringspropositioner2 innehåller konsekvensbedömningen en beskrivning av 
den föreslagna reformens huvudsakliga konsekvenser. Ytterligare information om konsekvens-
bedömningarna finns i reformberedningens projektfönster3.  

De omedelbara konsekvenserna av reformen berör i stor utsträckning social- och hälsovårds-
tjänsterna för i Finland bosatta personer, personalen, kommunernas och samkommunernas för-
valtning och ekonomi, egendomsarrangemangen mellan kommunerna och välfärdsområdena, 
kommunal- och statsbeskattningen samt företag och andra sammanslutningar som producerar 
tjänster. Ändringarna i de administrativa strukturerna har även konsekvenser för den inbördes 
uppgiftsfördelningen mellan olika förvaltningsnivåer och för styrningen av och tillsynen över 
hela systemet. 

Sedan ingången av 2020 finns det 294 kommuner på det finländska fastlandet med ansvar för 
att ordna och finansiera den offentliga social- och hälsovården för sin befolkning. Reformen 
innebär en omfattande strukturell reform där organiseringsansvaret för den offentliga social- 
och hälsovården överförs från dessa kommuner till 21 välfärdsområden samt till Helsingfors 
stad och delvis till HUS-sammanslutningen. Också organiseringsansvaret för räddningsväsen-
det föreslås övergå till välfärdsområdena. Sedan 2004 sköts kommunernas uppgifter inom rädd-
ningsväsendet inte längre av enskilda kommuner utan av någon av räddningsområdets kommu-
ner eller av en samkommun (det lokala räddningsväsendet). Inom två räddningsområden sköter 
landskapsförbundet uppgifterna. 

Den nuvarande servicestrukturen inom social- och hälsovården är splittrad i förhållande till så-
väl det innehållsmässiga ansvaret för att ordna tjänster som antalet aktörer och deras storlek. 
Genom den föreslagna överföringen av organiseringsansvaret utformas en enhetlig service-
struktur inom social- och hälsovården som innebär att resurserna samlas på sådana organise-
ringsansvariga besluts- och förvaltningsnivåer som har ett större invånarantal och större ekono-
misk bärkraft. På så vis säkerställer reformen att det finns tillräckligt starka tjänsteanordnare i 
en framtid där befolkningen åldras och befolkningen i arbetsför ålder koncentreras till de största 
städerna. Vidare sporrar den föreslagna koncentreringen av organiseringsansvaret och finansie-
ringen till att sörja för kundernas tjänster på ett behovsbaserat sätt, i rätt tid och kostnadsnytto-
effektivt. 

Genom den föreslagna förvaltningsstrukturen genomförs en integration av ordnandet av social- 
och hälsovård som innebär att välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av tjänster inom primär-
vården, tjänster inom den specialiserade sjukvården och socialvårdstjänster. I den integrerade 

                                                      
1 Konsekvensbedömning av lagförslag. Anvisningar (2008) Justitieministeriets publikation 2008:3. 

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bit-

stream/handle/10024/80031/OMJU_2008_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
2 Anvisningar för utarbetande av regeringspropositioner, Handbok i hur man skriver goda propositioner. 

<http://helo.finlex.fi/sv/> 
3 Propositionens beredningshandlingar finns i statsrådets projektfönster. <https://stm.fi/hanke?tun-

nus=STM055:00/2019>  
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servicestrukturen sammanförs tjänsterna under ett beslutsfattande, ett ledningssystem och en 
budget. Förutom administrativ integration möjliggör förslaget också funktionell integration. I 
en struktur där en aktör ansvarar för genomförandet av verksamheten och kanaliseringen av 
finansiering, har den som ordnar tjänster möjlighet att genomföra betydande funktionella refor-
mer av tjänsterna. Det kan bedömas att det kommer att finnas bättre möjligheter än för närva-
rande att åstadkomma tillgång till social- och hälsovård samt kvalitet, jämlikhet och kostnads-
nyttoeffektivitet inom social- och hälsovården. Vidare kan det bedömas att den aktör som bär 
organiseringsansvaret har bättre möjligheter än för närvarande att åstadkomma följande: 

i. Främja integreringen av kundernas tjänster (så kallad serviceintegration på kundnivå, funkt-
ionell integration).  

o Välfärdsområdet kommer i fortsättningen att ha utrustning och ansvar för att se 
till att tjänsterna samordnas, att kunder som behöver en stor mängd tjänster iden-
tifieras och att servicekedjorna och tjänstehelheterna definieras samt möjlighet 
att samordna social- och hälsovårdstjänsterna och tjänsterna inom den prehospi-
tala akutsjukvården inom räddningsväsendet. 

ii. Förbättra tillgången till tjänster, tjänsternas kvalitet, tjänsternas jämlikhet och tjänsternas 
kostnadsnyttoeffektivitet genom reformer av verksamheten där tjänsterna omorganiseras med 
beaktande av olika servicebehov och hela personalen så att servicekedjorna och tjänstehelhet-
erna möter kundernas behov på bästa sätt i rätt tid. 

iii. Förbättra basservicen och i synnerhet tillgången till tjänster för dem som behöver en stor 
mängd olika tjänster och för utsatta människor. 

iv. Kanalisera resurser och finansiering till olika funktioner i servicesystemet i enlighet med 
befolkningens behov av service. 

v. Ta till vara kunnandet hos områdets social- och hälsovårdspersonal samt andra resurser på 
bred front och jämlikt inom alla tjänster som befolkningen behöver. 

vi. Undanröja suboptimeringen att överlåta ansvaret för en kund på en annan anordnare, exem-
pelvis mellan primärvården och den specialiserade sjukvården. 

vii. Säkerställa verksamhetsmässiga fördelar mellan räddningsverksamheten inom räddnings-
väsendet och den prehospitala akutsjukvården inom social- och hälsovårdsväsendet. 

Räddningsväsendet producerar för närvarande merparten av den brådskande prehospitala akut-
sjukvård som social- och hälsovårdsväsendet ansvarar för. Denna verksamhetsmodell föreslås 
fortsätta gälla också efter reformen. För uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården och 
första insatsen samt inom räddningsverksamheten kan då användas samma nätverk av stationer, 
samma stödfunktioner, delvis samma personal, samma verksamhetsmodeller och gemensamma 
övningar samt gemensam reservberedskap och beredskap för storolyckor. Avtalsbrandkårer 
kommer att kunna anlitas förutom för uppgifter inom räddningsväsendet också för uppgifter 
inom första insatsen. Synergin stöder också beredskapen för undantagsförhållanden. 

Av de skäl som anförts ovan har det ansetts att det behövs en sådan förvaltningsstruktur som nu 
föreslås. Det bör dock påpekas att den administrativa lösningen inte ensam kan lösa alla nuva-
rande problem med att ordna social- och hälsovårdstjänster. Exempelvis reformens konsekven-
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ser för människornas välfärdsbeteende, förutsättningarna för välfärd och hälsa och riskfak-
torerna för folksjukdomar beror också på hur bra kommunerna med välfärdsområdenas stöd 
klarar av uppgiften att främja välfärd och hälsa. 

En väsentlig minskning av antalet anordnare inom social- och hälsovården förbättrar den nat-
ionella styrningen av servicesystemet. Det här har betydelse för styrningen av servicesystemet 
rent allmänt och också för den nationella styrningen under undantagsförhållanden. Att stärka 
den nationella styrningen har varit ett långsiktigt mål under olika faser av reformen, och detta 
har visat sig vara ett nödvändigt och brådskande behov också i samband med coronapandemin 
som bröt ut våren 2020. I en integrerad servicestruktur inom social- och hälsovården där betyd-
ligt bärkraftigare anordnare än för närvarande ansvarar för att ordna tjänster, kommer den som 
ordnar tjänsterna att ha betydligt bättre möjligheter än i dagsläget att sörja för beredskapen inför 
undantagsförhållanden och skötseln av den. 

Ett av målen med vårdreformen är att dämpa kostnadsökningen. Avsikten är att den föreslagna 
finansieringsmodellen ska trygga dämpningen av kostnadsökningen, även om stora reformer 
alltid också inrymmer betydande ändringskostnader. Med beaktande av alla ändringskostnader 
kommer reformen att försämra balansen i de offentliga finanserna på 2020-talet. Efter det kan 
reformens möjligheter att dämpa kostnadsökningen realiseras. 

Valet av välfärdsområdets högsta beslutsfattande organ, välfärdsområdesfullmäktige, genom 
direkta val kommer att stärka de demokratiska förvaltningsdragen. Demokratin stärks i synner-
het i jämförelse med de nuvarande samkommunerna, där kommuninvånarnas demokratiska val 
av beslutsfattare är indirekta. Å andra sidan innebär reformen att kommunernas uppgifter in-
skränks väsentligt och därmed att kommunernas personalstyrka minskar och att verksamheten 
krymper. 

Särskild vikt bör fästas vid att informationsgången mellan välfärdsområdesaktörer, arbetssätten, 
samarbetsformerna och processerna planeras i enlighet med den nya besluts- och organisations-
strukturen så att en förändring av verksamheten kan åstadkommas. Genom nationell styrning av 
social- och hälsovården samt räddningsväsendet och genom att kombinera olika styrmedel kan 
välfärdsområdena vägledas till verksamhet som är förenlig med målen för reformen. 

Också efter reformen är det kommunernas uppgift att främja välfärd, hälsa och säkerhet. Väl-
färdsområdena ska enligt förslaget stödja kommunerna i detta arbete samt se till att också själva 
främja dessa i sin egen verksamhet för lagstadgat välfärds- och hälsofrämjande inom social- och 
hälsovården i samarbete med kommunerna och olika organisationer. Reformen kommer att för-
ändra den nuvarande organiseringen och ansvarsfördelningen inom främjande av välfärd och 
hälsa på ett betydande sätt. Den kommer också att framhäva vikten av samverkan mellan väl-
färdsområdet, kommunerna och organisationerna. 

Enligt förslaget ska Nyland få en särlösning, där regionen indelas i fyra välfärdsområden med 
organiseringsansvar för social- och hälsovården och räddningsväsendet och där Helsingfors stad 
ordnar tjänsterna som stad. HUS-sammanslutningen föreslås ha ansvaret för att ordna de funkt-
ioner inom specialiserad sjukvård som föreskrivs särskilt i lag eller ingår i organiseringsavtalet. 
Det har ansetts vara motiverat med en särlösning för Nyland i synnerhet för att minimera de 
risker i samband med genomförandet som följer av att området är så stort. Också i Nyland kom-
mer den föreslagna lösningen att skapa bärkraftigare anordnare av tjänster på basnivå än för 
närvarande, och också för Nyland, med undantag för Helsingfors stad, föreslås samma admi-
nistrativa lösning, nämligen en välfärdsområdesförvaltning. Det blir lättare att hantera bered-
ningen och genomförandet av reformen i Nylandsregionen enligt denna lösning än enligt en 
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lösning där den vidsträckta nyländska regionen utgör ett enda stort välfärdsområde. De före-
slagna välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stad är till sitt befolkningsunderlag och sina 
verksamhetsförutsättningar mer likartade landet i övrigt än vad ett enda välfärdsområde för hela 
Nyland skulle vara. 

Risken med den föreslagna särlösningen för Nyland är bland annat att när en del av den speci-
aliserade sjukvården separeras från det övriga ordnandet av social- och hälsovård kan följden 
bli att verksamheten förblir separat från de nyländska välfärdsområdenas och Helsingfors stads 
övriga social- och hälsovårdstjänster och inte i tillräcklig utsträckning berörs av samordningen 
av tjänsterna. Avsikten är att risken ska hanteras på flera sätt, genom att utfärda bestämmelser 
om att det i HUS-organiseringsavtalet ska överenskommas om hur servicekedjorna definieras 
och om arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena i Nyland och HUS samt att de riksomfat-
tande målen för ordnandet av social- och hälsovård också gäller för HUS-sammanslutningen 
och att den ska vara medlem i delegationen för social- och hälsovård. På så vis säkerställs det 
att invånarna i regionen får tjänster på lika villkor oavsett boningsort. 

Reformens konsekvenser för ekonomin, förvaltningen, befolkningens ställning och tjänsterna 
beror i väsentlig grad på hur välfärdsområdena genomför den social- och hälsovård och det 
räddningsväsende som omfattas av deras organiserings- och produktionsansvar. Det kan inte 
ges några säkra uppgifter om hur målen enligt förslaget kommer att nås eller vilka reformens 
konsekvenser kommer att vara. Konsekvenserna har därför bedömts utifrån erfarenheter från 
reformer som genomförts tidigare, utifrån undersökningar och utredningar om reformen och 
utgående från olika experters åsikter. Inom social- och hälsovården finns exempel på integre-
rade servicesystem inom områden som är större än en kommun, till exempel förvaltningsförsö-
ket i Kajanaland, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (nedan Eksote) och samarbets-
områden enligt 2006 års kommun- och servicestrukturreform (det så kallade Paras-projektet). I 
alla dessa har ordnandet av tjänster sammanförts i en mer omfattande verksamhet över kommun-
gränserna än tidigare. I förvaltningsförsöket i Kajanaland och i Eksote har också social- och 
hälsovårdstjänsterna integrerats i hög grad. 

Vid konsekvensbedömningen har också använts information om bildandet av räddningsområ-
den och om ordnandet och reformerna i andra länder4. Vid utarbetandet av de konsekvensbe-
dömningar för social- och hälsovården som finns längre fram har tidigare publicerade bedöm-
ningar beaktats, i synnerhet bedömningarna från den föregående valperioden i fråga om bedöm-
ningen av de tjänster som enligt förslaget ska ordnas i välfärdsområdena. De grundläggande 
lösningarna enligt den föreslagna reformen är i huvudsak desamma till denna del. Vid bedöm-
ningen är det därför möjligt att använda bland annat en internationell utvärderingspanels för-
handsbedömning av vårdreformen: ”International expert panel pre-review of health and social 
care reform in Finland”5 och Nordic Healthcare Groups (nedan också NHG) rapport ”Evalue-
ring av utvecklings- och inbesparingspotential inom social- och hälsovården” 6. Även Institutet 

                                                      
4 Tolppi, R. & Kallio, O. (2012) Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen. Muutok-

sia ja kokemuksia aluepelastuksesta 2004–2010. Seurantatutkimuksen 3. vaiheen loppuraportti. Hel-

singfors: Finlands Kommunförbund.  
5 Couffinhal, A., Cylus, J., Elovainio, R., Figueras, J., Jeurissen, P., McKee, M., Smith, P., Thomson, S. 

& 

Winblad, U. (2016) En internationell expertpanels förhandsbedömning av social- och hälsovårdsrefor-

men i Finland. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:66. <https://julka-

isut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79070/RAP_2016_66.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
6 Torkki, P., Leskelä, R-L., Maksimainen, A., Niemelä, P., Koukkula, L., Torvinen, A., Mulari, M., Vä-

limaa, N. & 
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för hälsa och välfärds (nedan också THL) rapport ”Sosiaali- ja terveydenhuollon järje-
stämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi”7 har använts i tillämpliga delar. 

4.2.1 Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna av reformen berör kommunerna, staten, välfärdsområdena och 
befolkningen på olika sätt. I detta avsnitt granskas reformens ekonomiska konsekvenser utifrån 
kommunernas, statens och välfärdsområdenas ekonomi samt ur perspektivet för ordnandet av 
social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom granskas vilka effekter egendomsar-
rangemangen i anslutning till reformen har för kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi. 
Särskilt granskas också reformens konsekvenser för skattesystemet samt för statens, kommu-
nernas och enskilda personers beskattning och för pensionssystemet. Det presenteras också upp-
skattningar som gäller reformens konsekvenser för informationshanteringen och IKT-tjänsterna 
samt ändringskostnaderna för genomförandet av reformen. 

De ekonomiska konsekvenserna uppstår som en sammanlagd effekt av organisationsreformen, 
förändringarna i finansieringssystemet och servicesystemet samt de anknytande styrmekan-
ismerna. Eftersom det är fråga om att hela systemet för hälso- och sjukvården samt räddnings-
väsendet ändras, kan undersökningsresultat från tidigare, mindre reformer endast i ringa mån 
användas som stöd för bedömningen. För att de övergripande målen för reformen ska kunna nås 
krävs det en grundlig förändring av verksamhetsformerna på alla verksamhetsnivåer, vilket in-
nebär att förändringsledarskapet kommer att ha stor betydelse. Med tanke på minskningen av 
hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna påverkar reformens olika delfaktorer på olika 
sätt och med olika hastighet, och därför skiljer sig konsekvenserna för utgifterna på lång och 
kort sikt från varandra. Ändringarna av de administrativa strukturerna och av servicesystemets 
strukturer samt åstadkommandet av funktionella ändringar kommer också att medföra ändrings-
kostnader. På grund av de betydande ändringskostnader som sannolikt ingår i reformen och på 
grund av undantagsbestämmelserna om hur välfärdsområdenas finansiering bestäms åren 2023–
2029 är det osannolikt att det uppkommer besparingar på 2020-talet. Det mest sannolika är att 
utgiftsökningen dämpas först senare. 

Genomförandet av reformen sänker inte automatiskt social- och hälsovårdsutgifterna eller rädd-
ningsväsendets utgifter. År 2018 uppgick nettoutgifterna för den kommunala social- och hälso-
vården till cirka 18,3 miljarder euro. Den årliga förändringen i social- och hälsovårdsutgifterna 
har varierat under de senaste åren och ibland till och med varit negativ, vilket beror på bland 
annat ändrade uppgifter i anknytning till det grundläggande utkomststödet. År 2018 ökade net-
tokostnaderna med 2,9 procent från det föregående året, och utifrån bokslutsuppgifterna för 
2019 ökade kostnaderna med 5,1 procent från det föregående året. Enligt THL:s uppskattning 

                                                      

Rimpelä, M. (2016) Evaluering av utvecklings- och inbesparingspotential inom social- och hälsovården. 

Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 42/2016. <https://julkaisut.val-

tioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79727/Sosiaali-%20ja%20terveyspalvelui-

den%20kehitt%c3%a4mis-%20ja%20s%c3%a4%c3%a4st%c3%b6potentiaalin%20ar-

viointi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
7 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi (2016) Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 12/2016. <https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/130798/Rap2016_012.pdf?sequence=1> 



   

  

 

 10  

 

 

 

medför befolkningens växande behov av service ett årligt ökningstryck på omkring 1,2–1,3 pro-
cent för social- och hälsovårdsutgifterna på 2020-talet. THL har uppskattat8 att social- och häl-
sovårdsutgifterna kommer att öka reellt med omkring 17 procent fram till 2030. De regionala 
skillnaderna i de beräknade utgiftsökningarna är betydande, vilket beror framför allt på föränd-
ringarna i befolkningsstrukturen. Utgifterna ökar förutom på grund av behovet av service också 
på grund av bland annat löner och priser. 

Enligt bokslutet för 2019 uppgick räddningsväsendets omkostnader inom det lokala räddnings-
väsendet till sammanlagt 442 miljoner euro. Räddningsväsendets omkostnader ökade med 5 
procent från det föregående året. Omkostnaderna har ökat främst på grund av höjda löneutgifter, 
den allmänna prisstegringen och höjda lokalhyror. Antalet anställda har inte ökat, utan de höjda 
löneutgifterna beror på löneförhöjningar. 

Den dämpning av utgiftsökningen inom de offentliga finanserna som eftersträvas genom refor-
men förutsätter att man förstår behoven av social- och hälsovårdsservice och av räddningsvä-
sendets tjänster bland befolkningen i varje välfärdsområde och att man på ett kostnadsnyttoef-
fektivt sätt inriktar resurserna i enlighet med detta samt utövar ett långsiktigt och skickligt le-
darskap inom tjänsteproduktionen. Det kan väntas att den fulla effekten av reformens åtgärder 
för att dämpa utgiftsökningen realiseras först efter flera år efter det att reformen har trätt i kraft. 

Kontinuerlig styrning av välfärdsområdena och årliga styrningsförhandlingar med de styrande 
ministerierna kommer att stödja välfärdsområdenas möjligheter att ordna social- och hälsovård 
och organisera räddningsväsendet samt anordnarens ansvar för tjänsteproduktionen i anknyt-
ning till detta. På så vis fås information för beredningen och uppföljningen av statsbudgeten och 
planen för de offentliga finanserna, varvid det blir möjligt att stödja och bidra till att säkerställa 
att målen för de offentliga finanserna förverkligas. Genom en stark nationell styrning av väl-
färdsområdenas organiseringsuppgift kan man säkerställa att social- och hälsovårdstjänsterna 
och räddningsväsendets tjänster blir mer kundorienterade, mer integrerade och mer verknings-
fulla än för närvarande samt tillhandahålls på ett kostnadseffektivt sätt i hela landet. 

4.2.1.1 Konsekvenser för kommunalekonomin 

Överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till välfärdsom-
rådena kommer att ha mycket stora konsekvenser för kommunernas verksamhet och ekonomi. 
Konsekvenserna gäller i synnerhet kommunernas driftsekonomi, där de driftsekonomiska in-
komsternas och de driftsekonomiska utgifternas struktur förändras fullständigt. Samtidigt som 
kommunernas inkomster och driftsekonomiutgifter halveras jämfört med nuläget, kvarstår un-
der- och överskotten samt skulderna i kommunernas balansräkningar i praktiken oförändrade. 
Den viktigaste effekten på längre sikt är dock att enskilda kommuner inte längre bär ansvaret 
för kostnaderna för befolkningens åldrande och sjukfrekvens och inte heller för de därmed sam-
manhängande kommunalekonomiska riskerna. Detta har en mycket stor inverkan med tanke på 
förutsägbarheten och hanterbarheten i kommunens driftsekonomi. I synnerhet i små kommuner 
har driftsekonomiutgifterna för social- och hälsovården, framför allt för den specialiserade sjuk-
vården, varierat betydligt från år till år. Det här har i väsentlig grad försvårat hanteringen av 
driftsekonomin i kommunerna. I och med reformen kommer kommunerna att befrias från en 
stor mängd sådana kostnader som de hittills har kunnat påverka endast i begränsad utsträckning. 

                                                      
8 Rissanen, P., Parhiala, K., Hetemaa, T., Kekkonen, R., Knape, N., Ridanpää, H., Rintala, E., Sihvo, S., 

Suomela, T. & Kannisto, R. (2020) Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018. Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos, Asiantuntija-arvio, Päätösten tueksi 02/2020. <https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/139289/URN_ISBN_978-952-343-474-5.pdf?sequence=4&isAllowed=y>  
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Sådana utgifter utgörs för närvarande av i synnerhet kostnaderna för den specialiserade sjuk-
vården, i fråga om vilken organiseringsansvaret vilar på samkommunerna för specialiserad sjuk-
vård i stället för på kommunerna. 

Uppgifter som överförs på välfärdsområdets organiseringsansvar har utgjort i genomsnitt 58 
procent av kommunernas driftsutgifter. I praktiken består dessa kostnader nästan helt och hållet 
av social- och hälsovårdsutgifter. Variationsintervallet för kommunerna har varit stort; som 
minst har kostnaderna utgjort cirka 44 procent och som mest cirka 75 procent av kommunens 
driftsekonomi. I de minsta kommunerna där befolkningen är ålderstigen är social- och hälso-
vårdsutgifternas andel av driftsekonomin större än i genomsnitt. I de större kommunerna, i syn-
nerhet i de kommuner som är tillväxtcentrum, är andelen mindre. 

Ändringen i fördelningen av driftsekonomiutgifter innebär i praktiken att kommunernas lagstad-
gade uppgifter och driftsekonomi efter reformen i huvudsak kommer att hänföra sig till små-
barnspedagogisk verksamhet samt förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Sek-
torns andel av kommunernas driftsekonomiutgifter varierar för närvarande betydligt från kom-
mun till kommun, men i genomsnitt har undervisnings- och kulturverksamheten utgjort ungefär 
en tredjedel av driftsekonomiutgifterna. Minskningen och omfördelningen av kommunernas in-
komster och driftsekonomiutgifter innebär också att eventuella anpassningsåtgärder inom drift-
sekonomin i fortsättningen mer än tidigare kommer att inriktas på förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning samt småbarnspedagogik. Å andra sidan underlättas skötseln av kom-
munernas ekonomi av att samtidigt som kommunernas budgetar halveras kommer intäkterna 
från inkomstskattesatsen till och med att öka jämfört med nuläget när skatteavdragen överförs 
till statsbeskattningssidan. Med andra ord, klart mindre budgetar kommer att finansieras med 
större skatteintäkter än för närvarande. 

Kommunsektorns investeringsbehov kommer att förändras till följd av reformen när välfärds-
områdena övertar ansvaret för investeringsbehoven inom social- och hälsovårdsväsendet och 
räddningsväsendet. Dessa investeringar har under de senaste åren utgjort cirka en fjärdedel av 
kommunernas investeringar. Förändringen har stor betydelse i synnerhet i kommuner med en 
åldrande befolkningsstruktur där renoverings- och andra investeringsbehov i nuläget varit in-
riktade framför allt på social- och hälsovårdsväsendet. Förändringen av investeringsbehoven är 
inte lika stor i kommuner med en växande folkmängd och en yngre åldersstruktur där investe-
ringarna också hittills i betydande grad varit inriktade på den grundläggande utbildningen, små-
barnspedagogiken och infrastrukturen, det vill säga investeringar inom den så kallade tekniska 
sektorn. Reformen kommer sannolikt inte att ha några konsekvenser för kommunernas möjlig-
heter att få finansiering i främmande kapital, men om investeringsbehoven i anslutning till frå-
gor som gäller kommunernas livskraft hålls oförändrade, förutsätts det att kommunerna kan 
fortsätta att sköta sina lån. 

Om kommunernas nuvarande skulder fortsätter att omfattas av kommunernas ansvar efter re-
formen väcks också frågan om i vilken utsträckning kommunerna har tagit lån för investeringar 
i social- och hälsovården. Om skuldbeloppet har varit betydande, har lokalernas framtida ut-
nyttjandegrad en mycket stor betydelse för den enskilda kommunen. Om sjukvårdsdistrikten 
uppvisar underskott innan reformen träder i kraft, gäller det för deras medlemskommuner att 
sköta underskotten innan samkommunerna för sjukvårdsdistrikten överförs till välfärdsområ-
dena. Detta kan innebära att de berörda kommunernas skuldbelopp ökar. I övrigt kommer kom-
munernas koncernskulder att minska i och med reformen, när kommunerna inte längre bär an-
svaret för skulderna i de samkommuner som överförs till välfärdsområdet. I avsnittet om egen-
domsarrangemang (rubrik 4.2.1.6) behandlas kommunernas ändrade koncernansvar samt under- 
och överskott i de samkommuner som enligt förslaget ska överföras till välfärdsområdena. Så 
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som konstateras i den del som handlar om egendomsarrangemang är avsikten att underhålls-
kostnaderna för lokaler samt skäliga kapitalkostnader, det vill säga i praktiken även eventuella 
låneskötselkostnader, ska täckas med hyresinkomster. 

4.2.1.1.1 Konsekvenser av finansieringssystemets förändringar för balansen i kommunernas 
ekonomi 

Propositionens konsekvenser för kommunalekonomin har bedömts genom att balansläget i 
kommunalekonomin före reformen har jämförts med balansläget efter reformen. Utgångspunk-
ten för bedömningen är således kommunens ekonomiska balansläge före reformen. Syftet med 
reformen är inte att åtgärda den ekonomiska obalans som eventuellt råder i den kommunala 
ekonomin, utan avsikten är att den inkomstfinansieringsställning som kommunen hade före re-
formen ska kvarstå så oförändrad som möjligt. 

Med kommunens ekonomiska balansläge avses i detta sammanhang skillnaden mellan årsbidra-
get och avskrivningarna enligt plan. Konsekvenserna av reformen summeras i det ovannämnda 
balansläget. De uppskattade inkomst- och kostnadsuppgifterna för 2020 har använts vid bedöm-
ningen. Vid bedömningen av de kostnader som överförs har använts medelvärdet för boksluts-
uppgifterna för 2018 och 2019 upphöjt till 2020 års nivå i enlighet med ökningen av servicebe-
hovet och indexhöjningen enligt analysmodellen för socialutgifter9 (nedan också kallad some-
modellen) (sammanlagt cirka 3,6 procent). I fråga om skatteinkomsterna baserar sig inkomst-
uppgifterna på finansministeriets uppskattningar, och i fråga om statsandelarna på de slutliga 
uppgifterna för 2020. 

Kommunernas nettokostnader uppgår till cirka 34,4 miljarder euro 2020. Av detta kommer an-
delen för de uppgifter som överförs till välfärdsområdena att utgöra 19,86 miljarder euro. Kost-
naderna för de uppgifter som blir kvar i kommunerna uppgår till 14,53 miljarder euro. I tabell 
1 presenteras de kostnader och inkomster som överförs till välfärdsområdena samt de kostnader 
och inkomster som blir kvar i kommunerna specificerade efter att reformen trätt i kraft. 

Tabell 1. Kostnader och inkomster som överförs till välfärdsområdena samt kostnader för och 
inkomster av de uppgifter som blir kvar i kommunerna 

Kostnader för och inkomster av de uppgifter som överförs 
till välfärdsområdena 

mn euro 

  
Kostnader som överförs, inkl. avskrivningar 19 863 
Inkomster som överförs, av vilka  

- kommunalskatt 12 825 
- samfundsskatt 572 
- statsandelar för social- och hälsovård 4 881 

  
- skattekompensation 1 588 

  
Kostnader för de uppgifter som blir kvar i kommunerna 14 531 

                                                      
9 En analysmodell för socialutgifter som utvecklats vid Institutet för hälsa och välfärd (den så kallade 

some-modellen). Analysmodellen för socialutgifter har tagits fram vid social- och hälsovårdsministe-

riet, men 2019 överfördes utvecklingen och förvaltningen av den till Institutet för hälsa och välfärd. 

Modellen används förutom av Institutet för hälsa och välfärd också av social- och hälsovårdsministeriet 

och finansministeriet. 
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- förändring i kommunernas beskattningskostnader -70 
Förändringen i kommunernas kostnader, sammanlagt -19 863 
Kommunernas inkomster, varav  

- kommunalskatt 7 122 
- samfundsskatt 1 145 
- fastighetsskatt 1 795 
- statsandel 2 855 
- begränsare av automatiska förändringar i reformen -67 
- undervisnings- och kulturministeriets finansiering -37 
- finansieringsposter, netto 402 

Statsandelar specificerade* 2 865 
Kalkylerade kostnader  

- åldersstruktur 6 856 
- tvåspråkighet 1 (hela befolkningen) 31 
- tvåspråkighet 2 (de svenskspråkigas andel) 56 
- inslag av främmandespråkiga 554 
- invånartäthet 172 
- skärgård 13 
- kommun med skärgårdsdel 8 
- utbildningsbakgrund 131 
- arbetslöshet 365 

Självfinansieringsandel 6 152 
Statsandel 2 036 
Tilläggsdelar 221 

- fjärrorter 58 
- kommuner inom samernas hembygdsområde 1 
- koefficient för främjande av hälsa och välfärd 100 
- självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 
- ökat invånarantal 

63 
29 

Minskning av statsandelen med tilläggsdelen för ökat invå-
narantal, euro/inv. 
Minskningar och ökningar av statsandelen 

 
-29 
-9 

Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna 693 

Neutralisering av utjämning av statsandelen på basis av 
skatteinkomsterna 

25 

Statsandel för kommunal basservice, sammanlagt 2 966 
* inkluderar coronapaketets statsandelstillägg på 722 miljoner euro för 2020 

4.2.1.1.2 Kostnader och inkomster som överförs från kommunerna 

I de uppgifter som överförs från kommunerna till välfärdsområdena ingår kostnaderna för 
social- och hälsovården och räddningsväsendet. De kostnader som överförs kommer att uppgå 
till sammanlagt cirka 19,863 miljarder euro. På riksnivå överförs kommunernas inkomster i 
motsvarande grad som det överförs kostnader. Kommunernas inkomstskattesats minskas med 
13,26 procentenheter i samtliga kommuner. Till följd av detta minskar kommunalskattens be-
lopp med 12,82 miljarder euro. I beloppet har även beaktats ett avdrag på 70 miljoner euro som 
motsvarar minskningen i kommunernas beskattningskostnader. Av kommunernas andel av sam-
fundsskatten överförs 0,57 miljarder euro till välfärdsområdenas finansiering. Med stöd av de 
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preliminära uppgifterna för 2020 sänks kommunernas samfundsskatteandel med 10,71 procen-
tenheter. 

Statsandelen för kommunal basservice kommer att minskas med en kalkylerad statsandel som 
motsvarar social- och hälsovårdens andel. Social- och hälsovårdens andel av den totala kalky-
lerade kostnaden är 70 procent och den motsvarande minskningen av statsandelen är 4,8 miljar-
der euro. Från tilläggsdelarna och andra minskningar och ökningar av statsandelen avdras 76 
miljoner euro samt från kompensationerna för skattebortfall ovannämnda andel på 70 procent, 
sammanlagt 1,59 miljarder euro. 

4.2.1.1.3 Kostnader för och inkomster av de uppgifter som blir kvar i kommunerna 

Kostnaderna för de uppgifter som blir kvar i kommunerna efter reformen uppgår till cirka 14,5 
miljarder euro. Mätt i euro kommer kommunalskatten alltjämt att vara kommunernas största 
inkomst, cirka 7,1 miljarder euro. Trots den stora minskningen i beloppen förändras dock inte 
kommunalskattens relativa andel av kommunernas skattefinansiering (skatteinkomster och stat-
sandelar sammanlagt) i någon större grad, utan kommunalskatten kommer fortfarande att vara 
den viktigaste finansieringskällan. Samfundsskatten minskas med 0,572 miljarder euro, varvid 
den samfundsskatt som blir kvar i kommunerna uppgår till cirka 1,145 miljarder euro. I fastig-
hetsskatten föreslås inga ändringar, varvid dess belopp uppgår till cirka 1,8 miljarder euro. Fas-
tighetsskattens relativa andel av kommunernas skatteinkomster kommer att fördubblas jämfört 
med nuläget. 

Tabell 2. Hur kommunernas finansiering bildas; nuläget jämfört med tiden efter reformen. 

Hur kommunens finansiering bildas Nuvarande 

finansiering 

Återstående finansie-

ring i kommunerna 

Förändring 

 mn euro mn euro mn euro 

    

Verksamhetsbidrag + avskrivningar -33 839 -13 975 19 863 

Kommunalskatt (överföring av 13,26 

procentenheter) 

19 947 7 122 -12 825 

Samfundsskatt 1 717 1 145 -572 

Fastighetsskatt 1 795 1 795 0 

Statsandel för basservice (FM)  7 824 2 966 -4 858 

Begränsare av statsandelsförändringar 0 -67 -67 

Kompensation för skattebortfall 2 383 795 -1 588 

Statsandel, UKM -37 -37 0 

Finansieringsposter, netto 402 402 0 
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Minskning av beskattningskostnader 

(kommunerna) 

0 70 70 

Utjämning av ändringen i statsandels-

systemet 

0 0 0 

Årsbidrag – avskrivning (balansläge) 193 215 +22 

 

Kommunernas statsandelar kommer att minska med cirka 4,9 miljarder euro till följd av över-
föringen av organiseringsansvaret. För statsandelen för basservice blir det kvar cirka 3,0 miljar-
der euro, varav utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna är cirka 693 miljoner 
euro. Utöver dessa blir 795 miljoner euro kvar för ersättningar för skattebortfall som föranleds 
av ändringarna i beskattningsgrunderna. De förändringar i inkomster och kostnader som föran-
leds av överföringen begränsas enligt förslaget med en bestämningsfaktor som tas in i statsan-
delssystemet. Förändringarna begränsas med en andel på 60 procent både när det gäller nytta 
och när det gäller förluster. Begränsningen är kostnadsneutral i fråga om förhållandet mellan 
kommunerna och staten. 

Statsandelssystemets grundstruktur kvarstår oförändrad efter att reformen har trätt i kraft. Sy-
stemet baserar sig således även i fortsättningen på en utjämning av skillnaderna i kostnader och 
behov samt i inkomstunderlag. I det nya systemet beaktas dock konsekvenserna av överföringen 
av uppgifterna i enlighet med vad som beskrivits ovan under de rubriker som gäller de viktigaste 
förslagen och bedömning av nuläget. Den viktigaste förändringen i fråga om de kommunvisa 
statsandelarna sker i utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Mer än 60 
procent av kommunalskatten och ungefär en tredjedel av samfundsskatten överförs till välfärds-
områdenas finansiering. Det här innebär en väsentlig sänkning av utjämningsgränsen jämfört 
med nuläget. Kommunernas utjämningstillägg kommer att minska från 1,5 miljarder euro till 
cirka 0,78 miljarder euro, det vill säga de halveras jämfört med nuläget. Förändringen i utjäm-
ningsavdragen är ännu större, eftersom de kommer att vara endast något över en tiondedel av 
den nuvarande nivån. Den beskrivna förändringen beror inte enbart på effekten av minskade 
skatteinkomster för den skatteinkomstbaserade utjämningen, utan här ingår också effekterna av 
de förändringar i utjämningsprocenten som gjorts i grunderna för systemet. Förändringen i ut-
jämningsavdragen för kommunerna i huvudstadsregionen kan granskas som ett exempel på änd-
ringens storlek. Enligt de nuvarande grunderna uppgår utjämningsavdragen för de fyra städerna 
i huvudstadsregionen till sammanlagt cirka 595 miljoner euro; när de nya grunderna börjar till-
lämpas kommer de att minska till cirka 79 miljoner euro. 

Tabell 3. Utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna (nya och nuvarande grunder), 
euro. 

 Utjämningstillägg Utjämningsavdrag Netto 

Nuvarande grunder 1 455 436 711 -676 100 710  779 336 001  

Nya grunder  779 947 312  -86 662 371  693 284 941  
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4.2.1.1.4 Utjämning av ändringen i statsandelssystemet och justering av kalkylerna 

Den reform som regeringen föreslår i propositionen innebär en betydande förändring för hela 
kommunalekonomin. Utgångspunkten och målet för beredningen är att de ändringar som gäller 
ekonomin ska vara så små som möjligt i förhållande till nuläget. Därför föreslås det att änd-
ringen lindras genom en utjämning av ändringen i statsandelssystemet, vilken föreslås bli fast-
ställd till nivån för det år som föregår det år då reformen träder i kraft. Under ikraftträdandeåret 
begränsas ändringen till noll och under de kommande åren begränsas ändringen årligen gradvis 
med +/- 15 euro per invånare. Den gradvisa ändringen föreslås öka kumulativt till det femte 
årets permanenta maximala ändring, som föreslås vara +/- 60 euro per invånare. Den överskju-
tande delen förblir tills vidare en permanent utjämning av statsandelarna. Att begränsa änd-
ringen till +/- 60 euro per invånare innebär att reformen inte för en enda kommun orsakar något 
tryck på att ändra inkomstskattesatsen med mer än 0,6 procentenheter under en femårsperiod. 

Eftersom kalkylen över 2022 års balansläge baserar sig på uppskattade uppgifter när reformen 
träder i kraft, kommer kalkylerna att ses över på nytt. Detta görs enligt medelvärdet av kommu-
nernas utfallsuppgifter för åren 2021 och 2022, omvandlat till 2022 års nivå. De nya kalkylerna 
kommer att utgöra grunden för de statsandelar som beviljas från och med 2024. Om det efter 
justeringen konstateras att det till en kommun åt 2023 har betalats mer eller mindre statsandel 
än vad det enligt den justerade kalkylen borde ha betalats, kommer under åren 2024–2025 jämn-
stora belopp som motsvarar skillnaden att dras från eller läggas till den statsandel som beviljas 
kommunen. 

Utjämningen av systemändringen, där utgångspunkten för jämförelsen är kommunens balans-
läge 2022, föreslås bli dimensionerad enligt tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Utjämning av systemändringen. 

Förändring år 2023 utjämning av systemändringen till slutligt balansläge 

Förändring år 2024 +- 15 euro/invånare 

Förändring år 2025 +- 30 euro/invånare 

Förändring år 2026 +- 45 euro/invånare 

Förändring år 2027 (permanent) +- 60 euro/invånare 

Den överskjutande delen av den maximala förändringen (+/- 60 euro/invånare) blir tills vidare 
en permanent utjämning av statsandelarna. På basis av de uppskattade uppgifterna för 2020 
gäller detta 192 kommuner. Av dessa kommuner berörs 64 av utjämningstillägget och 128 av 
utjämningsavdraget. 

4.2.1.1.5 Konsekvenser för enskilda kommuner, för kommungrupper samt välfärdsområdesvis 

De ändringar, räknat i euro, som följer av reformen har utvärderats i fråga om enskilda kommu-
ner, kommungrupper och välfärdsområden. Förändringarna har beräknats genom att kommu-
nernas ekonomiska balansläge före reformen har jämförts med balansläget efter reformen. Detta 
beskriver med andra ord en situation där finansieringssystemet träder i kraft i sin helhet. I sam-
band med reformen kommer dessa förändringar att genom en utjämning av systemändringen 
begränsas till högst +/- 60 euro per invånare. 
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Tabell 5. Förändring i balansläget för kommunerna (förändring enligt den nya finansieringsmo-
dellen i jämförelse med nuläget), exklusive utjämningen av systemändringen (+/- 60 euro/invå-
nare). 

Förändring i balansläget, euro/invå-

nare 
Antal kommuner Mn euro 

Förbättras   

300– 10 13,5 

200–299 15 19,6  

100–199 70 80,3 

 0–99 90 83,7 

Sammanlagt 185 197,1 

   

Förändring i balansläget, euro/invå-

nare 
Antal kommuner Mn euro 

Försämras   

300–  4 -2,7 

200–299 12 -21,1 

100–199 26 -90,9 

 0–99 67 -59,8 

Sammanlagt 109 -174,6 

 

Nästan hälften av de kommunvisa förändringarna i det ekonomiska balansläget är små, det vill 
säga minskningar eller ökningar på mindre än 100 euro per invånare. I sammanlagt nio kom-
muner blir minskningen mer än 300 euro per invånare och i tre kommuner blir ökningen över 
300 euro per invånare. Ställd i relation till inkomstskattesatsen motsvarar en förändring på 100 
euro per invånare intäkter på cirka 0,57 procentenheter i hela landet på 2019 års nivå, varvid 
intäkterna av en procentenhet skatt uppgår till i genomsnitt 175 euro per invånare. Som störst 
är intäkterna 367 euro per invånare (Grankulla) och som minst 92 euro per invånare (Merijärvi). 

Tabell 6. Förändring i balansläget enligt kommunstorlek utan utjämningen av systemändringen 
(den nya finansieringsmodellen i jämförelse med den nuvarande) 

Kommunstorlek 
Förändring, mn 
euro 

Förändring, 
euro/invånare 

Under 2 000 61,3 3,0 
 2 000–5 000 44,7 13,2 
5 000–10 000 46,9 25,5 
10 000–20 000 28,7 17,1 
20 000–40 000 1,0 0,8 
40 000–100 000 7,3 7,4 
Över 100 000 -20,4 -44,3 
Sammanlagt 0   0 

 

Granskat enligt kommunstorleksgrupp förbättras det ekonomiska balansläget i alla andra 
kommungrupper än de som har mer än 100 000 invånare. På det hela taget kan förändringarna 
enligt kommunstorleksgrupp anses vara mycket måttliga. 
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Tabell 7. Förändring i balansläget för välfärdsområdena utan utjämningen av systemändringen. 

Välfärdsområde 
Förändring, mn 
euro 

Förändring, 
euro/invånare 

Helsingfors 6,5 10,1 
Vanda-Kervo -12,7 -48,1 
Västra Nyland -41,4 -89,3 
Östra Nyland -9,9 -102,1 
Mellersta Nyland 2,0 10,0 
Egentliga Finland 16,5 34,4 
Satakunta 8,9 40,9 
Egentliga Tavastland -2,1 -12,2 
Birkaland  6,3 12,1 
Päijänne-Tavastland -18,2  -87,9 
Kymmenedalen 1,9 11,2 
Södra Karelen -13,5 -105,0 
Södra Savolax 5,5 40,4 
Norra Savolax 8,5 34,1 
Norra Karelen -9,7 -58,9 
Mellersta Finland -13,0 -47,5 
Södra Österbotten 12,8 66,0 
Österbotten 14,9 84,5 
Mellersta Österbotten 8,3 121,1 
Norra Österbotten 22,8 55,4 
Kajanaland 8,5 116,1 
Lappland 19,9 111,6 
Sammanlagt 0 0 

 

I 13 välfärdsområden och i Helsingfors kommer kommunernas ekonomiska balansläge att för-
bättras i samband med reformen. Mest förbättras situationen i Mellersta Österbotten, med 121 
euro per invånare. I 8 välfärdsområden kommer kommunernas ekonomiska balansläge att för-
sämras; som mest i Södra Karelen, med -105 euro per invånare. 

4.2.1.1.6 De ekonomiska konsekvenserna av särlösningen för Nyland 

Utgångspunkten är att den nyländska finansieringslösningen ska vara likadan som i andra delar 
av landet, men finansieringslösningen för hela landet uppställer vissa specialvillkor för särlös-
ningen. Nylands finansieringslösning och skattekonsekvenser kan inte avvika från motsvarande 
för landets övriga välfärdsområden, vilket innebär att kommunernas inkomster och kostnader 
föreslås bli överförda på samma grunder som på annat håll i landet. Nedskärningarna kommer 
i praktiken att beröra statsandelen för kommunal basservice, kommunalskatten, samfundsskat-
ten och kompensationen för skattebortfall till följd av ändringar i skattegrunderna. På riksnivå 
rör sig minskningen kring 19,86 miljarder euro på 2020 års nivå. 

Det föreslås att i Nyland ska fyra välfärdsområden och Helsingfors stad ha organiseringsansvar 
för social- och hälsovården samt räddningsväsendet. I likhet med landet i övrigt kommer den 
nyländska finansieringslösningen att basera sig huvudsakligen på statlig finansiering. Överfö-
ringen av kommunernas inkomster och finansieringen av de självstyrande områdena kommer 
enligt förslaget att genomföras enligt motsvarande modell som i hela landet. 
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Inkomsterna för kommunerna i Nyland kommer att minska i samma utsträckning som kostna-
derna för överförda uppgifter. Utgångspunkten för beredningen av reformen har varit att kom-
munernas inkomster skärs på en och samma gång i en tvärsnittssituation. Hur dessa riktas kom-
mer att anges närmare i samband med beredningen av kommunernas och välfärdsområdenas 
finansiering. 

Beträffande finansieringslösningen för hela landets välfärdsområden kommer de nyländska väl-
färdsområdena och Helsingfors att ha samma ställning som välfärdsområdena i andra delar av 
landet. Finansieringen av uppgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet 
grundar sig enligt förslaget på statlig finansiering, och bestämningsgrunderna för finansieringen 
av välfärdsområdena föreslås vara likadana i hela landet. Finansieringen av de självstyrande 
områdena i Nyland och Helsingfors finansiering kan inte ändras utan att ändringarna också på-
verkar de övriga välfärdsområdenas finansiering. Finansieringslösningen bör följaktligen grans-
kas i ett helhetsperspektiv som bildas av hela landets välfärdsområden samt välfärdsområdena 
i Nyland och Helsingfors. 

När den nyländska lösningen följer det övriga landets finansieringsmodell, uppkommer det inte 
några grundlagsrelaterade problem för de inkomster som överförs. Exempelvis behandlas de 
skattskyldiga lika när de nyländska kommunernas skatteinkomster skärs ned på samma grund 
som på annat håll i landet. Också statsandelssystemet kommer att fungera på samma sätt som 
på annat håll i landet. 

Eftersom de inkomster och kostnader som överförs riktas på mycket olika sätt till de enskilda 
kommunernas ekonomi, kommer exceptionellt stora utjämningsmekanismer att tas i bruk i sam-
band med reformen. Det är svårt att genomföra dem inom skattesystemet, och därför kommer 
det största trycket att ligga på statsandelarna för kommunal basservice. Förändringarna i kom-
munernas finansiering föreslås bli utjämnade inom ramen för kommunernas statsandelssystem. 
Bestämmelser om dessa föreslås ingå i lagen om statsandel för kommunal basservice. 

Den ändrade finansieringen för de nyländska välfärdsområdena och för Helsingfors påverkas 
av hur kostnaderna för de uppgifter som överförs till välfärdsområdena och finansieringen enligt 
bestämningsgrunderna motsvarar varandra. 

För de nyländska kommunerna kommer granskningen att utgå från den ändrade ekonomiska 
balansen, och granskningen tar då hänsyn till de inkomster och kostnader som överförs till väl-
färdsområdena samt de föreslagna ändringarna i finansieringssystemen. 

Tabell 8. Förändring i de nyländska kommunernas ekonomiska balansläge på 2020 års nivå. 

 Nuvarande balans-
läge 

Balansläget efter reformen Förändring 

 euro/invånare euro/invånare euro/invånare 
    
Askola 236 334 98 
Esbo 235 97 -138 
Hangö -212 -94 118 
Helsingfors 543 553 10 
Vanda -39 -80 -41 
Hyvinge -193 -225 -32 
Ingå -48 -122 -74 
Träskända -603 -515 89 
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Högfors -203 -92 111 
Grankulla 325 33 -291 
Kervo -144 -237 -93 
Kyrkslätt -198 -265 -67 
Lappträsk -157 -134 23 
Lovisa -427 -443 -15 
Lojo -24 -51 -27 
Mörskom 147 210 63 
Mäntsälä -311 -245 66 
Nurmijärvi -139 -172 -33 
Borgnäs -119 -142 -22 
Pukkila -402 -360 42 
Borgå 193 47 -146 
Raseborg -24 71 95 
Sibbo -310 -460 -150 
Sjundeå -170 -275 -106 
Tusby -400 -407 -7 
Vichtis -163 -138 25 
 

Kalkylerna har gjorts utifrån 2020 års nivå, enligt vilken utgångspunkten är att det ekonomiska 
balansläget för de nyländska kommunerna är dåligt. Enligt den färskaste uppskattning som finns 
att tillgå är balansläget negativt i 20 kommuner (sammanlagt 26 kommuner). För 12 av dessa 
kommer balansläget att försämras ytterligare med anledning av reformen. Dessutom kommer 3 
andra kommuner som nu har ekonomin i balans att få se en försämring, även om den fortfarande 
hålls i balans. Efter reformen kommer balansläget att förbättras i sammanlagt 11 kommuner. 

Vid reformen kommer förändringen i kommunens ekonomi att kunna utgöra högst +/- 60 euro 
per invånare under en femårsperiod. Den överskjutande delen av den maximala förändringen 
utjämnas genom en tills vidare permanent utjämning av ändringen i statsandelssystemet. I de 
nyländska kommunerna kommer de kommunriktade ändringarna att uppgå till maximalt -291 
eller +118 euro per invånare på 2020 års nivå. I kommunerna i Nyland berör begränsaren under 
övergångsperioden 15 kommuner. 

4.2.1.1.7 Bedömning av kommunernas ekonomiska situation efter reformen 

Det år då reformen träder i kraft kommer balansläget i kommunerna genom en utjämning av 
systemändringen att kvarstå på den uppskattade nivån 2022 kommunvis. Kalkylerna uppdateras 
efter att de slutliga uppgifterna om kommunernas ekonomi för 2022 finns tillgängliga 2023. 
Efter ikraftträdandeåret kommer förändringen i balansläget att begränsas i fyra års tid så att den 
kommunvisa förändringen får vara högst +/- 60 euro per invånare under det femte året. Det bör 
dock noteras att kommunens faktiska balans påverkas förutom av statsandelarna och utjäm-
ningsposterna för dem också av bland annat skatteinkomsternas utveckling och kommunernas 
egna åtgärder. 

I den del av propositionen som gäller beskattning (rubrik 4.2.1.7) behandlas frågan om att be-
gränsa höjningarna i kommunernas skattesatser 2023. För att det ska vara möjligt att säkerställa 
förverkligandet av de mål som ställts för hela reformen när det gäller att hantera hållbarhetsun-
derskottet, undvika en höjning av det totala skatteuttaget och behandla skattebetalarna lika gäl-
ler det att kunna undvika att kommunernas skattesatser höjs i samband med reformen och de 
jämnstora sänkningarna av de kommunala skattesatserna. 
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Tabell 9. Kommunernas uppskattade balansläge 2020. 

Inte i balans 109 kommuner 

euro/invånare  

över 500 0 
250–500 13 

100–249 29 

0–99 67 
  

I balans 185 kommuner 

0–99 90 

100–249 79 
250–500 16 

över 500 0 
 

Enligt de uppskattade uppgifterna för 2020 är ekonomin inte i balans i cirka 38 procent av kom-
munerna. Enligt uppskattningarna är ekonomin i balans i cirka 60 procent av kommunerna. Si-
tuationen 2020 är exceptionellt dålig på grund av i synnerhet coronavirusepidemins negativa 
konsekvenser för kommunernas inkomster och utgifter. Enligt nuvarande bedömningar är kom-
munernas ekonomiska ställning 2020 en dålig beskrivning av situationen det år som reformen 
träder i kraft. 

Genomförande av reformen på så vis att kommunen garanteras kalkylmässigt samma balans 
som före reformen och så att den totala förändringen begränsas till +/- 60 euro per invånare 
framhäver betydelsen av den ekonomiska situationen i kommunen före reformen. I princip kom-
mer reformen således varken att förbättra eller försämra kommunens finansiella ställning. För-
hållandet mellan de kostnader och inkomster som överförs till välfärdsområdena och de som 
blir kvar i kommunerna kan i viss utsträckning förändra kommunens ekonomiska spelrum under 
de närmaste åren. Det är klart att det också efter att reformen trätt i kraft är en krävande uppgift 
att sanera ekonomin i till exempel en skuldsatt kommun med högt skatteuttag. Det ekonomiska 
spelrummet beror också mycket på vilka strukturella anpassningsmöjligheter det finns för de 
kostnader som blir kvar i kommunerna. Även om kommunens finansiella ställning inte ändras 
räknat i euro, kan det hända att det i vissa kommuner är lättare att skapa en årlig inkomstfinan-
siering på samma nivå som före reformen och i vissa kommuner i någon mån svårare än före 
reformen. 

Generellt innebär en relativt snäv avgränsning av förändringen att utvecklingen och livskraften 
inom den kommunala ekonomin även i framtiden bestäms mest av den ekonomiska tillväxten, 
sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen, förändringarna i åldersstrukturen och flyttnings-
rörelsen. En anpassning till dessa förändringsfaktorer i omvärlden är i vilket fall som helst ak-
tuell även utan reformen. Dessutom måste kommunerna anpassa sin ekonomi till den ekono-
miska utvecklingen efter coronavirusepidemin. Kommunernas skatteinkomster ser ut att perma-
nent stanna på en lägre nivå. 

Den största reformeffekten för kommunalekonomin är vad gäller hela kommunalekonomin att 
den del av kostnaderna som från 2015 till 2018 har ökat med cirka 2,5 procent per år och under 
2020-talet skulle komma att öka med cirka 4,5 procent per år faller bort i kommunerna. Om 
reformen inte genomförs, kommer kommunerna även i fortsättningen att ha detta kostnadstryck 
på sig och ansvara för hanteringen av det för att minska hållbarhetsunderskottet inom de offent-
liga finanserna. Detta skulle vara en särskilt stor utmaning för de kommuner som än så länge 
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bara står inför den snabbaste fasen av att befolkningen åldras. På motsvarande sätt har de utgifter 
inom driftsekonomin som blir kvar i kommunerna inte ökat nämnvärt under de senaste åren, 
och på grund av förändringarna i befolkningens åldersstruktur kommer de inte heller att öka 
under de närmaste åren. För kommunalekonomin är det också av betydelse att även om en stor 
andel av kommunalskatten överförs till välfärdsområdenas finansiering förblir avkastningen av 
kommunens skattesats oförändrad eller blir till och med något starkare när kommunalskatteav-
drag överförs till statsbeskattningen. 

Även om kommunens balans i euro inte förändras i någon större utsträckning på grund av re-
formen, förändras betydelsen eller tolkningen av vissa relativa faktorer. Halveringen av drifts-
ekonomin och en ungefär lika stor balansräkning som för närvarande kommer att orsaka en 
ökning av kommunens relativa skuldsättningsgrad. Å andra sidan, i praktiken kommer kommu-
nens inkomstfinansiering (årsbidrag), som används till kostnader för främmande kapital, nästan 
inte alls att förändras. Inte heller låneskötselbidraget, som mäter kommunens förmåga att sköta 
sina lån, kommer att förändras. En oförändrad inkomstfinansiering kommer att ge i genomsnitt 
samma spelrum för kommunens investeringar som före reformen. Möjligheterna att hålla kvar 
en oförändrad nivå på inkomstfinansieringen påverkas emellertid i viss mån av de inkomst- och 
utgiftsstrukturer som blir kvar i kommunen samt av hur priset på kommunernas främmande 
kapital utvecklas under de närmaste åren. 

I reformen begränsas enskilda kommuners driftsekonomiska förändringar i relation till ett för-
ändringstryck mot kommunalskatten på cirka +/-0,6 procentenheter. Därmed är utgångspunkten 
att skuldbetalnings- och investeringsförmågan kvarstår oförändrad, när årsbidraget efter av-
skrivningar inte förändras (den största förändringen i en tvärsnittssituation och kalkylmässigt 
efter övergångsperioden maximalt +/- 60 euro per invånare). Inkomsterna och kostnaderna för-
ändras i fortsättning på samma sätt som tidigare, dock med en lägre nivå – å andra sidan ansvarar 
kommunerna inte längre för de växande social- och hälsovårdskostnaderna. Statsandelskriteri-
erna reagerar också i fortsättningen på kommunernas lagstadgade behovsförändringar på samma 
sätt som tidigare. Med tanke på kommunernas förändrade investeringsförmåga är det av central 
betydelse hur kommunernas återstående kostnader och inkomster utvecklas i jämförelse med de 
kostnader och inkomster som faller bort. Kommunalskatten beräknas även i fortsättningen uti-
från samma skattebas, vilket innebär att avkastningen av skattesatsen åtminstone kvarstår oför-
ändrad och förbättras med i genomsnitt cirka +11 euro per invånare. Exempelvis den ökning 
som en höjd skattesats medför ger kommunens ekonomi större spelrum i förhållande till den 
halverade budgeten inom det nya systemet. 

4.2.1.1.8 Konsekvenser för kommunernas ställning på lånemarknaden 

Vilka konsekvenser reformen har för kommunernas ställning på lånemarknaden bör bedömas 
både med tanke på den riskklassificering som ligger till grund för tillsynskraven för kreditinsti-
tut och med tanke på kommunernas medelsanskaffning, det vill säga tillgången till lånefinan-
siering. 

4.2.1.1.8.1 Riskvikt för kommunernas krediter 

Bestämmelser om tillsynskrav för banker finns i Europeiska unionens (nedan också EU:s) för-
ordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (EU:s till-
synsförordning). Med hjälp av riskvikter fastställs det hur mycket egna tillgångar bankerna åt-
minstone ska ha för att kunna täcka kreditrisken för de krediter de beviljar. Riskvikterna kan 
basera sig på antingen de riskvikter som anges i tillsynsförordningen (standardmetoden) eller 
på interna kreditriskmodeller som tillsynsmyndigheten godkänt. Inom standardmetoden ska en-
ligt artikel 115.2 exponeringar mot delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter 
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behandlas på samma sätt som exponeringar mot den nationella regering inom vars territorium 
de är belägna om det inte föreligger någon skillnad i risk mellan dessa exponeringar på grund 
av de delstatliga eller lokala självstyrelseorganens eller myndigheternas särskilda beskattnings-
rätt, och förekomsten av särskilda institutionella ordningar som minskar risken för fallissemang. 
Det här betyder rent konkret en så kallad nollriskvikt i Finland och på annat håll i euroområdet, 
det vill säga att krediten inte anses vara förknippad med någon kreditrisk och att det inte behöver 
reserveras egna medel för den. I artikel 115.5 sägs det att exponeringar mot delstatliga eller 
lokala självstyrelseorgan eller myndigheter i medlemsstaterna som inte avses i punkterna 2–4 
och som är uttryckta och finansierade i den nationella valutan ska åsättas en riskvikt på 20 pro-
cent. 

Tolkningen av riskvikten kan inte göras nationellt, utan den ska begäras via Europeiska bank-
myndighetens (EBA:s) process för frågor och svar (Q&A). Frågan kan avgöras slutligt endast 
av EU-domstolen. Enligt Finansinspektionens etablerade tolkning uppfyller fordringar hos (det 
vill säga exponeringar mot) finländska kommuner och samkommuner kraven i artikel 115.2 och 
innebär således riskvikt noll. Motiveringen har ansetts vara kommunernas obegränsade rätt att 
ta ut skatt och omöjligheten för kommuner att gå i konkurs. Kommunens rätt att självständigt 
besluta om sin skattesats har konsekvenser också för verksamheten vid Kommunernas garanti-
central. Garanticentralens verksamhet har i lag avgränsats till beviljande av garantier för sådan 
medelsanskaffning till Kommunfinans Abp där medlen lånas ut till kommuner och samkommu-
ner, till sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestäm-
manderätt samt till bostadsproduktion med statligt understöd. 

Verksamheten vid Kommunernas garanticentral bygger således på det kollektiva ansvaret och 
kreditvärdigheten hos de kommuner som är medlemssamfund i garanticentralen. Garanticen-
tralen har på denna grund ansetts vara ett sådant offentligt organ som avses i artikel 116 i EU:s 
tillsynsförordning och hos vilket fordringar (inklusive borgensfordringar) kan behandlas på 
samma sätt som fordringar hos staten och kommunerna. Av detta följer att eventuella föränd-
ringar i kommunernas riskvikt har konsekvenser också för värdet som säkerhet på de garantier 
som beviljats av garanticentralen. Mest inverkar en eventuell ökning av riskvikten på Kommun-
finans Abp och dess möjligheter att bevilja krediter för projekt inom kommunsektorn i och med 
att de kapitalkrav som ställs på Kommunfinans Abp till följd av kreditinstitutens tillsynsregle-
ring (det vill säga kapitaltäckningsregler) blir högre när riskvikten för de krediter som Kom-
munfinans Abp beviljat kommunerna ökar. 

I propositionen föreslås det att kommunens rätt att självständigt besluta om skattehöjningar 
2022 begränsas. Propositionen ändrar således temporärt, det vill säga för ett år, kommunens 
ställning när det gäller skatteuppbörden. En begränsning av kommunernas rätt att ta ut skatt 
under ett år begränsar inte kommunernas ekonomiska spelrum i någon väsentlig grad, och det 
är därför sannolikt att den ettåriga begränsningen inte heller kommer att ändra på nollriskklassen 
för kommunsektorns lån. Denna begränsning kommer också att bli uppmärksammad i nyheterna 
redan innan den träder i kraft, och därför föranleder den knappast heller några marknadsreakt-
ioner i anslutning till rätten att ta ut skatt. 

4.2.11.8.2 Kommunernas medelsanskaffning efter reformen 

Förutom med tanke på riskvikten för kommunernas krediter bör konsekvenserna av reformen 
bedömas också med tanke på kommunernas medelsanskaffning. Kommunalekonomin kommer 
att genomgå stora förändringar i samband med reformen till följd av den finansiering som över-
förs till välfärdsområdena och överföringen av kostnader. Konsekvenserna av dessa föränd-
ringar för kommunerna begränsas genom utjämningsarrangemang i statsandelssystemet för 
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kommunens basservice, genom vilka det säkerställs att det efter reformen råder samma relativa 
balansläge i kommunens ekonomi som innan reformen trädde i kraft. 

Kommunernas driftsekonomi kommer att minska till nästan hälften till följd av reformen. Ef-
tersom byggnadsegendomen inom social- och hälsovården och räddningsväsendet med undan-
tag för egendomen för samkommunerna för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt blir 
kvar i kommunernas ägo, kommer också skulderna på den med undantag för skulderna för sam-
kommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten att bli kvar i kommunerna. 
Mot bakgrund av nyckeltalen innebär detta att kommunernas relativa skuldsättning ökar. Denna 
ändring av nyckeltalet kan ha betydelse för den kommunala sektorns medelsanskaffning, även 
om kommunerna inte heller i nuläget i praktiken har kunnat använda de inkomster som behövs 
för att täcka driftsekonomiutgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet till 
att sköta skulder och även om kommunerna skulle komma att få hyresinkomster från sina social- 
och hälsovårdsbyggnader och byggnader inom räddningsväsendet. Finansiärerna kommer dock 
att kunna bedöma kommunernas risknivå utifrån att kommunerna i fortsättningen har en mindre 
omfattande balansräkning samt mindre omfattande inkomstflöden och utgifter, vilket begränsar 
deras ekonomiska bärkraft i problemsituationer, även om den beskattningsrättsliga ställningen 
kvarstår. Å andra sidan faller en betydande del av omkostnaderna och investeringarna bort i 
synnerhet när ansvaret för social- och hälsovården övergår till välfärdsområdena. Det är omöj-
ligt att i detta skede ge en noggrann bedömning om framtiden för kommunernas medelsanskaff-
ning, eftersom kreditinstitutens finansieringsprinciper och finansieringsberedskap kan föränd-
ras när den allmänna ekonomiska utvecklingen förändras. Finansieringsbesluten påverkas också 
av kommunspecifika finansieringsbehov i förhållande till kommunernas inbördes avvikande 
verksamhetsmiljöer och utvecklingsutsikter för den ekonomiska bärkraften. 

Egendomsarrangemangen i anslutning till reformen kommer att minska kommunernas balans-
räkningar med medlemsandelarna i de lagstadgade samkommunerna och lösöret i social- och 
hälsovården och räddningsväsendet. Dessa ändringar inverkar på kommunernas soliditetsgra-
der. Till denna del bedöms konsekvenserna mer ingående under rubrik 4.2.1.6, som handlar om 
egendomsarrangemang. Till följd av egendomsarrangemangen kan det också uppstå situationer 
där man kan bli tvungen att se över villkoren för kommunernas kreditavtal, om de till exempel 
innehåller villkor som gäller soliditetsgraden. Sådana avtalsvillkor är dock inte vanliga i kom-
munernas avtal. 

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 uppgick kommunsektorns nettoinveste-
ringar till cirka 4,03 miljarder euro, varav cirka 2,37 miljarder euro, det vill säga cirka 58,8 
procent, inriktas på social- och hälsovården och räddningsväsendet. I siffran beaktas förutom 
investeringar i byggnader också investeringar i informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
samt maskiner, inventarier och utrustning. Frågan om välfärdsområdenas finansieringsomsorg 
samt Kommunfinans Abp:s möjligheter att i fortsättningen vara finansiär för välfärdsområdenas 
investeringar kommer att utredas senare under denna regeringsperiod. Eventuella lagändringar 
om detta kan beredas så att ändringarna kan träda i kraft vid ingången av 2023 när välfärdsom-
rådena övertar organiseringsansvaret för uppgifter inom social- och hälsovården och räddnings-
väsendet. Den ställning som Kommunfinans Abp och Kommunernas garanticentral, som garan-
terar Kommunfinans Abp:s medelsanskaffning, har i reformen beskrivs mer ingående under 
rubrik 4.2.1.6.8. 

4.2.1.2 Konsekvenser för statsfinanserna 

För närvarande deltar staten huvudsakligen genom systemet med kalkylerade statsandelar i 
finansieringen av de uppgifter inom social- och hälsovården som kommunerna ordnar. År 2020 
är statsandelen för den kommunala basservicen sammanlagt 7 069 miljoner euro. Av detta utgör 
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social- och hälsovårdens andel 4 881 miljoner euro. När ansvaret för att ordna tjänster överförs 
från kommunerna till välfärdsområdena, bör finansieringssystemet samtidigt reformeras i en-
lighet med förändringen. Detta har en omedelbar inverkan även på statsfinanserna. I enlighet 
med propositionen kommer staten att finansiera största delen av kostnaderna för välfärdsområ-
denas verksamhet. Dessutom kommer välfärdsområdena att få inkomster av kundavgifter som 
tas ut för social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster och försäljningsinkoms-
ter som är ersättning till fullt belopp, till exempel vid försäljning av tjänster till andra välfärds-
områden, försäkringsbolag eller staten, samt övriga ringa inkomster. Välfärdsområdena föreslås 
också kunna ta kortfristiga lån. 

I den allmänna dimensioneringen av den statliga finansieringen bör kostnaderna för de tjänster 
som överförs på välfärdsområdenas organiseringsansvar beaktas i det nya systemet. Välfärds-
områdenas nettokostnader uppskattas till cirka 19,86 miljarder euro på 2020 års nivå. Av detta 
består cirka 19,4 miljarder euro av social- och hälsovårdskostnader och cirka 458 miljoner euro 
av räddningsväsendets kostnader. Eftersom ansvaret för finansieringen av social- och hälsovår-
den och räddningsväsendet överförs från kommunerna till staten, innebär det i enlighet med det 
ovannämnda att utgifterna för dessa i statsbudgeten blir närmare 12,7 miljarder euro större än 
för närvarande. Denna tilläggsfinansieringsandel täcks enligt förslaget genom att statens skat-
teinkomster utökas i enlighet med vad som konstateras längre fram under rubrik 4.2.1.7. För att 
det totala skatteuttaget inte ska öka, kommer kommunalskatterna att minskas i motsvarande 
grad. 

Målet med vårdreformen är att bidra till att stävja kostnadsökningen inom de offentliga finan-
serna. Det ökade kostnadstrycket beror framför allt på att befolkningens stigande medelålder 
ökar behovet av vård- och omvårdnadstjänster. För att dämpa kostnadsökningen kommer väl-
färdsområdenas finansiering att justeras på förhand så att den till 80 procent motsvarar den be-
räknade ökningen av servicebehovet med start 2025. Det här skapar ett incitament för välfärds-
områdena att effektivisera sin verksamhet och därmed bromsa kostnadsökningen. Incitamentet 
effektiviseras av att återkommande finansieringsunderskott för välfärdsområdet föreslås leda 
till att ett lagstadgat utvärderingsförfarande i välfärdsområdet inleds. Å andra sidan kommer 
välfärdsområdenas kalkylerade finansiering att årligen justeras i efterhand på riksnivå så att den 
motsvarar de faktiska kostnaderna. Storleken på höjningarna av finansieringsnivån i samband 
med justeringarna i efterhand kan dock inte uppskattas på ett tillförlitligt sätt på förhand. Refor-
men medför även ändringskostnader av engångsnatur och bestående kostnader. Det är därför 
omöjligt att på förhand på ett tillförlitligt sätt uppskatta hur mycket kostnadsbesparingar den 
föreslagna finansieringsmodellen kan ge upphov till. 

I statsbudgeten finns ett anslag för statsunderstöd för täckande av de särskilda merkostnader 
som tillämpningen av samiska språklagen medför. Anslaget är viktigt med tanke på bevarandet 
av samiskan, eftersom statsunderstöden gör det möjligt att i praktiken tillgodose rättigheterna 
enligt lagen på ett effektivt sätt. För detta ändamål har justitieministeriet i budgeten för 2020 
reserverat sammanlagt 150 000 euro av det anslag som under moment 25.01.50 anvisats till 
understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi. Kommunerna och olika sam-
manslutningar har kunnat ansöka om statsunderstöd. Samkommuner, såsom Lapplands sjuk-
vårdsdistrikt, har däremot inte omfattats av understödet. Det föreslås att samiska språklagen 
ändras så att Lapplands välfärdsområde i fortsättningen kan ansöka om understöd. Under de 
senaste åren har behoven av understöd kunnat tillgodoses till ungefär 60–80 procent av den 
ansökta summan med det disponibla anslaget. Eftersom statsunderstödet är beroende av pröv-
ning och eftersom det inte får användas för att täcka kostnaderna helt, kommer det inte att ha 
några omedelbara ekonomiska konsekvenser för statsfinanserna att 31 § i samiska språklagen 
kompletteras så att också det välfärdsområde som föreslås bli inrättat genom denna proposition 
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blir statsunderstödstagare. Anslagsändringarna genomförs inom ramarna för rambesluten om 
statsfinanserna och anslagen enligt statsbudgetarna. 

4.2.1.3 Konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi 

Välfärdsområdena utgör en mycket heterogen grupp i fråga om befolkningsunderlag, ålders-
struktur och behov. Befolkningsunderlaget för områdena varierar från 68 000 invånare i Mel-
lersta Österbotten till 648 000 invånare i Helsingfors. Servicebehovet inom social- och hälso-
vården varierar enligt välfärdsområde: i Södra och Västra Finland är befolkningen yngre och 
friskare än i Östra och Norra Finland. Också sysselsättningsläget och den genomsnittliga in-
komstnivån bland befolkningen varierar mellan områdena. Välfärdsområdena skiljer sig också 
från varandra i fråga om befolkningsstruktur och invånartäthet. Dessa skillnader påverkar be-
hovet av och kostnaderna för tjänsterna. I tabell 10 konstateras enligt välfärdsområde nettout-
gifterna för social- och hälsovården och räddningsväsendet och de behovsstandardiserade utgif-
terna för social- och hälsovården på 2020 års nivå. 



   

  

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Välfärdsområdenas nettoutgifter för social- och hälsovården och räddningsväsendet samt behovsstandardiserade utgifter för social- och 
hälsovården på 2020 års nivå, och beskattningsbara inkomster 2018. 

 

Nettoutgifter för 

social- och hälso-

vården 

och räddningsvä-

sendet  

Nettoutgifter för 

social- och hälso-

vården  

och  

räddningsväsen-

det  

Nettoutgifter 

för  

social- och 

hälsovården  

Nettoutgifter 

 för rädd-

ningsväsendet  

Behovskoefficient 

för social- och 

hälsovården  

Behovsstandardiserade 

utgifter 

för social- och hälso-

vården 

Kommunernas 

beskattningsbara 

inkomster 

 2020 2020 2020 2020 2020* 2020 2018 

Välfärdsområde € €/inv. €/inv. €/inv.   €/inv.** €/inv.*** 

Helsingfors 2 100 658 013 3 242 3 178 63 0,84 2 977 22 333 

Vanda+Kervo 802 112 801 3 033 2 983 50 0,80 2 826 19 743 

Västra Nyland 1 445 215 899 3 113 3 037 75 0,78 2 753 22 865 

Östra Nyland 319 181 837 3 282 3 174 108 0,93 3 274 18 851 

Mellersta Nyland 661 684 911 3 359 3 280 79 0,87 3 059 19 720 

Egentliga Finland 1 748 366 231 3 653 3 574 79 1,04 3 663 16 587 

Satakunta 848 888 235 3 883 3 781 102 1,10 3 905 15 911 

Egentliga Tavast-

land 623 755 938 3 640 3 564 76 1,06 3 754 
16 435 

Birkaland 1 819 691 832 3 517 3 441 77 1,00 3 542 16 598 

Päijänne-Tavast-

land 759 286 098 3 661 3 558 103 1,09 3 855 
15 609 

Kymmenedalen 696 081 406 4 178 4 072 105 1,17 4 143 16 379 
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Södra Karelen 486 191 942 3 776 3 666 110 1,10 3 903 15 857 

Södra Savolax 608 453 231 4 458 4 365 93 1,25 4 424 14 224 

Norra Savolax 1 023 104 801 4 086 4 004 81 1,16 4 106 14 963 

Norra Karelen 637 120 340 3 848 3 758 90 1,20 4 250 13 482 

Mellersta Finland 974 383 969 3 565 3 468 98 1,05 3 699 14 892 

Södra Österbotten 775 026 530 3 988 3 889 100 1,13 3 998 13 889 

Österbotten 660 295 249 3 748 3 661 87 0,93 3 276 15 657 

Mellersta Österbot-

ten 265 360 297 3 877 3 782 95 1,06 3 763 
14 457 

Norra Österbotten 1 485 470 764 3 604 3 519 85 1,00 3 531 15 057 

Kajanaland 337 713 738 4 622 4 521 101 1,22 4 307 14 324 

Lappland 785 250 214 4 399 4 295 103 1,15 4 070 15 263 

        
Fastlandsfinland  

sammanlagt 19 863 294 276 3619 3536 83 1 3 536 17 342 

*Institutet för hälsa och välfärd, behovskoefficient för social- och hälsovården, beskriver invånarnas servicebehov i för-

hållande till landets genomsnitt. Den koefficient som används i 2020 års kalkyler baserar sig på statistiska uppgifter för 

2018.  

  

**De behovsstandardiserade kostnaderna baserar sig på 2020 års 

kostnadsnivå och på Institutet för hälsa och välfärds behovskoef-

ficient från 2018. 

 

    
***Kommunernas skattebas summerad på 

välfärdsområdesnivå.        



   

  

 

 

 

 

 

 

Av tabell 11 framgår att förändringen i invånarantalet väntas variera tydligt enligt välfärdsom-
råde under perioden 2018–2040. När de regionala skillnaderna i andelen äldre, i den ekonomiska 
försörjningskvoten och servicebehoven beaktas är det klart att de ekonomiska förutsättningarna 
att ordna tjänster varierar mellan välfärdsområdena. 

Tabell 11. Förändring i välfärdsområdenas invånarantal åren 2018–2040. 

 

Nettokostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet uppskattas till cirka 19,86 
miljarder euro (3 619 euro per invånare) enligt 2020 års nivå. Av detta motsvarar nettoutgifterna 
för social- och hälsovården nästan 98 procent, det vill säga 19,4 miljarder euro. Nettoutgifterna 
enligt kommun varierar från cirka 2 500 euro till 6 800 euro per invånare. Skillnaderna jämnas 

Välfärdsområde Befolkning Befolknings- Befolkning Ekonomisk 

  31.12 förändring över 75 år försörjningskvot 

  2018 2018–2040 2018 2017* 

    % %   

          

Helsingfors 648 042  17 % 7 % 107,7 

Vanda + Kervo 264 420 20 % 6 % 114,1 

Västra Nyland 464 302 11 % 7 % 131,1 

Östra Nyland 97 263 2 % 9 % 112,8 

Mellersta Nyland 196 997 5 % 7 % 116,5 

Egentliga Finland 478 582  1 % 10 % 135,1 

Satakunta 218 624  -12 % 12 % 151,4 

Egentliga Tavastland 171 364  -10 % 10 % 142,5 

Birkaland 517 333  4 % 9 % 137,7 

Päijänne-Tavastland 207 394  -11 % 11 % 156,6 

Kymmenedalen 166 623  -14 % 12 % 166,3 

Södra Karelen 128 756  -13 % 12 % 160,7 

Södra Savolax 136 474  -15 % 13 % 168,5 

Norra Savolax 250 414  -11 % 11 % 152,4 

Norra Karelen 165 569  -12 % 11 % 169,6 

Mellersta Finland 273 283  -4 % 10 % 154,1 

Södra Österbotten 194 316  -13 % 11 % 147,7 

Österbotten 176 193  -1 % 10 % 130,3 

Mellersta Österbotten 68 437  -8 % 10 % 146,2 

Norra Österbotten 412 161  -3 % 8 % 153,5 

Kajanaland 73 061  -19 % 12 % 170,5 

Lappland 178 522  -9 % 11 % 154,7 

Hela landet 5 488 130  0 % 9 % 137,1 

*Arbetslösa och personer som står utanför arbetskraften per 100 sysselsatta, Sta-

tistikcentralen, arbetskraftsundersökning.   
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klart ut när utgifterna granskas på välfärdsområdesnivå. Om nettoutgifterna för den kommunala 
social- och hälsovården 2020 hålls som kalkylerad utgångsnivå vid en jämförelse av social- och 
hälsovårdsutgifterna i de blivande välfärdsområdena, varierar de från Vanda-Kervo välfärds-
områdes social- och hälsovårdskostnad på cirka 3 000 euro per invånare till Kajanalands cirka 
4 500 euro per invånare. Skillnaderna förklaras i synnerhet av de regionala skillnaderna i ser-
vicebehov, men även till exempel av skillnaderna i social- och hälsovårdens verksamhetsformer 
och verksamhetskultur samt av användningen av privata hälso- och sjukvårdstjänster och före-
tagshälsovård. 

Skillnaderna mellan välfärdsområdena i fråga om servicebehov kan bedömas med hjälp av 
THL:s behovskoefficient och de behovsstandardiserade social- och hälsovårdsutgifter10 som 
räknats ut på basis av den. 

I figur 1 presenteras hur de olika välfärdsområdenas faktiska social- och hälsovårdskostnader 
förhåller sig till områdets behovsstandardiserade social- och hälsovårdsutgifter och dess kalky-
lerade finansiering. Utifrån figuren är de behovsstandardiserade kostnaderna i åtta välfärdsom-
råden (Vanda-Kervo, Västra Nyland, Mellersta Nyland, Österbotten, Mellersta Österbotten, Ka-
janaland och Lappland) samt i Helsingfors lägre än de faktiska kostnader som överförs till väl-
färdsområdet. I dessa områden, med undantag för Vanda-Kervo och Lappland, är också den 
kalkylerade social- och hälsovårdsfinansieringen lägre än den kostnad som överförs. 

Välfärdsområdets faktiska och behovsstandardiserade kostnad avviker mest i Norra Karelen, 
Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Mellersta Finland och Egentliga Tavastland. I dessa är den 
behovsstandardiserade kostnaden klart högre än den uppskattade kostnad som överförs. För 
dessa välfärdsområden är den kalkylerade finansieringen också klart högre än den kostnad som 
överförs. 

  

                                                      
10 Välfärdsområdets behovsstandardiserade social- och hälsovårdsutgifter fås genom att de uträknade 

social- och hälsovårdsutgifterna per invånare i välfärdsområdet ställs i relation med hjälp av välfärds-

områdets behovsstandardiserade utgiftsindex. 
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Figur 1. Välfärdsområdenas behovsstandardiserade social- och hälsovårdsutgifter, kostnader 
och kalkylerade finansiering på 2020 års nivå. 

 

 

*Välfärdsområdets behovsstandardiserade social- och hälsovårdsutgifter fås genom att de ut-
räknade social- och hälsovårdsutgifterna per invånare i välfärdsområdets ställs i relation med 
hjälp av välfärdsområdets behovsstandardiserade utgiftsindex. 

Provberäkningar för finansieringsmodellen för välfärdsområdena har gjorts utifrån 2020 års 
nivå, och de slutliga bestämningsgrunderna för finansieringen 2023 görs när den beräknade 
kostnadsbasen för 2021 och 2022 har klarnat. Situationen i de olika välfärdsområdena kommer 
att förändras ytterligare på 2020-talet. Åldersstrukturen och i synnerhet sjukfrekvensen i väl-
färdsområdet är centrala faktorer när framtidens servicebehov och finansieringsbehov bedöms. 
Enligt prognoserna koncentreras den unga befolkningen i arbetsför ålder alltmer till Södra Fin-
land och till tillväxtcentrum. Man kan se att de välfärdsområdesvisa relativa behovsskillnaderna 
kommer att öka ytterligare, och detta bör avspegla sig i välfärdsområdenas behovsbaserade 
finansiering. Å andra sidan koncentreras det absoluta servicebehovet dit där befolkningen ökar. 

Nettoutgifterna för räddningsväsendet uppgår till cirka 458 miljoner euro på 2020 års nivå. När 
de kommunvisa siffrorna räknas ihop på välfärdsområdesnivå, varierar skillnaderna mellan om-
rådena från cirka 50 euro per invånare till 108 euro per invånare. I genomsnitt är utgifterna 83 
euro per invånare. Den finansiering som staten anvisar för att ordna räddningsväsendets tjänster 
kommer att styras till de 21 välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen också som en del 
av finansieringen i form av allmänna medel. Variationsintervallerna kan förklaras med områ-
desspecifika arrangemang för tjänsteproduktionen inom det lokala räddningsväsendet och med 
skillnader i servicebehovet inom olika områden. Kommunerna har genomfört det lokala rädd-
ningsväsendet och före det sin egen tjänsteproduktion genom egna beslut och på egen bekost-
nad. Det lokala räddningsväsendet beslutar i enlighet med räddningslagen om sin servicenivå, 
och statens tillsyn (regionförvaltningsverken) har inriktats dels på besluten om servicenivån, 
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dels på den faktiska servicenivån. Systemet med ett lokalt räddningsväsende har lett till större 
enhetlighet, men under likartade förhållanden förekommer det dock fortfarande olika produkt-
ionslösningar, som bidrar till att förklara kostnadsskillnaderna. I tabell 12 presenteras de väl-
färdsområdesvisa nettoutgifterna för räddningsväsendet och den kalkylerade finansieringen på 
2020 års nivå. Finansieringen av räddningsväsendet kommer enligt förslaget att riktas enligt 
välfärdsområdets invånarantal (65 procent), invånartäthet (5 procent) och riskfaktorer (30 pro-
cent). 

Tabell 12. Välfärdsområdenas nettoutgifter för räddningsväsendet och den kalkylerade finan-
sieringen 2020. 

 

Nettoutgifter 

för rädd-

ningsväsen-

det 

Nettoutgif-

ter för rädd-

ningsväsen-

det 

Kalkylerad 

finansiering för 

räddningsväsen-

det 

Kalkylerad finan-

siering för rädd-

ningsväsendet   

     Förändring Förändring 

 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Välfärdsom-

råde € €/inv. € €/inv. € €/inv. 

Helsingfors 41 065 592 63 42 729 516 66 1 663 924  3  

Vanda+Kervo 13 309 851 50 20 574 076 78 7 264 225  27  

Västra Nyland 35 029 359 75 36 278 738 78 1 249 379  3  

Östra Nyland 10 469 490 108 7 997 691 82 -2 471 798  -25  

Mellersta Ny-

land 15 532 051 79 16 386 395 83 854 344  4  

Egentliga Fin-

land 37 858 578 79 40 864 891 85 3 006 313  6  

Satakunta 22 375 344 102 20 134 427 92 -2 240 917  -10  

Egentliga Ta-

vastland 13 036 056 76 14 743 413 86 1 707 357  10  

Birkaland 39 765 595 77 41 736 311 81 1 970 716  4  

Päijänne-Ta-

vastland 21 318 366 103 18 006 768 87 -3 311 598  -16  

Kymmeneda-

len 17 565 884 105 15 494 799 93 -2 071 085  -12  

Södra Karelen 14 121 686 110 11 578 092 90 -2 543 594  -20  

Södra Savolax 12 722 465 93 12 858 594 94 136 129  1  

Norra Savolax 20 357 960 81 20 782 431 83 424 471  2  

Norra Karelen 14 860 828 90 14 895 287 90 34 460  0  

Mellersta Fin-

land 26 716 274 98 23 479 096 86 -3 237 177  -12  

Södra Öster-

botten 19 370 492 100 17 395 243 90 -1 975 249  -10  

Österbotten 15 284 786 87 14 149 638 80 -1 135 148  -6  

Mellersta Ös-

terbotten 6 499 987 95 7 226 231 106 726 244  11  

Norra Öster-

botten 34 970 462 85 32 597 981 79 -2 372 480  -6  
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Kajanaland 7 400 434 101 7 704 926 105 304 492  4  

Lappland 18 426 535 103 20 443 530 115 2 016 995  11  

       
Finländska 

fastlandet 

sammanlagt 458 058 076 83 458 058 076 83 0 0 

 

Räddningsväsendets tjänster skiljer sig från social- och hälsovårdsväsendets tjänster såtillvida 
att så gott som alla räddningsväsendets tjänster tillhandahålls där kunden finns (räddningsverk-
samhet vid olyckor) eller produceras hos kunden (brandsyn, säkerhetskommunikation och ut-
bildning). Detta förutsätter att det finns ett tillräckligt tätt nätverk av brandstationer. Räddnings-
väsendets aktionsberedskap och nätverket av brandstationer är av stor betydelse också med 
tanke på den första insats som räddningsväsendet gör. 

Utvecklingen av social- och hälsovårdskostnaderna i välfärdsområdena bedöms enligt some-
modellen, som beaktar vilken inverkan befolkningsutvecklingen i områdena har på social- och 
hälsovårdsutgifterna. Som underlag har använts den beräknade kostnadsnivån för 2017, förhöjd 
med prognosvärdena. Enligt modellen ökar behovet av social- och hälsovårdstjänster på det 
finländska fastlandet med i genomsnitt ungefär 1,05 procent per år under det följande årtiondet. 
Modellen beaktar endast den ökning av servicebehovet som beror på förändringen enligt be-
folkningens åldersstruktur i området; den beaktar inte prisutvecklingen. Med beaktande av pris-
utvecklingen antas de totala social- och hälsovårdskostnaderna öka med cirka 2,4 procent. De 
redan nu jämförelsevis stora skillnaderna mellan välfärdsområdena i fråga om social- och häl-
sovårdskostnader kommer att öka ytterligare. 

4.2.1.3.1 Uppskattningar av finansieringsnivån enligt välfärdsområde 

Enligt förslaget är välfärdsområdenas finansiering allmänna medel. Den bygger på en beräk-
ningsmodell som beaktar skillnaderna i servicebehov och förhållanden mellan områdena. 
Finansieringsmodellen föreslås också innehålla en invånarbaserad och en välfärds- och hälso-
främjande andel. Av finansieringen med allmänna medel riktas största delen, cirka 79,572 pro-
cent (15,8 miljarder euro) via servicebehovet inom social- och hälsovården. Av finansieringen 
riktas cirka 14,613 procent (2,9 miljarder euro) enligt invånarantalet, cirka 1,581 procent (314 
miljoner euro) enligt invånartätheten i välfärdsområdet, cirka 1,954 procent (388 miljoner euro) 
enligt inslaget av främmandespråkiga, cirka 0,488 procent enligt tvåspråkigheten (97 miljoner 
euro), cirka 0,110 procent enligt skärgårdskaraktären (22 miljoner euro), cirka 0,0126 procent 
enligt sametillägget (2,5 miljoner euro), cirka 0,692 enligt riskkoefficienten för räddningsvä-
sendet (137 miljoner euro) och cirka 1 procent enligt koefficienten för främjande av hälsa och 
välfärd (194 miljoner euro). 

Beloppet av den finansiering som föreslås bli riktad till ett visst välfärdsområde är inte det-
samma som den nuvarande sammanlagda social- och hälsovårdsfinansieringen samt räddnings-
väsendets finansiering för kommunerna inom välfärdsområdet. Den ändrade finansieringen har 
beräknats genom att finansieringen enligt den nya finansieringsmodellen på 2020 års nivå har 
jämförts med utgångsnivån, som fås genom att nettoutgifterna för social- och hälsovården och 
räddningsväsendet i de kommuner som hör till välfärdsområdet räknas ihop. Den statliga finan-
siering som föreslås för välfärdsområdena uppgår till sammanlagt 19,86 miljarder euro. Dessu-
tom kommer välfärdsområdena att få inkomster av kundavgifter och försäljningsinkomster som 
är ersättning till fullt belopp, till exempel vid försäljning av tjänster till andra välfärdsområden, 
försäkringsbolag eller staten, samt övriga ringa inkomster. Välfärdsområdena föreslås också 
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kunna ta kortfristiga lån. För finansiering av investeringar kommer välfärdsområdena också att 
ha fullmakt att uppta lån enligt statsrådets beslut per räkenskapsperiod. Bestämmelser om detta 
föreslås i lagen om välfärdsområden. 

Eftersom behovsfaktorernas vikt är stor i finansieringen till välfärdsområdena, följer välfärds-
områdets finansiering starkt områdets behov av social- och hälsovårdstjänster och behovsstan-
dardiserade utgifter. Skillnaderna mellan välfärdsområdena i fråga om behovsstandardiserade 
utgifter kan förklaras till exempel med faktorer i anslutning till servicens omfattning eller kva-
litet eller med effektivitetsskillnader, men på grund av bristen på material har det inte kunnat 
göras någon exakt analys av orsakerna till skillnaderna. Eftersom syftet med modellen är att 
säkerställa välfärdsområdenas finansiering enligt behov, kommer den kalkylerade finansie-
ringen i huvudsak att stiga i förhållande till utgångsnivån i områden med högre behovsstandar-
diserade utgifter än i landet i genomsnitt. För de välfärdsområden som har lägre behovsstandar-
diserade utgifter än landet i genomsnitt kommer den kalkylerade finansieringen i huvudsak att 
sjunka, och efter övergångsperioden är deras finansiella ställning svagare än i nuläget. Ett un-
dantag är Vanda-Kervo välfärdsområde, vars kalkylerade finansiering ökar även om dess be-
hovsstandardiserade kostnader hör till de lägsta i hela landet. De välfärdsområden vars kalky-
lerade finansiering minskar i jämförelse med de kostnader som överförs blir tvungna att under 
övergångsperioden anpassa sin verksamhet och kostnaderna för den till en lägre nivå än för 
närvarande. 

I tabell 13 beskrivs välfärdsområdenas framtida finansiering uppskattad på 2020 års nivå. I ta-
bellen beskrivs finansieringsnivån i euro samt förändringen i förhållande till den kalkylerade 
utgångsnivån både i euro och i euro per invånare. Siffrorna i tabellen beskriver situationen efter 
övergångsperioden, men någon permanent övergångsutjämning tills vidare har inte beaktats i 
uppskattningen. 

Tabell 13. Välfärdsområdenas finansiering på 2020 års nivå, förändring i förhållande till ut-
gångsnivån (sammanlagda utgifter för kommunerna inom området), (+) finansieringen stiger, 
(-) finansieringen sjunker). 

Välfärdsom-

råde Invånarantal 

Nettoutgifter för 

social- och hälso-

vården och rädd-

ningsväsendet 

Nettoutgifter 

för social- och 

hälsovården och 

räddningsvä-

sendet 

Kalkylerad 

finansiering 

Kalkylerad 

finansiering Förändring 

Föränd-

ring 

 

2018 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

    € €/inv. € €/inv. € €/inv. 

Helsingfors 648 042 2 100 658 013 3 242 2 061 614 278 3 181 -39 043 734  -60  

Vanda+Kervo 264 420 802 112 801 3 033 814 960 114 3 082 12 847 313  49  

Västra Nyland 464 302 1 445 215 899 3 113 1 397 622 552 3 010 -47 593 347  -103  

Östra Nyland 97 263 319 181 837 3 282 336 400 861 3 459 17 219 024  177  

Mellersta Nyland 196 997 661 684 911 3 359 619 689 302 3 146 -41 995 609  -213  
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Egentliga Fin-

land 478 582 1 748 366 231 3 653 1 779 987 842 3 719 31 621 611  66  

Satakunta 218 624 848 888 235 3 883 845 334 820 3 867 -3 553 415  -16  

Egentliga Ta-

vastland 171 364 623 755 938 3 640 637 549 396 3 720 13 793 458  80  

Birkaland 517 333 1 819 691 832 3 517 1 834 324 762 3 546 14 632 930  28  

Päijänne-Tavast-

land 207 394 759 286 098 3 661 789 738 148 3 808 30 452 051  147  

Kymmenedalen 166 623 696 081 406 4 178 677 773 563 4 068 -18 307 843  -110  

Södra Karelen 128 756 486 191 942 3 776 499 313 890 3 878 13 121 947  102  

Södra Savolax 136 474 608 453 231 4 458 594 705 481 4 358 -13 747 750  -101  

Norra Savolax 250 414 1 023 104 801 4 086 1 010 345 257 4 035 -12 759 544  -51  

Norra Karelen 165 569 637 120 340 3 848 696 006 015 4 204 58 885 675  356  

Mellersta Fin-

land 273 283 974 383 969 3 565 1 009 308 502 3 693 34 924 533  128  

Södra Österbot-

ten 194 316 775 026 530 3 988 767 218 861 3 948 -7 807 669  -40  

Österbotten 176 193 660 295 249 3 748 630 983 657 3 581 -29 311 592  -166  

Mellersta Öster-

botten 68 437 265 360 297 3 877 261 415 503 3 820 -3 944 794  -58  

Norra Österbot-

ten 412 161 1 485 470 764 3 604 1 476 116 027 3 581 -9 354 737  -23  

Kajanaland 73 061 337 713 738 4 622 322 965 245 4 420 -14 748 493  -202  

Lappland 178 522 785 250 214 4 399 799 920 200 4 481 14 669 985  82  

        

Finländska fast-

landet samman-

lagt 5 488 130 19 863 294 276 3 619 19 863 294 276 3 619 0  0  

 

Det år då reformen träder i kraft övergår man enligt förslaget direkt till kalkylerad finansiering 
till fullt belopp, varvid förändringen i behovsfaktorerna genast beaktas fullt ut. Skillnaden mel-
lan den kalkylerade finansieringen och de kostnader som överförs beaktas successivt genom en 
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övergångsutjämning under övergångsperioden. Övergångsutjämningen tryggar välfärdsområ-
denas finansiering och gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt anpassa verksamheten till den 
kalkylerade finansieringens nivå. Överföringsutjämningen föreslås bli fastställd till nivån för 
det år som föregår det år då reformen träder i kraft. Det år då reformen träder i kraft utjämnas 
skillnaden mellan de kostnader som överförs och den kalkylerade finansieringen till fullt be-
lopp.  

Den maximala årliga förändringen i finansieringen under övergångsperioden jämfört med nulä-
get: 

Första året: 0 euro/invånare; 
Andra året: +/- 10 euro/invånare; 
Tredje året: +/- 30 euro/invånare; 
Fjärde året: +/- 60 euro/invånare; 
Femte året: + 90 / -75 euro/invånare; 
Sjätte året: + 150 / -90 euro/invånare; ja 
Sjunde året: + 200 / -100 euro/invånare. 

Den överskjutande delen av den maximala förändringen utjämnas genom en tills vidare perma-
nent övergångsutjämning. Efter övergångsperioden uppgår de permanenta övergångsutjäm-
ningstilläggen till cirka 44 miljoner euro och avdragen till cirka -26 miljoner euro. Nettoöver-
gångsutjämningarna uppgår till cirka 20 miljoner euro, vilket kommer att öka välfärdsområde-
nas finansiering med det ovannämnda beloppet från och med 2029. Detta kommer inte att neut-
raliseras bort från välfärdsområdenas finansiering, utan staten kommer att finansiera den tills 
vidare permanenta övergångsutjämningen. Bestämmelserna om övergångsutjämningen utvär-
deras senast 2027, tidigare i samband med landskapens beskattningsrätt. Övergångsutjämningen 
justeras till slutligt belopp det år då reformen träder i kraft eller vid ingången av året därpå när 
de slutliga uppgifterna för de två sista boksluten före ikraftträdandet av reformen finns att tillgå 
för kalkyleringen.  

Främjande av välfärd och hälsa tas med i välfärdsområdenas finansiering från och med 2026, 
när det statistiska material enligt välfärdsområde som behövs för beräkningen av koefficienten 
har blivit klart. Övergångsutjämningen kommer att justeras från och med finansieringen för 
2026 så att den skillnad mellan den kalkylerade finansiering som räknats ut med koefficienten 
för främjande av välfärd och hälsa och den kalkylerade finansiering som räknats ut utan koeffi-
cienten läggs till övergångsutjämningen. Åren 2023–2025 kommer den finansiering som delas 
ut via välfärds- och hälsofrämjande att allokeras till välfärdsområdena på invånarbasis (euro/in-
vånare). 

Det finns också risker med finansieringsmodellen. Behovsfaktorerna ger inte en fullständig be-
skrivning av befolkningens behov, som dessutom förändras med tiden. I finansieringen finns 
inga instrument för att ta hänsyn till sådana regionala skillnader i finansieringen av social- och 
hälsovård som inte täcks av de behovsfaktorer som definieras i lag. Det här kommer att beaktas 
genom höjning av den invånarbaserade delen av finansieringen. 

I välfärdsområdesindexet har strävan varit att ta med sådana kostnadsfaktorer som välfärdsom-
rådena inte själva kan påverka. Förfarandet främjar en dämpning av utgiftsökningen och mins-
kar risken för en sådan okontrollerad ökning av utgifterna som ofta är fallet vid statlig finansie-
ring till fullt belopp. 
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4.2.1.3.2 Konsekvenser för de nyländska välfärdsområdenas finansiering 

De kostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena uppskattas till 19,86 miljar-
der euro på 2020 års nivå. Nylands andel utgör knappt en tredjedel av hela landets kostnader. I 
kostnadssiffrorna ingår såväl social- och hälsovården som räddningsväsendet. 

Nylands kostnader för genomsnittlig social- och hälsovård är lägre än genomsnittet i landet. 
Kostnaderna är lägst i Vanda-Kervo, 2 983 euro per invånare. Mellersta Nyland har de högsta 
social- och hälsovårdskostnaderna, 3 280 euro per invånare. Inom räddningsväsendet varierar 
skillnaderna från 50 euro per invånare i Vanda-Kervo till 108 euro per invånare i Östra Nyland. 
Situationen i Östra Nyland avviker från situationen i de övriga områdena i Nyland i och med att 
kostnaderna för räddningsväsendet är högre i Östra Nyland. Där är också kostnaderna klart 
högre i jämförelse med genomsnittet i hela landet. Situationen i Östra Nyland förklaras för sin 
del av att verksamheten har organiserats enligt en modell som delas upp mellan ordinarie verk-
samhet och avtalsverksamhet samt av att prissättningen av uppgifterna inom den prehospitala 
akutsjukvård som räddningsverket enligt avtal producerar för sjukvårdsdistriktet inte till alla 
delar fördelar kostnaderna (bland annat fastighetskostnaderna) i enlighet med den så kallade 
förorsakarprincipen. Detta innebär att det lokala räddningsväsendets kostnader delvis inkluderar 
även kostnader för prehospital akutsjukvård. Situationen i Östra Nyland förklaras också av att 
dess regionstruktur präglas av polycentricitet och av att Lovisa kärnkraftverk och Sköldviks 
raffinaderi är belägna där. 

I tabell 14 nedan uppskattas den ändrade finansieringen av social- och hälsovården och rädd-
ningsväsendet efter reformen. Konsekvenserna har specificerats för de nyländska välfärdsom-
rådena och för Helsingfors. Av tabellen går det också att uppskatta ändringskonsekvenserna i 
jämförelse med de övriga välfärdsområdena i landet. 

Tabell 14. De nyländska och de övriga välfärdsområdenas finansiering. 

 

Nettoutgifter för 
social- och hälso-
vården  

Kalkylerad 
finansiering för 
social- och häl-
sovården Förändring 

Nettoutgifter 
för räddnings-
väsendet  

Kalkylerad 
finansiering för 
räddningsvä-
sendet Förändring 

 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Välfärdsområde €/inv. €/inv. €/inv. €/inv. €/inv. €/inv. 

Helsingfors 3 178 3 115 -63  63 66 3  

Vanda+Kervo 2 983 3 004 21  50 78 27  

Västra Nyland 3 037 2 932 -105  75 78 3  

Östra Nyland 3 174 3 376 202  108 82 -25  

Mellersta Nyland 3 280 3 062 -218  79 83 4  

Egentliga Finland 3 574 3 634 60  79 85 6  

Satakunta 3 781 3 775 -6  102 92 -10  

Egentliga Tavastland 3 564 3 634 71  76 86 10  

Birkaland 3 441 3 465 24  77 81 4  

Päijänne-Tavastland 3 558 3 721 163  103 87 -16  

Kymmenedalen 4 072 3 975 -97  105 93 -12  

Södra Karelen 3 666 3 788 122  110 90 -20  
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Södra Savolax 4 365 4 263 -102  93 94 1  

Norra Savolax 4 004 3 952 -53  81 83 2  

Norra Karelen 3 758 4 114 355  90 90 0  

Mellersta Finland 3 468 3 607 140  98 86 -12  

Södra Österbotten 3 889 3 859 -30  100 90 -10  

Österbotten 3 661 3 501 -160  87 80 -6  

Mellersta Österbotten 3 782 3 714 -68  95 106 11  

Norra Österbotten 3 519 3 502 -17  85 79 -6  

Kajanaland 4 521 4 315 -206  101 105 4  

Lappland 4 295 4 366 71  103 115 11  

       
Finländska fastlandet 
sammanlagt 3 536 3536 0  83 83 0  

 

Enligt kalkylerna kommer den allmänna kalkylerade finansieringen för Vanda-Kervo och Östra 
Nylands välfärdsområden att öka efter reformen i förhållande till nuläget. För de övriga väl-
färdsområdena i Nyland blir förändringen negativ. Den största förlusten drabbar Mellersta Ny-
lands välfärdsområde, där finansieringen uppskattas försämras med sammanlagt -213 euro per 
invånare i förhållande till nuläget. Också när det gäller välfärdsområdenas finansiering kommer 
stora förändringar att begränsas genom en övergångsutjämning. Förändringen får vara högst + 
200 och -100 euro per invånare under en sjuårsperiod. Den överskjutande delen av den maxi-
mala förändringen jämnas ut genom en tills vidare permanent övergångsutjämning. I Nyland 
kommer detta att beröra två välfärdsområden: Mellersta Nylands och Västra Nylands välfärds-
områden, för vilka den ändrade finansieringen begränsas till maximalt -100 euro per invånare. 

4.2.1.3.3 Finansiering och styrning av välfärdsområdenas investeringar 

Enligt förslaget ska välfärdsområdena äga och administrera de fastigheter och lokaler som över-
förts till dem från samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten. Väl-
färdsområdena ska också ansvara för kostnaderna för fastigheterna och lokalerna. Den före-
slagna förvaltningsmodellen påverkar även finansieringen av fastighetsinvesteringar. De före-
slagna bestämmelserna om investeringar har både ekonomiska och verksamhetsmässiga konse-
kvenser för välfärdsområdena. 

Eftersom det inte föreslås några lagbestämmelser om lokaladministrationen eller genomföran-
det av investeringar, omfattas dessa frågor av välfärdsområdenas beslutanderätt. Varje välfärds-
område får då självt besluta om lokalerna och investeringarna eller samarbeta med andra väl-
färdsområden, dock så att statens styrning av investeringar sker som en del av styrningen av 
välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi. Den föreslagna modellen understryker välfärds-
områdenas självstyrelse och gör det möjligt att beakta lokala förhållanden och nuvarande praxis. 
Olika välfärdsområden kan således gå in för olika lösningar. Att välfärdsområdena fattar beslut 
om lokaladministrationen och investeringarna innebär å andra sidan att det inte går att försäkra 
sig om tillräcklig samverkan mellan välfärdsområdena. Ju mindre enheter som fattar beslut om 
administrationen av lokaler och om investeringar, desto mindre kommer frågan om ändamåls-
enlighet på riksnivå eller enligt samarbetsområde att beaktas när investeringarna planeras. Ett 
välfärdsområde kan bli tvunget att ensamt bära de ekonomiska riskerna vid investeringar, och 
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ekonomin och därmed finansieringen av tjänster påverkas då kraftigt. Det blir till exempel svå-
rare att uppnå kravet på ekonomisk balans. Vissa välfärdsområden kommer sannolikt också att 
ha svårt att få behövlig finansiering på marknaden, eller åtminstone kommer priset på finansie-
ringen att vara högre. Ekonomiska svårigheter för välfärdsområdena eller för deras bolag kan 
leda till att behövliga reparationer i lokalerna och investeringar skjuts upp eller försummas. De 
som anlitar tjänsterna och bor i olika välfärdsområden kan därmed försättas i en ojämlik ställ-
ning. Det kan också bli ett problem att det i välfärdsområdets ekonomi inte är möjligt att bereda 
sig på behov av finansiering för framtida investeringar (reparationslån och nya investeringar) 
eller att detta inte alls har beaktats i välfärdsområdets ekonomi. 

För välfärdsområdena föreslås ett kompetenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning, som de 
kommer att äga tillsammans med staten och som ska ansvara för välfärdsområdenas gemen-
samma lokaldatasystem med tillhörande tjänster. Kompetenscentret ska årligen ge välfärdsom-
rådena och statsrådet en redogörelse över välfärdsområdenas investeringsbeslut avseende loka-
ler och deras konsekvenser för välfärdsområdets ekonomi. Om välfärdsområdena så önskar får 
de tilldela kompetenscentret även andra uppgifter. Det föreslagna kompetenscentret minskar 
välfärdsområdenas kostnader till den del centret sköter uppgifterna centraliserat. Från det lokal-
datasystem som centret förvaltar och med hjälp av de tjänster som är förknippade med systemet 
kommer välfärdsområdena och staten dessutom att få uppdaterad och enhetlig information om 
lokalkostnader till stöd för ledning och planering samt statens styrning av välfärdsområdena. I 
egenskap av välfärdsområdenas finansiär har staten rätt att utifrån de uppgifter som kompetens-
centret förvaltar få information om och objektiva bedömningar av välfärdsområdenas behov av 
lokaler. Kompetenscentrets kostnader beror av de uppgifter som välfärdsområdena tilldelar det. 
Enligt förslaget ska välfärdsområdena betala serviceavgifter till centret. Beträffande grundupp-
giften kan det uppskattas att förvaltningen av det informationssystem som bolaget tilldelas samt 
expertuppgifterna inom tjänsterna i anknytning till det motsvarar cirka tio årsverken. Den ef-
fektivisering som den grundläggande uppgiften och andra uppgifter medför kan bedömas utgå-
ende från den modell som lades fram under den föregående regeringsperioden. Det uppskattades 
då att det riksomfattande servicecentret för lokal- och fastighetsförvaltning, som också skulle 
ha ägt fastigheterna, skulle medföra en besparing på minst 15 procent av de årliga lokalkostna-
derna. Sparpotentialen kommer att bestå av åtminstone följande faktorer: gemensamma inform-
ationssystem, digital information, hyressystemets möjligheter, stöd för servicenätsplanering, lo-
kalkoncept, informationsunderlag för ledningen samt förfarande för bedömning av investering-
arnas genomslagskraft. 

De investeringar som välfärdsområdet planerar ska beaktas i den budget och ekonomiplan som 
välfärdsområdesfullmäktige årligen beslutar om. Välfärdsområdesfullmäktige ska besluta om 
välfärdsområdets servicestrategi och servicenät inklusive sina lokaler, men av den föreslagna 
finansieringsmodellen följer att välfärdsområdets beslutsfattande om investeringar och motsva-
rande avtal styrs genom lag och genom statsrådets och ministeriernas beslut som föreskrivs i 
lag. Till denna del kommer välfärdsområdenas ekonomiska beslutanderätt att vara mer begrän-
sad än kommunernas. Bestämmelser om välfärdsområdenas upplåning samt planering och styr-
ning av investeringar förhindrar ökade risker för såväl statens som välfärdsområdenas ekonomi 
och verksamhet. Regleringen påverkar välfärdsområdenas ekonomiska självstyrelse. Regle-
ringen bidrar till att säkerställa tillförsäkrandet av tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårds-
tjänster enligt 19 § 3 mom. i grundlagen samt fullgörandet av statens ansvar för att i enlighet 
med 22 § i grundlagen tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna. Regleringen påverkar 
därmed de social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster som de som anlitar 
välfärdsområdestjänsterna får samt tillgången på dessa tjänster. 

I lagen om välfärdsområdenas finansiering föreslås bestämmelser om välfärdsområdenas finan-
siering med allmänna medel så som beskrivits ovan. I välfärdsområdenas kostnader inräknas 
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också avskrivningar, och på motsvarande sätt beaktas följaktligen investeringar vid finansie-
ringen till välfärdsområdena. Vid finansieringen till välfärdsområdena blir kostnaderna beak-
tade i välfärdsområdenas faktiska kostnader som hyror och leasingavgifter i driftskostnaderna 
samt som välfärdsområdets egna investeringar via avskrivningar enligt plan. Genom den statliga 
finansieringen med allmänna medel kommer välfärdsområdena att finansiera ersättningsinve-
steringar som gäller lokaler, anordningar, maskiner och annat lösöre. På grund av statens finan-
sieringsansvar får välfärdsområdets behov av finansiering enligt förslaget inte täckas med ett 
långfristigt lån i välfärdsområdets ekonomiplan. Om välfärdsområdena får fria händer att uppta 
lån i avsaknad av beskattningsrätt, kommer beloppet av statlig finansiering och statens risker 
att öka utan att staten kan påverka dessa. Den föreslagna modellen begränsar välfärdsområdenas 
metoder att finansiera investeringar som de behöver för att reparera och förnya sina lokaler och 
begränsar annan anskaffning av lokaler. 

Den allmänna finansieringen enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering räcker i princip 
till endast för välfärdsområdets underhållsinvesteringar. För att det ska vara möjligt att finansi-
era de ny- och ersättningsinvesteringar som behövs för att säkerställa fullgörandet av de lagstad-
gade skyldigheterna, kommer statsrådet att på det sätt som anges i 15 § i lagen om välfärdsom-
råden att besluta om fullmakt per räkenskapsperiod för välfärdsområdena att uppta ett långfris-
tigt lån. Ett sådant lån ska inte kunna användas för något annat ändamål än för att finansiera 
investeringar. Storleken på fullmakten att uppta lån föreslås basera sig på välfärdsområdets för-
måga att sköta sina lån och föreslås bli fastställd utifrån kalkyleringsformeln enligt 15 § 2 mom. 
i lagen om välfärdsområden, det vill säga som skillnaden mellan maximibeloppet baserat på 
välfärdsområdets kalkylmässiga låneskötselbidrag och det förväntade lånebeloppet vid räken-
skapsperiodens början. Det kalkylerade låneskötselbidraget beräknas med en formel där ränte-
kostnaderna läggs till årsbidraget i resultaträkningen, varefter summan divideras med summan 
av räntekostnaderna och de kalkylmässiga amorteringarna. De kalkylerade amorteringarna fås 
genom att lånebeloppet i koncernbalansräkningen divideras med talet åtta. Värdet på det kalky-
lerade låneskötselbidraget är minst ett. Som värdet på årsbidraget används värdet enligt budge-
ten för det år som föregår räkenskapsperioden, vilket kan korrigeras med uppgifterna enligt den 
uppföljning av ekonomiska uppgifter som avses i 120 § i lagen om välfärdsområden. Den full-
makt som det fattats beslut om ska beaktas i nästa räkenskapsperiods fullmakt att uppta lån. Om 
den finansiella ställningen för de offentliga finanserna och statsfinanserna försämras betydligt 
och exceptionellt, ska dock välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån kunna fastställas till ett 
lägre belopp än enligt den kalkylmässiga fullmakt som beskrivs ovan. 

I bestämmelsen har låneskötselbidraget fastställts till en sådan målnivå att välfärdsområdet kan 
klara sina amorteringar. Beloppet för fullmakten att uppta lån blir således beroende av respek-
tive välfärdsområdes ekonomiska situation, och lånestocken samt beloppet av de investeringar 
som det redan fattats beslut om påverkar fullmaktens storlek. Om välfärdsområdet redan har 
genomfört betydande investeringar, kan dess förmåga att uppta lån och dess fullmakt att uppta 
lån vara på en låg nivå eller negativ. På grund av detta har en framgångsrik planering av väl-
färdsområdenas investeringar stor betydelse för välfärdsområdets ekonomi och verksamhet. 
Välfärdsområdenas fullmakt att uppta lån ska enligt förslaget inte omfatta existerande lån som 
överförs från samkommunerna på välfärdsområdena eller förnyande av lånen, eftersom full-
makten att uppta lån föreslås gälla endast nya lån som välfärdsområdena upptar. Det föreslås att 
statsborgen ska beviljas för de lån som överförs, för att de finansiella instituten ska kunna god-
känna att kreditförhållandena flyttas från samkommunerna till välfärdsområdena som en del av 
reformen. 

Det går inte att till alla delar förutse de uppgifter som påverkar välfärdsområdenas förmåga att 
sköta sina lån, och därför är det omöjligt att noggrant bedöma konsekvenserna av bestämmel-
serna om upplåning. Lånestockens belopp påverkas förutom av den befintliga lånestocken också 
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av pågående och planerade investeringar som utökar lånestocken. Enligt bokslutsuppgifterna 
för 2019 uppgick sjukvårdsdistriktens lånestock till totalt cirka 2,8 miljarder euro. Enligt bud-
getarna för 2020 beräknas lånestocken uppgå till cirka 3,5 miljarder euro vid utgången av 2020. 
Under de följande fem åren har sjukvårdsdistrikten beslutsbaserade investeringar till ett värde 
av ungefär 3 miljarder euro och dessutom planerade investeringar för cirka 2 miljarder euro. 
Med beaktande av pågående och planerade investeringsprojekt, som i huvudsak kommer att 
finansieras med lånemedel, bedöms det att det vid ingången av 2023 från samkommunerna till 
välfärdsområdena överförs krediter till ett belopp av cirka 4,2 miljarder euro. 

När det gäller välfärdsområdenas fullmakter att uppta lån beräknas beloppet variera betydligt. 
Beloppet påverkas i betydande grad av välfärdsområdets årsbidrag, vars storlek det är mycket 
svårt att uppskatta. Utifrån uppgifterna om sjukvårdsdistriktens ekonomi åren 2019 och 2020 
bedöms sex välfärdsområden sannolikt ha svag förmåga att sköta sina lån. Om årsbidraget upp-
skattas i procent av välfärdsområdets prognostiserade statliga finansiering, leder också detta 
bedömningssätt till resultatet att vissa välfärdsområden kommer att ha liten eller ingen fullmakt 
att uppta lån. Detta beror på redan gjorda investeringar i områdena, vilket innebär att det kan 
bedömas att de berörda områdena inte inom en kort tid efter ikraftträdandet av reformen kom-
mer att ha några betydande investeringar som skulle kräva lånefinansiering. Propositionen in-
verkar således i hög grad på hur välfärdsområdena kan investera i fortsättningen. Samtidigt vär-
nar propositionen dock om bärkraften för välfärdsområdenas ekonomi. Detta är motiverat också 
med tanke på välfärdsområdenas statliga finansiering. 

Tillsammans med fullmakten att uppta lån enligt lagen om välfärdsområden bör finansieringen 
enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering räcka till för att finansiera välfärdsområdenas 
investeringar så att investeringarna inte medför behov av tilläggsfinansiering. I 15 § 3 mom. i 
den föreslagna lagen om välfärdsområden föreskrivs det om möjligheten att avvika från full-
makten att uppta lån i exceptionella situationer för att de tjänster som omfattas av välfärdsom-
rådets organiseringsansvar ska kunna tryggas. Statsrådet ska kunna ändra välfärdsområdets full-
makt att uppta lån på ansökan av välfärdsområdet eller utifrån ministeriernas initiativ, om väl-
färdsområdets investeringsbehov är brådskande och investeringen är nödvändig med tanke på 
kontinuiteten i produktionen av de tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsan-
svar eller för att trygga de tjänster som förutsätts i lagstiftningen och om investeringsbehovet 
inte kan täckas på något annat sätt. Det kan vara fråga om sådana omständigheter som det inte 
har gått att förbereda sig på och där tjänsterna äventyras på grund av externa faktorer, såsom att 
en sjukhusfastighet plötsligt skadas eller beläggs med användningsförbud eller att servicebeho-
vet plötsligt förändras. Finansieringsbehovet kommer också att kunna täckas på annat sätt, till 
exempel genom hyrning av lokaler eller samarbete mellan välfärdsområdena. 

Regleringen säkerställer att tillräckliga social- och hälsovårdstjänster kan tryggas i alla situat-
ioner samt att statens ansvar fullgörs när det gäller att tillgodose grundläggande fri- och rättig-
heter och mänskliga rättigheter. Dessa situationer kan också vara förenade med sådana kostna-
der som kan ligga till grund för tilläggsfinansiering till välfärdsområdet, om inte ordnandet av 
välfärdsområdets tjänster kan tryggas på något annat sätt med tillgänglig finansiering. I de mest 
brådskande situationerna kommer välfärdsområdet att kunna använda ett kortfristigt lån vid si-
dan om penningtillgångarna. 

För beredning av beslut om justering av fullmakten att uppta lån ska det enligt förslaget tillsättas 
en beredningsgrupp, till vilken finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikes-
ministeriet samt det berörda välfärdsområdet ska utse sin representant. Beredningsgruppens be-
dömning kommer att basera sig på en helhetsbedömning utifrån information om ekonomin och 
verksamheten. En tilläggsfullmakt att uppta lån leder till att välfärdsområdet skuldsätter sig över 
sin förmåga att sköta sina lån, och dess förutsättningar att klara av att sköta de uppgifter som 
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omfattas av dess organiseringsansvar kan äventyras. Beviljad tilläggsfullmakt att uppta lån fö-
reslås vara ett av kriterierna för inledande av ett utvärderingsförfarande i välfärdsområdet. Vid 
bedömningsförfarandet kommer staten och välfärdsområdet att bedöma vilka ekonomiska samt 
förutsättningar relaterade till ordnande av social- och hälsovårdstjänster eller räddningsväsen-
dets tjänster som välfärdsområdet har för att klara av sina uppgifter. Vid bedömningsförfarandet 
kommer även välfärdsområdets investeringar och kostnaderna för dem att behandlas. 

Eftersom välfärdsområdenas ställning som gäldenär är begränsad på grund av avsaknaden av 
beskattningsrätt, kommer staten att förutom att fatta beslut om fullmakt att uppta lån också 
kunna bevilja borgen för de lån som välfärdsområdet upptagit inom ramen för fullmakten att 
uppta lån. Bestämmelser om förfarandet föreslås i lagen om välfärdsområden. Statsborgen fö-
reslås kunna gälla endast lån som välfärdsområdet upptagit, inte några andra förbindelser. Ef-
tersom staten inte kommer att kräva motsäkerhet för proprieborgen, kommer de fastigheter som 
finansieringen gäller inte att kunna användas som säkerhet utan statens samtycke. Regleringen 
tryggar statens ställning som borgensman och förhindrar att det i de fastigheter som är föremål 
för finansiering med statsborgen görs inteckningar när ny finansiering eventuellt söks för någon-
ting annat, varvid finansieringen med statsborgen får en svagare ställning vad gäller förmånsrätt. 

På grund av en låg förmåga att sköta sina lån och ett högt skuldbelopp skulle några enskilda 
välfärdsområden sannolikt ha svårt att utan statsborgen få behövlig finansiering på marknaden 
eller åtminstone skulle finansieringen ha ett högt pris. Det här skulle påverka beloppet av väl-
färdsområdets disponibla finansiering för att ordna tjänster. De som anlitar tjänsterna och som 
är bosatta i olika välfärdsområden kan då hamna i en ojämlik ställning på grund av välfärdsom-
rådets ekonomiska ställning. Beviljande av statsborgen för välfärdsområdenas lån kommer i sin 
tur att öka beloppet av statens borgensansvar. Ökningen beror på hur stor del av välfärdsområ-
denas nya lån som beviljas statsborgen. I varje fall kommer statsborgen att beviljas alla befint-
liga lån med anknytande förbindelser som i och med reformen överförs från samkommunerna 
till välfärdsområdena. Storleken på statsborgen för dessa och den totala volymen av statens 
borgensansvar beskrivs närmare i avsnitt 4.2.1.6.7. 

Bestämmelserna om finansiering av investeringar påverkar de offentliga finanserna. Syftet med 
den föreslagna regleringen är förutom att trygga tjänsterna också att möjliggöra ekonomisk risk-
hantering. Välfärdsområdenas ekonomi utgör en del av de samlade offentliga finanserna. I pla-
nen för de offentliga finanserna bedöms tillräckligheten hos välfärdsområdenas finansiering vad 
gäller skötseln av välfärdsområdenas uppgifter både som en helhet och med avseende på varje 
välfärdsområde (finansieringsprincip). I planen behandlas välfärdsområdenas uppgifter och 
skyldigheter, ekonomi samt statens ekonomiska ansvar i anknytning till välfärdsområdenas eko-
nomi. Välfärdsområdenas skuldsättning syns i totalbeloppet av den offentliga skulden. 

Bestämmelserna i lagen om välfärdsområden hindrar inte välfärdsområdena från att fatta beslut 
om att bilda aktiebolag eller till exempel välfärdssammanslutningar för att administrera lokaler. 
Planerade överlåtelser till sammanslutningar ska upptas i välfärdsområdets framställning om en 
investeringsplan som vederbörande ministerier godkänner, eftersom arrangemangen har konse-
kvenser för välfärdsområdenas ekonomi. I en sådan situation hyr välfärdsområdet lokaler av 
sammanslutningarna, och ur välfärdsområdets synvinkel är kostnaderna hyror. Välfärdsområdet 
ska genom sin ägarstyrning se till att bolagens investeringar inte står i konflikt med statsrådets 
beslut. Beloppet på välfärdsområdets investeringsnivå minskas av till exempel värdet på ett 
långsiktigt hyresavtal som ingåtts i stället för en investering. Även till exempel finansiella lea-
singavtal föreslås bli jämställda med lån. 
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4.2.1.3.4 Övriga konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT föreslås vara arbetsgivarrepresentant för väl-
färdsområdena. Ett kontor för en enda arbetsgivarorganisation gör det möjligt att dra nytta av 
synergier och uppnå kostnadseffektivitet. Det föreslås att Kommun- och välfärdsområdesarbets-
givarna KT:s utgifter tas ut hos alla medlemssamfund, vilket påverkar den kommunala ekono-
min och statsfinanserna. Förslaget inverkar på statsfinanserna via välfärdsområdenas betal-
ningsandelar. En ändring av medlemsavgiftsgrunden från ett beräkningssätt som baserar sig på 
invånarantal och skattesatser enligt den gällande lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 
till ett beräkningssätt som baserar sig på lönesumman kommer att förändra enskilda kommuners 
betalningsandelar jämfört med det nuvarande beräkningssättet, även om det totala beloppet av 
insamlade medlemsavgifter förblir oförändrat. Betalningsandelen minskar för ungefär hälften 
av kommunerna och ökar för hälften. Även om de procentuella förändringarna uppskattade en-
ligt nuvarande uppgifter om lönesummor kan vara till och med stora, uppgår beloppen av de 
genomsnittliga verkningarna till några tusentals euro per år. Å andra sidan minskar nästan alla 
kommuners betalningsandelar jämfört med nuläget, eftersom personal överförs från kommu-
nerna till välfärdsområdena och eftersom medlemsavgifter i fortsättningen också tas ut hos sam-
kommuner och välfärdsområden samt andra medlemssamfund. Enligt gällande lag tas avgifter 
ut endast hos kommunerna. Kommunernas, samkommunernas, välfärdsområdenas och bola-
gens inbördes andelar av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s utgifter preciseras 
när reformen framskrider. 

4.2.1.3.5 Faktureringsarrangemang för social- och hälsovårdskostnaderna 

Reformen innebär en övergång till enhetliga förfaranden mellan välfärdsområdena för att betala 
ersättning för kostnader för såväl socialvård som hälso- och sjukvård i situationer där ett väl-
färdsområde med stöd av lag tillhandahåller en person bosatt inom ett annat välfärdsområde 
tjänster. Huvudregeln föreslås vara att det välfärdsområde som har ansvar för att ordna social- 
och hälsovård för personen då ska betala ersättning för kostnaderna för det välfärdsområde som 
tillhandahållit tjänsterna. Det kommer alltjämt att föreskrivas annorlunda om till exempel barn-
skydd i barnskyddslagen och i hälso- och sjukvårdslagen vad gäller hälso- och sjukvård för barn 
som med stöd av barnskyddslagen placerats utanför sin boningskommun samt när det gäller 
studerandehälsovård för högskolestuderande. Enligt förslaget ska välfärdsområdena också 
kunna avtala något annat om ersättningen bilateralt eller inom samarbetsområdet. 

Bestämmelser om motsvarande ersättningsskyldighet som gäller hälso- och sjukvård finns för 
närvarande i 58 § i hälso- och sjukvårdslagen. Den paragrafen ålägger personens hemkommun 
eller sjukvårdsdistriktet enligt hemkommunen att betala ersättning för kostnaderna för den kom-
mun eller det sjukvårdsdistrikt som tillhandahållit tjänsterna. Enligt gällande bestämmelser ska 
den kostnad som fakturas basera sig på produktifieringen eller produktpriset. Med avvikelse 
från bestämmelserna om hälso- och sjukvård har den kommun som med stöd av lag tillhanda-
hållit en invånare från en annan kommun socialvård rätt att få ersättning för kostnaderna för 
tjänsterna från personens hemkommun endast om det är fråga om brådskande institutionsvård 
som varat minst 14 dygn. Enligt 42 §, som fortfarande är i kraft, i 1982 års socialvårdslag gäller 
att för att få ersättning ska den kommun som tillhandahållit vården lämna in ansökan om ersätt-
ning till förvaltningsdomstolen inom sex månader från det att institutionsvården började. Om 
ansökan inte lämnas in inom den utsatta tiden, förlorar kommunen sin rätt att få ersättning för 
den institutionsvård som den gett innan ansökan lämnades in och som vederbörande kommun 
inte skriftligen samtyckt till att betala ersättning för. Förfarandena kan anses vara administrativt 
sett oändamålsenliga och tungrodda. 
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Det föreslås att välfärdsområdets rätt till ersättning för kostnaderna samt ersättningsgrunderna 
och det administrativa faktureringsförfarandet i likartade situationer förenhetligas för tjänster 
inom såväl socialvård som hälso- och sjukvård. Det är fråga om en betydande förändring i fak-
tureringen och betalningen av social- och hälsovårdens kostnader mellan välfärdsområdena. 
Med de kostnader som det välfärdsområde som tillhandahållit tjänsten ska få fakturera avses 
bokförda, verifierbara utgifter för produktion av tjänsten. Den kostnad som faktureras ska basera 
sig på självkostnadsprincipen för det tillhandahållande välfärdsområdet, varvid den får vara 
högst så stor som nettoutgifterna för produktion av den aktuella social- eller hälsovårdstjänsten. 
Regleringen hindrar dock inte helt att i någon mån olika redovisnings- och faktureringssätt för 
omedelbara kostnader införs i olika delar av landet, eftersom det inte finns några på riksnivå 
fastställda enhetliga förfaranden för dessa och eftersom till exempel stödtjänster kan organiseras 
på olika sätt. Förslaget främjar öppenheten när det gäller social- och hälsovårdens kostnader 
och kostnadsredovisning samt möjligheten att offentliggöra dem så att de är öppet tillgängliga 
för alla. Regleringen främjar också de administrativa förfarandena för fakturering och betalning 
av kostnader genom att den strömlinjeformar och förenhetligar verksamhetsprocesserna för och 
mellan välfärdsområdena. 

4.2.1.4 Sammandrag av kommunernas och välfärdsområdenas ändrade finansiering 

I tabell 15 presenteras ett sammandrag av välfärdsområdets och separat dess kommuners änd-
rade finansiering samt den totala finansieringsändringen i jämförelse med nuläget. Bedömning-
arna beskriver situationen enligt den så kallade slutliga finansieringsmodellen, där finansie-
ringsändringen beaktar den tills vidare permanenta övergångsutjämningen (maximal förändring 
för välfärdsområdena från +200 euro till -100 euro per invånare samt för kommunerna +/- 60 
euro per invånare). På det hela taget beräknas finansieringen öka på riksnivå med cirka 41 mil-
joner euro (8 euro per invånare), vilket beror på att staten kommer att kompensera välfärdsom-
rådenas tills vidare permanenta övergångsutjämning och på att kommunernas finansieringsan-
del av finansieringen av läkarhelikopterverksamheten faller bort. Av tabellen kan det ses att för 
10 välfärdsområden kommer finansieringen att förbättras och att för 12 välfärdsområden kom-
mer finansieringen att försämras från nuläget. På motsvarande sätt kommer balansen att förbätt-
ras för 186 kommuner och att försämras för 108 kommuner. Sammanräknat kommer finansie-
ringen att förbättras för 12 områden och att försämras för 10 områden. 

Sammanräknat kommer välfärdsområdenas och välfärdsområdets kommuners finansiering att 
öka per invånare i Norra Karelen (168 euro per invånare). I Västra Nyland beräknas finansie-
ringen däremot försämras mest, sammanlagt cirka -64 miljoner euro (-138 euro per invånare). 
Det beräknas att finansieringen för Västra Nylands välfärdsområde kommer att försämras med 
cirka -46 miljoner euro (-100 euro per invånare). Dessutom beräknas den finansiella balansen 
försämras i 6 av de 10 kommunerna inom området medan den beräknas bli bättre i 4 kommuner 
jämfört med nuläget; i nettobelopp sammanlagt cirka -18 miljoner euro (-38 euro per invånare). 
På motsvarande sätt beräknas det att finansieringen för Norra Karelens välfärdsområde kommer 
att öka med 33 miljoner euro (200 euro per invånare). Dessutom beräknas den finansiella ba-
lansen försämras i 7 av de 13 kommunerna inom området medan den beräknas bli bättre i 6 
kommuner jämfört med nuläget; i nettobelopp sammanlagt cirka -5 miljoner euro (-32 euro per 
invånare). 

  



   

  

 

 45  

 

 

 

Tabell 15. Sammandrag av välfärdsområdenas och kommunernas ändrade finansiering; tills vi-
dare permanenta övergångsutjämningar har beaktats i uppskattningarna. 

Välfärdsområde Välfärdsområ-

dets 

ändrade 

 finansiering, 

€/inv. 

Balansändring 

för välfärdsom-

rådets kommu-

ner, €/inv. 

Antal kom-

muner med 

positiv balan-

sändring 

Antal kom-

muner med 

negativ ba-

lansändring 

Förändring 

totalt, € 

Föränd-

ring  

totalt, 

€/inv. 

Helsingfors -60 12 1 0 -31 540 332 -49 

Vanda och 

Kervo 

49 

-42 

0 2 1 715 001 6 

Västra Nyland -100 -38 4 6 -64 210 024 -138 

Östra Nyland 177 -39 4 3 13 435 300 138 

Mellersta Ny-

land 

-100 

5 

2 4 -18 810 843 -95 

Egentliga Fin-

land 

66 

29 

21 6 45 674 926 95 

Satakunta -16 12 13 4 -985 492 -5 

Egentliga Ta-

vastland 

80 

-8 

4 7 12 462 053 73 

Birkaland 28 11 12 11 20 500 846 40 

Päijänne-Tavast-

land 

147 

-39 

4 6 22 389 024 108 

Kymmenedalen -100 20 2 4 -13 278 728 -80 

Södra Karelen 102 -44 3 6 7 508 453 58 

Södra Savolax -100 7 4 8 -12 686 930 -93 

Norra Savolax -51 26 15 4 -6 220 616 -25 

Norra Karelen 200 -32 6 7 27 839 425 168 

Mellersta Fin-

land 

128 

-31 

14 8 26 470 912 97 

Södra Österbot-

ten 

-40 

37 

16 2 -530 717 -3 

Österbotten -100 40 10 4 -10 546 345 -60 

Mellersta Öster-

botten 

-58 

61 

8 0 263 100 4 

Norra Österbot-

ten 

-23 

29 

24 6 2 711 398 7 

Kajanaland -100 61 8 0 -2 824 819 -39 

Lappland 82 40 11 10 21 894 140 123 

       

 

Finländska fast-

landet 3 4 

 

 

186 

 

 

108 

 

 

41 229 732 

 

 

8 

 

I ändringarna gäller det att beakta att den maximala finansieringsändringen för kommunerna 
träder i kraft det femte och för välfärdsområdena det sjunde året efter ikraftträdandet av refor-
men. Under den tiden kommer både kommunernas och välfärdsområdenas kostnader och in-
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komster de facto att förändras bland annat i och med att servicebehoven, de allmänna omstän-
digheterna och priserna förändras. Siffrorna i tabell 15 beskriver således ett kalkylerat läge ba-
serat på en tvärsnittssituation. 

4.2.1.5 Dämpning av kostnadsökningen 

Med de strukturella förändringarna enligt reformen samt med de reformer av verksamheten som 
genomförs utöver dem kan kostnadsökningen dämpas på lång sikt. För detta förutsätts förutom 
stark statlig ekonomistyrning också att flera åtgärder vidtas samtidigt inom alla social- och häl-
sovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster.  

I enlighet med förslaget kommer den beräknade ökningen av servicebehovet enligt välfärdsom-
rådenas finansieringsmodell att beaktas i välfärdsområdenas finansiering enligt 80 procent på 
förhand från och med 2025. Det här skapar ett incitament för välfärdsområdena att effektivisera 
sin verksamhet och därmed bromsa kostnadsökningen. Incitamentet effektiviseras av att åter-
kommande finansieringsunderskott för välfärdsområdet föreslås leda till att ett utvärderingsför-
farande inleds.  

Å andra sidan tryggar reformen en tillräcklig social- och hälsovårdsfinansiering genom att väl-
färdsområdenas kalkylerade kostnader årligen justeras i efterhand på riksnivå så att de motsva-
rar de faktiska kostnaderna. Mekanismen kan också minska finansieringen på riksnivå, om väl-
färdsområdena har lyckats producera tjänster enligt sina organiseringsuppgift förmånligare än 
den finansiering de fått. 

Det är dock osannolikt att det uppkommer några besparingar på 2020-talet, eftersom förslaget 
enligt propositionen innefattar betydande ändringskostnader. Det föreslås också, bland annat på 
grund av de kostnader under övergångsperioden som ikraftträdandet av reformen medför, att 
nivån på den statliga finansieringen höjs så att den beräknade årliga ökningen av servicebehovet 
höjs med 0,2 procentenheter åren 2023–2029. De incitament för att dämpa kostnadsökningen 
som finansieringsmodellen innehåller kommer därför att verka fullt ut först från 2030. 

Reformens inverkan på dämpningen av kostnadsökningen beror i väsentlig grad på hur reformen 
verkställs och på hur de funktionella mekanismer som dämpar kostnadsökningen kan omvand-
las till praxis och hur de inbesparings- och effektiviseringspotentialer som de genererar kan tas 
till vara. Nyttan av reformen kommer att realiseras med fördröjning, uppkomsten av nyttan är 
osäker och nyttan är också beroende av framtida beslut som ännu inte fattats. Reformens kon-
sekvenser för de offentliga finanserna under de närmaste årtiondena eller på lång sikt kan såle-
des bedömas endast utifrån mycket starka antaganden. Exempelvis storleken på höjningarna av 
finansieringsnivån i samband med justeringarna i efterhand kan inte uppskattas på ett tillförlit-
ligt sätt på förhand. Reformen möjliggör – men medför inte i sig på ett självklart sätt – inbespa-
ringar, som för att uppkomma behöver flankstöd av andra åtgärder och beslut. Mer information 
om reformens konsekvenser för de offentliga finanserna finns under rubrik 4.2.1.14. 

4.2.1.5.1 Uppskattningar om åtgärder för att dämpa kostnadsökningen 

De viktigaste funktionella mekanismer som dämpar kostnadsökningen inom social- och hälso-
vården hänför sig till: 

1) att minska dyr service på institutioner dels genom förebyggande integrerad service (till ex-
empel inom barnskyddet), dels genom lättare öppna tjänster (till exempel inom servicen för 
äldre och för personer med funktionsnedsättning) samt genom samordnade social- och hälso-
vårdstjänster; 
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2) att öka produktiviteten i tjänster på basnivå (till exempel inom hemvården, mottagningsverk-
samheten och mun- och tandvården) samt förbättra tillgången till tjänsterna; 

3) att genom samlad kompetens, ett koncentrerat servicenät och exaktare arbetsfördelningar 
förbättra kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten när det gäller tjänsterna (till exempel 
inom jourverksamheten och de operativa funktionerna); och till 

4) att med hjälp av digitalisering och elektroniska tjänster minska resursbehoven i välfärdsom-
rådenas servicesystem. 

Enligt NHG:s rapport 201611 finns det inom hälso- och sjukvården en effektiviseringspotential 
i jourverksamheten och de anknytande vårdperioderna samt i skötseln av förlossningar, i den 
operativa verksamheten, i den konservativa elektiva specialiserade sjukvården, i öppenvården 
inom primärvården samt i mun- och tandvården. Sparpotentialen uppskattades till knappa 1 400 
miljoner euro. Uppskattningen av effektiviseringspotentialen baserade sig på att bästa nuva-
rande förfaranden har tagits i bruk. Till exempel verkningarna av digitaliseringen beaktades inte 
fullt ut. Effektiviseringspotentialen inom äldreomsorgen uppskattades till cirka 900 miljoner 
euro, vilket också motsvarar uppskattningen enligt den så kallade IKÄPIHA-utredning12 som 
statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet publicerade i början av 2020. På grund av de 
geografiska olikheterna i servicestrukturen gäller det dock att förhålla sig något avvaktande till 
uppskattningarna. 

Vidare uppskattade NHG effektiviseringspotentialen inom servicen för personer med funktions-
nedsättning till 200 miljoner euro, inom servicen för barn, unga och familjer till 400 miljoner 
euro samt inom missbrukar- och mentalvårdstjänsterna till 100–200 miljoner euro. Den sam-
manlagda potentialen för en bromsning av kostnadsökningen är således cirka 3 miljarder euro. 
Till exempel inom jourverksamheten är det möjligt att utveckla jourens styreffekt, till exempel 
hur kvalitativt och produktivt den inledande diagnostiken och hänvisningen till vård fungerar 
och huruvida patienterna snabbt styrs till rätta vårdlinjer. Som utvecklingsobjekt inom äldre-
omsorgen identifierades på motsvarande sätt förebyggande av försvagad funktionsförmåga och 
rehabilitering samt samordning och styrning av kundservicen. I uppskattningarna beaktades 
dock inte kundernas otillfredsställda behov av service inom till exempel mentalvårds- och miss-
brukartjänsterna. 

De ovan beskrivna kalkylerna över en dämpning av kostnadsökningen grundar sig på de kost-
nadseffekter av bästa praxis som identifierats utifrån jämförelseuppgifter, forskningsresultat 
och, särskilt i fråga om den specialiserade sjukvården, på antaganden om det framtida antalet 
enheter och befolkningsunderlaget. För fördelningen av sparpotentialen hade man utnyttjat en 
referensram där man identifierar åtgärderna (till exempel en flexibel användning av resurserna) 

                                                      
11 Torkki, P., Leskelä, R-L., Maksimainen, A., Niemelä, P., Koukkula, L., Torvinen, A., Mulari, M., 

Välimaa, N. & Rimpelä, M. (2016) Evaluering av utvecklings- och inbesparingspotential inom social- 

och hälsovården. Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 42/2016. 

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79727/Sosiaali-%20ja%20terveyspalvelui-

den%20kehitt%c3%a4mis-%20ja%20s%c3%a4%c3%a4st%c3%b6potentiaalin%20ar-

viointi.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
12 Tupala, T., Halminen, O., Leskelä, R-L, Niemelä, P., Peltonen, E., Hiltunen, A-M., Kaarnasaari, A. & 

Linna, M. (2020) IKÄPIHA – harmoniseringen av långtidstjänsternas beviljandevillkor i landskapen. 

Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2020:2. <https://julkaisut.val-

tioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161988/VNTEAS_2020_02.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
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och kostnadsdrivarna för varje åtgärd (till exempel patientkontakter per resurs). De kostnadsbe-
sparingar som kan nås inom olika tjänstehelheter (till exempel hälsovårdstjänster, tjänster för 
personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg) hade uppskattats separat och den totala 
sparpotentialen hos social- och hälsovården hade uppskattats genom att de olika elementen 
kombinerades. Det kan anses att uppskattningarna om dämpning av kostnaderna för den före-
slagna reformen fortfarande stämmer till stor del. Det gäller dock att beakta de nya förordningar 
som trädde i kraft 2018: statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa 
uppgifter inom den specialiserade sjukvården (582/2017) och statsrådets förordning om grun-
derna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhets-
områden (583/2017). Förordningarna har redan bidragit till att forma arbetsfördelningen inom 
den specialiserade sjukvården, vilket innebär att en del av potentialen för kostnadsdämpningen 
i fråga om dessa redan kommer att vara genomförd när reformen träder i kraft 2023. Dessutom 
bör det beaktas att uppskattningarna baserar sig på modellen med 12 sjukhus med omfattande 
jour. Enligt den föreslagna reformen kommer det att finnas 13 sådana sjukhus. 

Institutet för hälsa och välfärd (nedan också THL) har bedömt13 att om de välfärdsområden som 
är svagare än medelnivån i landet lyckas förbättra sin produktivitet inom hälso- och sjukvården 
så att den når medelnivån i landet, leder det till en sänkning på drygt 100 miljoner euro i kost-
naderna för den somatiska specialiserade sjukvården, vilket betyder en kostnadsbesparing på 
cirka 2 procent. En lika stor effekt kan nås om man i de välfärdsområden där tjänsterna anlitas 
mer än enligt medelnivån i landet anlitar tjänsterna enligt medelnivån i landet. När potentialen 
för att dämpa kostnaderna beräknas i förhållande till det välfärdsområde som har den bästa pro-
duktiviteten eller den lägsta användningsgraden ökar sparpotentialen till 11–12 procent av kost-
naderna för den specialiserade sjukvården, alltså till 700–800 miljoner euro, vilket är mindre än 
den cirka 1 miljard euro som NHG kom fram till genom sin metod. De beräkningar som NHG 
och Institutet för hälsa och välfärd gjort baserade sig på olika beräkningsmetoder och antagan-
den. NHG delar i sin granskning upp bästa praxis i mindre bitar och analyserar separat för varje 
block kostnadsdrivarna och det sätt på vilket man genom att påverka dem kan nå samma nivå 
som bästa praxis i de enskilda helheterna. 

Även om vissa åtgärder som följer av reformen kan leda till konkreta besparingar, innebär spar-
potentialen i praktiken en dämpning av kostnadsökningen. Det bedöms att till följd av att be-
folkningen åldras kommer kostnaderna att öka i vilket fall som helst, men genom de föreslagna 
åtgärderna kan kostnadernas tillväxttakt dämpas. För att ökningen ska kunna dämpas förutsätts 
det förutom att bästa praxis tas i bruk också att många andra utvecklingsåtgärder vidtas samti-
digt. En del av de åtgärder som förutsätts är fristående från reformen. De faktorer som beskrivs 
ovan kan således medföra osäkerhet när det gäller att nå besparingar. 

Det viktiga vid realiseringen av effektiviseringspotentialen är hur de blivande välfärdsområdena 
klarar av att genomföra och dra nytta av de förändringar som behövs i verksamhetsformerna. 
Eftersom antalet organisationer med organiseringsansvar minskar till en tiondedel jämfört med 
nuläget, har de framtida välfärdsområdena betydligt bättre förutsättningar, resurser och sakkun-
skap att genomföra de förändringar som behövs än vad de nuvarande kommunala anordnarna 
har. En del av de välfärdsområden som bildas kommer dock att vara relativt små och därigenom 
ha klart sämre resurser än genomsnittet. Även tillgången på utbildad personal och den privata 
serviceproduktionens betydelse varierar mellan välfärdsområdena. På grund av dessa faktorer 

                                                      
13 Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö (2017) Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos, Optimi Terveys- ja sosiaalitalouden uutiskirje 1/2017. <https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/131923/Maakuntien%20erikoissairaanhoidon%20kustannukset.pdf?sequence=7&isAllo-
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krävs det ett välfungerande samarbete och en arbetsfördelning med de övriga välfärdsområdena 
för att målen ska kunna nås. I den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård finns 
bestämmelser som syftar till att säkerställa samarbetet mellan välfärdsområdena i synnerhet 
inom de fem samarbetsområdena. 

Förutom bättre verksamhetsprocesser finns det också några enskilda andra sätt att dämpa kost-
naderna. Undersökningar och tidigare erfarenheter ger vid handen att en centralisering av upp-
handlingen kan leda till besparingar på 20 procent. Möjligheten till besparing i välfärdsområde-
nas administrativa upphandling och upphandling av stödfunktioner är 15–20 procent och för 
läkemedel och medicinska förbrukningsartiklar 10 procent. Det är vanligt att de företag som är 
verksamma i ovannämnda kategorier är internationella eller nationella företag. Om det till ex-
empel genom ökade gemensamma upphandlingar i anslutning till förvaltningen och stödfunkt-
ionerna är möjligt att uppnå en sådan besparing som undersökningarna indikerar, uppnås en 
årlig besparing på minst 250 miljoner euro. Möjligheterna till besparingar varierar beroende på 
kategori. Gemensam upphandling kan gälla till exempel upphandling av datorer. Enligt statens 
erfarenheter kan en besparing på upp till 40 procent uppnås inom produktområdet. Besparingar 
i upphandlingen kan dock inte i sin helhet räknas samman med de siffror för social- och hälso-
vården som anges ovan, eftersom en del av verksamhetsenheterna redan tillämpar gemensam 
upphandling. 

De realistiska möjligheterna till en dämpad kostnadsökning kan i viss mån bedömas utifrån 
tidigare verksamhetsmodeller och organisationer som strävat efter en integrering av ordnandet 
och produktionen av social- och hälsovårdstjänster. Ordnandet och produktionen av social- och 
hälsovårdstjänster har sedan 2005 integrerats i förvaltningsförsöket i Kajanaland och sedan 
2010 i Eksote. Enligt en undersökning14 som Statens ekonomiska forskningscentral (nedan 
VATT) publicerade 2011 har förvaltningsförsöket i Kajanaland varken dämpat eller påskyndat 
ökningen av nettokostnaderna för social- och hälsovården. Kostnadsökningen dämpades efter 
att försöket hade inletts, men det gjorde den också på referensområdet. Även Institutet för hälsa 
och välfärd kom fram till likartade slutsatser 2014. I de ovannämnda bedömningarna granskades 
dock inte mängden tjänster som invånarna fått eller kvalitetsutvecklingen och inte heller hur 
dessa faktorer påverkat kostnadsutvecklingen. 

Enligt den uppskattning15 som Institutet för hälsa och välfärd publicerade 2014 var nettokost-
naderna för social- och hälsovårdsväsendet i Södra Karelen innan Eksote bildades 2010 något 
mindre än kostnaderna i kommunerna i referensområdet. De hade dock ökat något snabbare än 
kostnaderna i referensområdet, det vill säga med 3,4 procent per år i kommunerna i nuvarande 
Eksote och med 2,8 procent per år i kommunerna i referensområdet. Efter att Eksote bildats 
ökade nettokostnaderna i området under åren 2010–2012 klart långsammare än innan Eksote 
bildades och även långsammare än på dess referensområde. Inom det område som Eksote om-
fattar sjönk nettokostnaderna med cirka 0,2 procent per år, medan de på referensområdet ökade 
reellt med 2,2 procent per år. Uträknat på denna grund dämpade inrättandet av Eksote tillväxt-
takten för nettokostnaderna för social- och hälsovården med 2,4 procent per år jämfört med 
referensområdet. De välfärdsområden som föreslås enligt propositionen kommer att skilja sig 

                                                      
14 Hämäläinen, K. & Moisio, A. (2011) Kainuun hallintokokeilun kustannusvaikutukset. Valtion talou-

dellinen tutkimuskeskus, Muistiot 16. <https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/148833/muis-

tiot_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
15 Erhola, M., Vaarama, M., Pekurinen, M., Jonsson, P. M., Junnila, M., Hämläinen, P. Nykänen, E. & 

Linnosmaa, I. (2014) Sote-uudistuksen vaikutusten ennakkoarviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Raportti 14/2014 (på finska med ett sammandrag på svenska). <https://www.julkari.fi/bit-

stream/handle/10024/115008/URN_ISBN_978-952-302-1761.pdf?sequence=1>  
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från varandra till storlek och förhållanden och kommer även i övrigt, till exempel i fråga om 
befolkningsstrukturen, att vara annorlunda än Eksote och Kajanaland. Därför kan verkningarna 
variera enligt område. 

I reformen kommer beslutsfattande och ledning i anslutning till ordnandet att koncentreras till 
välfärdsområdena, vilket kan förbättra verksamhetens ekonomi. År 2000 slogs Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt samt Helsingfors universitetscentralsjukhus samman till Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). I och med sammanslagningen koncentrerades beslutsfat-
tandet och ledningen i området under ett enda ledarskap. Det resulterade i en betydande kost-
nadsdämpning inom området. Inom HNS kunde utgiftsutvecklingen för den specialiserade sjuk-
vården bromsas upp med cirka 0,4 procentenheter per år i förhållande till den tidigare verksam-
hetsmodellen och referensområdena (trend). 

En förutsättning för att de ekonomiska målen för reformen ska nås är att välfärdsområdenas 
beslutsfattare har förmåga och skicklighet att ta vara på de möjligheter att förbättra kundproces-
serna och strömlinjeforma och effektivisera verksamheten som den integrerade servicestruk-
turen inom social- och hälsovården medför. Ett mera omfattande organiseringsansvar skapar 
bättre möjligheter att se på de olika verksamheterna som en helhet. År 2016 konstaterade Insti-
tutet för hälsa och välfärd i sin förhandsbedömning av konsekvenserna av ett utkast till lag om 
ordnande av social- och hälsovård16 att ett koncentrerat finansierings- och organiseringsansvar 
för social- och hälsovårdstjänster kan främja serviceintegration. Utmaningen är att skapa sådana 
förutsättningar att alla de målsatta formerna av integration i reformen kan genomföras samtidigt. 

I fråga om räddningsväsendets tjänster är utgångspunkten för reformen att trygga servicenivån 
och att utveckla den så att den svarar mot behoven i en omvärld som förändras. Klimatföränd-
ringen och de extrema väderfenomenen, omstruktureringarna i samhället, den tekniska utveckl-
ingen och den osäkra internationella säkerhetsmiljön påverkar behovet av räddningsväsendets 
tjänster. Under de senaste åren har det förekommit problem med att säkerställa tjänsteprodukt-
ionen på glesbygden och å andra sidan också i kraftigt växande stadscenter. Räddningsväsendet 
är ett riksomfattande säkerhetssystem; även nationella behov ska ständigt beaktas när regionala 
arrangemang utvecklas. Det gäller att satsa på regionala arrangemang men också på riksomfat-
tande arrangemang. 

För att ökningen av utgifterna för räddningsväsendet ska kunna dämpas förutsätts det att ser-
vicebehoven bedöms och att resurser anvisas i enlighet med bedömningen. Åtgärderna för att 
dämpa utgiftsökningen väntas bli fullt realiserade först efter flera år. En dämpning av utgiftsök-
ningen förutsätter arbete för att utveckla verksamheten och dessutom stark statlig styrning samt 
ett långsiktigt och skickligt ledarskap. Kostnadsstegringen bör tyglas på ett sätt som inte för-
sämrar servicenivån. För att målet ska kunna nås förutsätts det att vissa av räddningsväsendets 
tjänster samlas i ett eller flera välfärdsområden samt dessutom vid behov att personalstrukturen 
och räddningsverksamhetens resursanvändning och ledningssystem förenhetligas samt att in-
formationshanteringen styrs så att verksamhetsmetoderna utvecklas. Genom utveckling av styr-
ningen och ledarskapet eftersträvas högklassigare och kostnadseffektivare produktion av rädd-
ningsväsendets tjänster. 

                                                      
16 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi (2016) Tervey-
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Åtgärderna för att tygla kostnadsstegringen kommer att inriktas på bland annat personal-, eko-
nomi- och informationsförvaltning samt beredning och genomförande av upphandling. Tyngd-
punkten inom personalstrukturen kommer på ett bättre sätt än för närvarande att ligga på säker-
hetstjänster och räddningsverksamhet, och förändringar i personalresurserna på grund av natur-
lig avgång kommer att hanteras till exempel genom utveckling av utbildningssystemet och de 
personliga yrkeskarriärerna. Beredskapsarrangemangen optimeras så att de variationer i ris-
kerna som beror på dygnstidpunkten och årstiden beaktas. Ett ändamålsenligare anlitande av 
avtalsbrandkårerna främjas. Räddningsväsendets läges- och ledningscentrallösningar samt lo-
gistikarrangemang kommer att planeras och genomföras som gemensamma för välfärdsområ-
dena. På så vis minskar anläggnings- och byggkostnaderna samt omkostnaderna betydligt. Den 
operativa ledningen av räddningsväsendet och de anknytande jour- och beredskapsarrange-
mangen genomförs mer kostnadseffektivt än för närvarande. Att en riksomfattande läges- och 
ledningscentral tillkallar resurser från den internationella räddningsverksamheten och att ett el-
ler flera välfärdsområden har hand om räddningsväsendets operativa verksamhet kommer att 
medföra synergieffekter och kostnadsbesparingar. 

4.2.1.5.2 Risker förknippade med dämpning av välfärdsområdenas kostnadsökning 

Välfärdsområdenas statliga finansiering föreslås vara kalkylmässig och bestå av allmänna me-
del, vilket kommer att sporra till kostnadseffektivitet. Kalkylmässigheten innebär att den statliga 
finansiering som ett välfärdsområde får baserar sig på kriterier som bestämts på förhand och 
som så bra som möjligt beskriver varje välfärdsområdes servicebehov och andra omgivnings-
faktorer som förklarar kostnaderna. Finansieringen kommer således inte att basera sig på de 
välfärdsområdesspecifika faktiska kostnaderna. Kalkylmässigheten innebär också att om väl-
färdsområdena kan producera tjänsterna till lägre kostnad än den finansiering de fått, kommer 
de själva att få behålla denna vinning. Kostnadsökningen för ett enskilt område kommer också 
att dämpas av att justering i efterhand för överensstämmelse med kostnaderna kommer att göras 
på riksnivå. 

Välfärdsområdenas finansieringsmodell innehåller element som sporrar till kostnadseffektivi-
tet. Det viktigaste är att servicebehovet ska beaktas till 80 procent från och med 2025, vilket ger 
välfärdsområdena ett incitament att effektivisera sin verksamhet och därmed dämpar kostnads-
ökningen. Områdena kommer att ha två år på sig att omorganisera verksamheten innan incita-
mentssystemet tas i bruk inom finansieringssystemet. Dessutom har välfärdsområdenas möjlig-
het att få tilläggsfinansiering förenats med villkor som gäller bland annat tjänsternas genomslag. 
Även välfärdsområdets återkommande finansieringsunderskott (två gånger under tre räken-
skapsperioder i rad) kommer att leda till att ett utvärderingsförfarande inleds i välfärdsområdet. 
Reformens konsekvenser för de offentliga finanserna granskas närmare under rubrik 4.2.1.14. 

Eftersom välfärdsområdenas finansiering inledningsvis nästan till fullt belopp kommer att ba-
sera sig på statlig finansiering, är det viktigt att granska den statliga finansieringens eventuella 
incitamentsproblem när det gäller att dämpa kostnadsökningen. 

Utan beskattningsrätt för välfärdsområdena är det med tanke på dämpning av kostnadsökningen 
viktigt i vilken utsträckning staten kan styra välfärdsområdena i riktning mot en kostnadseffek-
tiv verksamhet. En central roll spelar då de villkor som ställs för tilläggsfinansiering samt hur 
pass trovärdigt välfärdsområdena anser utvärderingsförfarandet till följd av återkommande till-
läggsfinansiering vara. 

Välfärdsområdenas finansiering kommer att justeras i efterhand i överensstämmelse med de 
faktiska kostnaderna. Det garanterar att den kalkylerade finansieringen inte skiljer sig från de 
faktiska kostnaderna. Med tanke på dämpning av kostnadsökningen kan justeringen i efterhand 
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vara förenad med en eventuell risk för att återkommande behov av tilläggsfinansiering för i 
synnerhet välfärdsområden med en stor folkmängd kan höja nivån för justeringen i efterhand 
för hela landet och därmed finansieringen på riksnivå. Regeringen har förbundit sig att följa hur 
mekanismen för efterhandsjustering av finansieringen fungerar. Mekanismen måste ses över, 
om det att ett enskilt välfärdsområdes eller enskilda välfärdsområden har en svagare ekonomi 
än andra upprepade gånger leder till att hela landets finansiering justeras genom efterhandsfi-
nansiering. 

Forskningslitteratur om ekonomi ger vid handen att områdets beskattningsrätt och egna skatte-
inkomster innebär bättre incitament för att dämpa kostnadsökningen än vid agerande enbart med 
statlig finansiering. Den kostnadsbesparing som uppkommer av att tjänsterna produceras effek-
tivt kan kanaliseras till nytta för invånarna i området via en lägre skattesats. Genom en höjning 
av skattesatsen och därmed genom en ökning av de egna skatteinkomsterna blir det å andra 
sidan möjligt för området att erbjuda mer tjänster kvantitativt eller kvalitativt sett, vilket medför 
höjda kostnader. Beskattningsrätt innebär att beslutsfattarna inom området inför invånarna är 
ansvariga för såväl nivån på tjänsterna som nivån på skattebördan. 

4.2.1.6 Egendomsarrangemangens konsekvenser för kommunerna och välfärdsområdena 

4.2.1.6.1 Konsekvenser för kommunerna 

Till följd av överföringen av uppgifterna och de anslutande egendomsarrangemangen överförs 
samkommunsandelarna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten samt sådant lösöre 
som hör till social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet från kommunernas och sam-
kommunernas ägo till välfärdsområdena. Den egendomen faller då bort från kommunernas ba-
lansräkningar. Egendomsöverföringen har i princip en negativ effekt på kommunernas resultat. 
Eftersom det är fråga om en exceptionell och väldigt stor förändring som har samband med 
ordnandet av tjänsterna inom den offentliga sektorn, är det motiverat att i bokföringen täcka 
bortfallet av samkommunsandelarna och lösöret i kommunens balansräkning genom en sänk-
ning av kommunens grundkapital på ett sådant sätt att det inte inverkar på kommunens resultat. 
Principerna för en sänkning av en kommuns grundkapital har behandlats i utlåtande 121/2019 
av bokföringsnämndens kommunsektion samt i en allmän anvisning om upprättande av balans-
räkning. Enligt den allmänna anvisningen om balansräkningen är vissa poster inom eget kapital 
av bestående art så att de inte kan ökas eller minskas utan särskild orsak. Till poster av bestående 
art inom kommunens eget kapital hör grundkapitalet. En grund för en sänkning av grundkapi-
talet kan vara en bestående minskning av beloppet för bestående aktiva som en följd av överlå-
telse, förlust, extra avskrivningar eller nedskrivningar. 

Utifrån de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 för kommunerna och de ovannämnda sam-
kommunerna har det utretts vilka konsekvenser bortfallet av sjukvårdsdistriktens och special-
omsorgsdistriktens medlemskommunandelar har för soliditeten för kommunerna på det fin-
ländska fastlandet. Bedömningen gjordes för alla sjukvårdsdistrikt och separata specialomsorgs-
distrikt så att från balansräkningarna för distriktens medlemskommuner avlägsnades medlems-
kommunens andelar i samkommunens grundkapital, vilka framgår av samkommunernas balans-
räkningar, och därefter räknades varje kommuns nya soliditet ut. Utifrån de uppgifter som fram-
går av samkommunernas balansräkningar uppgår det sammanlagda beloppet av sjukvårdsdi-
striktens grundkapital vid utgången av 2019 till cirka 1,6 miljarder euro och de separata speci-
alomsorgsdistriktens till 38,5 miljoner euro. 

I dagsläget finns det sammanlagt 20 sjukvårdsdistrikt på det finländska fastlandet. Det finns 
sammanlagt 16 specialomsorgsdistrikt och av dem har verksamheten vid 9 specialomsorgsdi-
strikt sammanförts med sjukvårdsdistriktets verksamhet. Det finns sex separata samkommuner 
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för ett specialomsorgsdistrikt, varav Kårkulla samkommun är den landsomfattande producenten 
av svenskspråkiga tjänster och dess medlemskommuner är alla svensk- eller tvåspråkiga kom-
muner på det finländska fastlandet. Utöver dessa bildar Helsingfors stad ett eget special-
omsorgsdistrikt. De finskspråkiga samkommunerna för ett specialomsorgsdistrikt har samman-
lagt 157 medlemskommuner och Kårkulla samkommun har 33 medlemskommuner. Tjugonio 
kommuner är medlemmar både i ett finskspråkigt specialomsorgsdistrikt och i Kårkulla sam-
kommun. 

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna var slutsumman i sjukvårdsdistriktens balansräkning 
2019 nästan 6,5 miljarder euro, varav bestående aktiva uppgick till cirka 4,8 miljarder euro. På 
motsvarande sätt var slutsumman i balansräkningen för samkommunerna för specialomsorgsdi-
strikten sammanlagt cirka 209 miljoner euro, varav bestående aktiva uppgick till cirka 146 mil-
joner euro. Av posten bestående aktiva utgjorde sjukvårdsdistriktens byggnader i sin tur cirka 
2,6 miljarder euro och specialomsorgsdistriktens byggnader cirka 99,2 miljoner euro. 

Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 uppgick den genomsnittliga soliditeten för 
kommunerna på det finländska fastlandet till 49,48 procent, och för 157 kommuner understeg 
den 50 procent. När sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens medlemskommunande-
lar faller bort från kommunernas balansräkningar sjunker den genomsnittliga soliditeten för 
kommunerna på det finländska fastlandet till 45,36 procent, varvid 187 kommuner kommer att 
ha en soliditet som understiger 50 procent. 

Den förändring av kommunernas soliditet som är av engångsnatur och beror på överföringen av 
sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdena uppgår enligt en upp-
skattning utifrån bokslutsuppgifterna för 2019 som lägst till 0,38 procentenheter och som högst 
till 12,33 procentenheter. Här har dock inte alla konsekvenser som ingår i egendomsarrange-
mangen beaktats. Soliditeten försämras också av att lösöre överförs, men den ökas i betydande 
grad av att semesterlöneskulden överförs. Under den föregående valperioden bedömdes det att 
semesterlöneskuldens och samkommunsandelarnas storleksklass skulle motsvara varandra på 
riksnivå. För enskilda kommuner kan konsekvensen bli antingen ökad eller minskad soliditet. 
En bedömning av soliditetsgraderna förutsätter en granskning kommunvis, där hänsyn tas till 
respektive kommuns sätt att ordna tjänsterna. Dessutom kan personalen var anställd hos en pri-
märkommun eller hos en samkommun där primärkommunen är medlem. Det går inte att göra 
en sådan bedömning. Ändringarna i soliditeten bedöms inte försämra kommunernas ekono-
miska balans eller kommunernas förmåga att sköta sina lån. Det beror på att välfärdsområdena 
förutom inkomsterna också övertar utgifterna för de uppgifter som överförs. Det kan anses att 
överföringen inte heller påverkar kommunernas ekonomi på ett sådant sätt som skulle kunna 
medföra exempelvis ett tryck på att höja kommunalskattesatsen. Överföringen av egendom och 
skulder kommer inte att påverka förutsättningarna enligt 118 § i kommunallagen för inledande 
av utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning. 

Vilken andel den lösa egendom, i synnerhet maskiner och inventarier, som används av rädd-
ningsväsendet, socialvården och primärvården utgör i kommunernas balansräkningar beror i 
betydande grad på hur den aktuella egendomen har finansierats. En betydande del av maski-
nerna och anordningarna skaffas numera genom leasingfinansiering, och då syns anskaffningen 
endast i kommunens driftsekonomiutgifter. Om anordningarna har anskaffats så att kommunen 
äger dem, är avskrivningstiderna för maskinerna och anordningarna betydligt kortare än för till 
exempel byggnader. Det finns 22 räddningsområden, av vilka 20 fungerar som affärsverk eller 
balansenheter i samband med den ansvariga kommunen och 2 lyder under ett landskapsförbund. 
När systemet med lokala räddningsväsenden infördes 2004 övergick räddningsväsendets lösöre, 
som ägdes av kommunerna, utan ersättning till de lokala räddningsväsendenas huvudmän, det 
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vill säga till de ansvariga kommunerna och de två landskapsförbunden. De lokala räddningsvä-
sendenas lösöre kommer enligt förslaget att överföras från de ansvariga kommunernas ägo till 
välfärdsområdena, och det bokföringsmässiga förfarandet är detsamma som i fråga om sam-
kommunsandelarna. Eftersom de lokala räddningsväsendena är verksamma i de ansvariga kom-
munerna antingen som balansenheter eller som affärsverk, kan värdet av den lösa egendom som 
är i deras bruk relativt lätt skiljas åt från den ansvariga kommunens övriga egendom. 

Det är väldigt svårt att utgående från de uppgifter som finns tillgängliga i samband med bered-
ningen fastställa vilken del det lösöre som används inom social- och hälsovården utgör av kom-
munernas egendom och av balansräkningarnas slutsummor. Lösöret i fråga kan finnas i flera 
olika poster i balansräkningen, men det är sannolikt att största delen av till exempel primärvår-
dens anordningar uppges i balansposten ”maskiner och inventarier” i enlighet med bokförings-
nämndens allmänna anvisning om upprättande av balansräkning. I kommunernas bokslut upp-
ges maskiner och inventarier som en totalsumma och av bokslutens noter eller andra motsva-
rande uppgifter framgår inte direkt vilken andel av maskiner och inventarier som används av 
social- och hälsovårdsväsendet. Exakta uppgifter kan fås enbart genom att uppgifterna för re-
spektive kommun granskas, varvid respektive kommuns bokföring av anläggningstillgångar 
finns att tillgå. 

Om kommunens primärvård, företagshälsovård eller till exempel en del av primärvården, såsom 
mun- och tandvården, har sammanförts till ett affärsverk eller till en balansenhet, finns uppgif-
ten om mängden lös egendom även i affärsverkens särredovisade bokslut, som hör till kommu-
nens bokslut. Andelen maskiner och inventarier i kommunernas balansräkningar beskrivs ovan. 
Utifrån det kan det bedömas att kommunernas soliditet påverkas endast i liten grad av att de 
lokala räddningsväsendenas, socialvårdens och primärvårdens lösa egendom inte längre är kvar 
i kommunernas ägo. 

Till den social- och hälsovård och det räddningsväsende som ordnas av kommunerna kan höra 
egendom som ägs i form av aktiebolag, såsom aktier i fastighetsaktiebolag eller andra aktiebo-
lag. Även om ovannämnda aktier utgör lös egendom, överförs de inte till välfärdsområdet, utan 
välfärdsområdet övertar endast de hyresavtal som med fastighetsaktiebolagen ingåtts om de lo-
kaler som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Till välfärdsområdet 
överförs dock aktierna i sådana aktiebolag som kommunen äger för att ordna eller producera 
social- och hälsovårdstjänster, förutsatt att bolagets faktiska huvudsakliga verksamhet är att 
producera social- och hälsovårdstjänster. I samband med beredningen har det inte helt kunnat 
klarläggas hur många kommuner som har sådana ägarandelar, men enligt uppgifter som samlats 
in av social- och hälsovårdsministeriet kan det antas att det sannolikt rör sig om 20–40 kommu-
ner. Det har inte heller funnits tillgängliga uppgifter om hur dessa aktier har värderats i kom-
munernas balansräkningar. I kommunens bokföring genomförs överföringen av aktierna enligt 
samma principer som överföringen av lös egendom och samkommunernas medlemskommun-
andelar, det vill säga genom en sänkning av kommunens grundkapital. 

4.2.1.6.2 Underskott i samkommuner som överförs till ett välfärdsområde 

Medlemskommunerna i samkommuner för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt ska en-
ligt förslaget täcka eventuella underskott i samkommunens balansräkning innan samkommunen 
överförs till välfärdsområdet. Enligt kommunallagen svarar medlemskommunerna för samkom-
munens finansiering och underskott, det vill säga skyldigheten att täcka underskott är oberoende 
av den föreslagna reformen. Det finns underskott särskilt i balansräkningarna för samkommuner 
för sjukvårdsdistrikt, och enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 har sjukvårdsdi-
striktens underskott ökat betydligt under 2019. Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 
2019 uppgår underskotten i sjukvårdsdistriktens balansräkningar till cirka 91,4 miljoner euro. 
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Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 uppgår det sammanlagda överskottet i ba-
lansräkningarna för samkommunerna för specialomsorgsdistrikten till 17,7 miljoner euro. En-
ligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 förekommer det betydande underskott på mer 
än 10 miljoner euro i Norra Savolax, Södra Karelens samt Helsingfors och Nylands sjukvårds-
distrikt. Frågan har också behandlats i propositionens avsnitt om nuläget, under 2.13.4 Sam-
kommuner för social och hälsovård. 

Om det finns överskott i balansräkningen för en samkommun som överförs till ett välfärdsom-
råde, kommer medlemskommunerna, i enlighet med grundavtalet för samkommunen, att kunna 
bestämma vad som ska göras med överskottet innan samkommunen överförs till välfärdsområ-
det. Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 kommer betydande överskott på mer än 
10 miljoner euro att förekomma endast i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Andra sjukvårds-
distrikt som uppvisat överskott har varit Lapplands, Egentliga Finlands och Vasa sjukvårdsdi-
strikt, Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen, Mellersta Österbot-
tens social- och hälsovårdssamkommun, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, Birka-
lands sjukvårdsdistrikt och Kajanalands samkommun för social- och hälsovård. 

4.2.1.6.3 Kommunernas ansvar och förbindelser, avskrivningar och driftsekonomiska inkoms-
ter 

Reformens konsekvenser för kommunernas inkomster och driftsekonomiutgifter behandlas när-
mare under rubrik 4.2.1.1, som gäller kommunernas finansiering och statsandelar. Till följd av 
egendomsarrangemangen börjar kommunerna få externa hyresinkomster för de lokaler som an-
vänds av social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet under en övergångsperiod, det 
vill säga minst tre år. Hyran enligt det hyresavtal som ingås för övergångsperioden bör täcka 
sådana skäliga kapitalkostnader som kommunen har för lokalen samt lokalens underhållskost-
nader. 

Om kommunens primärvård och socialvård redan för närvarande ordnas av ett sjukvårdsdistrikt 
eller genom något annat samarbetsarrangemang, är i regel de lokaler som kommunen äger redan 
nu uthyrda till sjukvårdsdistriktet, den samkommun som ansvarar för primärvården och social-
väsendet eller till den ansvariga kommunen. Även de lokala räddningsväsendena är för närva-
rande verksamma i lokaler som hyrts av kommunerna, och situationen fortsätter i praktiken på 
samma sätt under de tre första åren. 

De räntor för medlemskommunernas andelar av grundkapitalet som sjukvårdsdistrikten, speci-
alomsorgsdistrikten och landskapsförbunden eventuellt har betalat faller bort från kommuner-
nas inkomster. När det gäller räntebetalningsskyldigheten varierar praxis betydligt mellan olika 
samkommuner. Enligt de uppgifter som fanns tillgängliga i samband med beredningen betalar 
åtminstone samkommunerna för sjukvårdsdistrikten i Birkaland, Helsingfors och Nyland, Norra 
Savolax, Lappland, Kajanaland, Vasa och Satakunta ränta på grundkapitalet till sina medlem-
mar. Sättet att betala ränta och räntesatsen varierar emellertid betydligt. Också i en del av de 
sjukvårdsdistrikt som nämns ovan beror beloppet av den ränta som betalas i sista hand på sam-
kommunfullmäktiges årliga beslut och i en del sjukvårdsdistrikt har räntan beaktats i prissätt-
ningen av tjänsterna. Av de skäl som nämns ovan har det i samband med beredningen varit 
omöjligt att på ett hundraprocentigt sätt bedöma vilken betydelse den ränta som betalas på med-
lemskommunandelarna har för kommunernas ekonomi. Det kan dock antas att räntan i praktiken 
har utgjort en rätt liten del av kommunernas totala inkomster. 

Egendomsarrangemangen inverkar inte på kommunernas skuldmängd, det vill säga de skulder 
som kommunerna ansvarar för förblir oförändrade. Ansvaret för social- och hälsovårdsväsen-
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dets och räddningsväsendets leasingfinansierade lösa egendom, såsom maskiner och inventa-
rier, faller däremot bort från kommunerna och överförs till välfärdsområdena. Beträffande skul-
derna bedöms läget efter övergångsperioden separat längre fram. Arrangemangen inverkar där-
emot på de belopp av koncernskulderna som uppges i kommunernas koncernbokslut, eftersom 
de andelar av skulderna för samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdi-
strikten som ska sammanställas med koncernboksluten faller bort. Enligt de preliminära bok-
slutsuppgifterna för 2019 faller skulder på sammanlagt cirka 2,84 miljarder euro bort från kom-
munernas koncernbokslut när sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens skulder över-
förs på välfärdsområdenas ansvar. Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 uppgår 
kommunernas koncernskulder till sammanlagt 39 miljarder euro. 

Aktier som vissa kommuner äger i aktiebolag som huvudsakligen producerar social- och hälso-
vårdstjänster överförs till välfärdsområdet. Om kommunen har ingått en borgensförbindelse för 
ett sådant bolag, befrias kommunen från borgensansvaret. Arrangemangen har inte några bety-
dande konsekvenser för kommunernas avskrivningsplaner och avskrivningsnivåer. Kommunalt 
ägda lokaler som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet förblir i kom-
munernas ägo och de avskrivningar som gäller dem kommer att göras på samma sätt som för 
närvarande. Kommunerna befrias från betydande ansvar som har hänfört sig till avtal när de 
avtal som gäller social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs på välfärdsområdenas 
ansvar. De kostnader som uppkommer till följd av service-, upphandlings- och hyreskontrakt 
samt andra avtal utgör kommunernas driftsekonomiutgifter, och överföringen av dem har be-
handlats närmare under rubrik 4.2.1.1.4, som gäller finansiering och kommunernas statsandelar. 
Den administrativa uppgiften i anslutning till att avtalen överförs till välfärdsområdet behandlas 
bland annat under rubrik 4.2.1.6. 

4.2.1.6.4 Konsekvenser för samkommunerna samt för kommunkoncernernas strukturer och 
verksamhet 

Reformen inverkar också på verksamheten vid andra samkommuner än samkommunerna för 
sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten, eftersom även den egentliga verksamheten 
vid de frivilliga samkommunerna för social- och hälsovård övergår till att omfattas av välfärds-
områdenas organiseringsansvar. Till dessa samkommuner räknas också samkommuner som bil-
dats utgående från lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007, den så kallade 
Paras-ramlagen). I samband med egendomsarrangemang tillämpas de bestämmelser som gäller 
kommunerna på dessa så kallade frivilliga samkommuner för social- och hälsovård. Det här 
innebär att välfärdsområdet hyr lokaler av dessa samkommuner på samma sätt och enligt samma 
principer som av kommunerna. Dessutom överförs dessa samkommuners lösöre och avtal till 
välfärdsområdet till de delar som lösöret och avtalen har samband med de tjänster som omfattas 
av välfärdsområdets organiseringsansvar. 

När de ovannämnda samkommunernas egentliga verksamhet överförs till välfärdsområdet, in-
skränks samkommunens verksamhet därefter till ägande av fastigheter och till en roll som hy-
resvärd, om inte samkommunen i enlighet med sitt grundavtal sköter även andra uppgifter än 
social- och hälsovårdsuppgifter. Det är sannolikt att dessa samkommuner som blivit så kallade 
fastighetssamkommuner inom någon tidshorisont omvandlas till aktiebolag genom beslut av 
medlemskommunerna. 

Ovan har redan separat behandlats bolag som ägs av vissa kommuner och som producerar 
social- och hälsovårdstjänster. I dessa kommuner kommer arrangemangen att ha konsekvenser 
också för koncernernas strukturer. Som helhet inverkar reformen dock i betydande grad på verk-
samheten i kommunernas dottersammanslutningar. Verksamheten i bolag som tillhandahåller 
kostservice, städservice och lokaluthyrningstjänster samt i IKT-bolag vilka ägs av kommunerna 
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kommer troligtvis att ändras betydligt. Det är också sannolikt att kommunerna börjar överföra 
lokaler som de äger och som används inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet till 
aktiebolag under bildning eller till aktiebolag som kommunerna redan äger. Rollen som hyres-
värd hör i princip inte till en kommuns kärnverksamhet, och därför är det naturligt att denna 
verksamhet småningom överförs från kommunernas egna organisationer till kommunernas dot-
tersammanslutningar och i vissa fall även till exempelvis bolag som ägs gemensamt av kommu-
nerna. 

4.2.1.6.5 Egendomsarrangemangens konsekvenser för kommunerna under och efter över-
gångsperioden 

Det kommer att ingås ett hyresavtal mellan välfärdsområdet och kommunen om besittning av 
de lokaler som ägs av kommunen och som används av social- och hälsovårdsväsendet eller 
räddningsväsendet så att avtalet gäller åtminstone till och med den 31 december 2025. Kommu-
nerna och välfärdsområdet har således tre år på sig att anpassa sig till den nya situationen och 
de förändringar som uppstår till följd av den. Välfärdsområdet föreslås ha ensidig rätt att för-
länga hyresavtalets giltighetstid med ytterligare ett år, och om välfärdsområdet har för avsikt att 
utöva denna rätt ska det underrätta kommunen om detta senast tolv månader innan hyresavtalet 
löper ut. Välfärdsområdet föreslås besluta om sitt nätverk av tjänster och om de lokaler som 
behövs inom ramen för sin självstyrelse, det vill säga välfärdsområdet föreslås ha beslutanderätt 
i frågan. 

Inledandet av välfärdsområdenas verksamhet tar oundvikligen tid och i praktiken är det sanno-
likt möjligt att fatta beslut om service- och lokalnätet först efter att förvaltningen kommit i gång 
och då i anknytning till beslutsfattande som gäller servicestrategin. På grund av att frågan är så 
komplex är det i praktiken så gott som omöjligt att med säkerhet bedöma hur välfärdsområdenas 
nätverk av tjänster och lokaler kommer att se ut efter övergångsperioden, det vill säga efter 
2023–2025. Det kan antas att åtminstone en del av de lokaler som för närvarande används inom 
social- och hälsovården och räddningsväsendet inte kommer att användas för samma ändamål i 
framtiden. 

År 2016 gjorde NHG en utredning17 om kommunernas fastighetsrisker i samband med vårdre-
formen. Enligt utredningen skulle kommunerna och andra samkommuner efter de då föreslagna 
egendomsarrangemangen fortfarande ha kommit att äga lokaler på cirka 6,8 miljoner kvadrat-
meter inom social- och hälsovården. Enligt utredningens värderingsmetod, med avskriven åter-
anskaffningskostnad, skulle värdet på dessa ha uppgått till sammanlagt cirka 4,2 miljarder euro. 
Fastigheter på områden med befolkningsförlust utgjorde cirka 42 procent, cirka 2,8 miljoner 
kvadratmeter, av de fastigheter som skulle förbli i kommunernas och samkommunernas ägo. 
Enligt den metod som användes i NHG:s utredning skulle deras värde ha uppgått till cirka 1,7 
miljarder euro. 

I NHG:s utredning bedömdes hur riskerna för kommunalt ägda fastigheter inom social- och 
hälsovården fördelades och hur stor ekonomisk belastning riskerna eventuellt skulle medföra 
om de realiserades. Riskerna bedömdes i ljuset av utvecklingstrenderna inom social- och hälso-
vården, befolkningsutvecklingen och tidigare ändringar. När riskerna bedöms gäller det att be-
tona att det aktuella förmodade värdet på de befintliga fastigheterna inte direkt kan ses som 

                                                      
17 Leskelä, R-L., Nenonen, T., Herse, F., Hurskainen, V. & Hämäläinen, J. (2016) Kommunernas fastig-

hetsrisk i social- och hälsovårdsreformen. Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forsknings-

verksamhet 58/2016. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79819/Kuntien%20ki-

inteist%c3%b6riskit%20Sote-uudistuksessa.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (på finska)  
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storleken på den ekonomiska risken, utan kommunens slutliga risk som påverkar resultatet i 
bokslutet består av underhållskostnaderna för lokaler som står oanvända, en eventuell återstå-
ende investeringsskuld och en icke avskriven anskaffningsutgift i balansräkningen. I vissa fall 
kan en fastighet också vara i så dåligt skick att det är motiverat att riva den, och då inverkar 
även rivningskostnaderna på resultatet. Rivning skulle dock i vissa fall ha kunnat vara ett alter-
nativ också utan den föreslagna reformen. 

Om en fastighet står helt oanvänd, ska den återstående icke avskrivna anskaffningsutgiften kost-
nadsföras efter det tredje året utan användningsändamål. Då uppstår en resultateffekt som är 
lika stor som den icke avskrivna anskaffningsutgiften. Likaså gäller att om en fastighet rivs är 
resultateffekten lika stor som den icke avskrivna anskaffningsutgiften. Om en fastighet säljs till 
en lägre köpesumma än den icke avskrivna anskaffningsutgiften, är resultateffekten skillnaden 
mellan den icke avskrivna anskaffningsutgiften och köpesumman. Resultateffekten är alltså inte 
lika stor som fastighetens eventuella återanskaffningsvärde eller det förmodade marknadsvär-
det. En negativ resultateffekt kommer åtminstone att försämra kommunens resultat för den ak-
tuella räkenskapsperioden. Det beror på under- eller överskotten i kommunens balansräkning 
huruvida den negativa resultateffekten ökar underskottet i kommunens balansräkning. Eftersom 
en negativ resultateffekt beror på en mycket stor ändring av administrationen och lagstiftningen 
utanför kommunens påverkningsmöjligheter, kan en eventuell underskottseffekt möjligen eli-
mineras genom en minskning av kommunens grundkapital. 

I NHG:s utredning identifierades sju olika fastighetstyper som eventuellt löper störst sannolik-
het att utsättas för risker. Den bedömning av katalogvärdet som presenteras i tabell 16 beskriver 
det riskklassificerade värde som användes i utredningen och som beräknats enligt så kallad av-
skriven återanskaffningskostnad; katalogvärdet är mittpunkten av den bedömning som använts 
i gruppen, och sannolikheten är den bedömning som gjorts i utredningen i fråga om att det inte 
hittas något annat användningsändamål för fastigheten. Om de verbalt beskrivna sannolikhet-
erna omvandlas till siffervärden, är det möjligt att bedöma värdet för de fastigheter som sanno-
likt kommer att stå oanvända. 

Tabell 16. Uppskattning av fastigheternas katalogvärde. 

Riskgrupp Uppskattning 
av katalogvär-
det, mn euro 

Katalog-
värde i ge-
nomsnitt, mn 
euro 

Sannolikhet Sannolikhet i 
procent 

Viktat 
värde, 
mn euro 

Nya inrättningar i 
kommuner på till-
bakagång 

153 153 stor 0,75 114,8 

Gamla inrättningar i 
kommuner på till-
bakagång 

140 140 mycket stor 1 140 

Gamla öppenvårds-
byggnader i kom-
muner på tillbaka-
gång, men på områ-
den med ett tätt ser-
vicenät 

7–22 14,5 stor 0,75 10,9 

Nya öppenvårds-
byggnader i kom-

4–12 8 relativt stor 0,5 4 
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muner på tillbaka-
gång, men på områ-
den med ett tätt ser-
vicenät 

Nya inrättningar i 
växande kommuner 

222 222 relativt liten 0,25 55,5 

Gamla inrättningar i 
växande kommuner 

167 167 relativt liten 0,25 41,8 

Gamla öppenvårds-
byggnader i väx-
ande kommuner på 
områden med ett 
tätt servicenät 

13–39 26 relativt liten 0,25 6,5 

Sammanlagt 706–755 730,5   373,5 

 

Det viktade värdet i tabellen beskriver dock inte alla kostnader som egendomsarrangemangen 
medför för kommunerna, eftersom en del av byggnadsbeståndet och/eller tomterna kan använ-
das för andra ändamål. Tabellen beskriver inte heller direkt behovet av nedskrivning av de kom-
munala byggnadernas bokföringsvärden, bland annat därför att katalogvärdet inte är detsamma 
som balansvärdet, utan förmodligen högre än balansvärdet. Enligt NHG:s utredning var det 
kvadratmetertal som legat till grund för katalogen större än kommunernas uppfattning om 
kvadratmetertalet. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utifrån reformen kan fastigheter på cirka 1,2–1,4 
miljoner kvadratmeter möjligen sluta användas inom social- och hälsovården. Risken för att det 
inte hittas något nytt användningsändamål för en fastighet är störst i små glesbygdskommuner 
med befolkningsförlust i synnerhet om det är fråga om en institutionsservicebyggnad inom 
social- och hälsovården. Risken gäller särskilt både över och under 20 år gamla institutionsser-
vicebyggnader. Den näst största risken omfattar gamla öppenvårdsbyggnader på ett område som 
har ett tätt servicenät men befolkningsförlust. Inte heller för de ovannämnda fastighetstyperna 
kommer alla byggnader att tas ur bruk, utan endast en del av dem. Den andel fastigheter som 
med största sannolikhet helt kommer att tas ur bruk och stå oanvända uppskattades i NHG:s 
utredning till en volym på cirka 528 000 kvadratmeter och med hjälp av metoden för avskriven 
återanskaffningskostnad till ett värde av cirka 315 miljoner euro, och de årliga underhållskost-
naderna uppskattades till cirka 3 miljoner euro. 

Antalet lokaler som möjligtvis kommer att stå oanvända och deras andel av de lokaler som 
kommunen äger kommer således sannolikt att variera betydligt mellan olika kommuner. Det 
kan antas att problemet med tomma lokaler är temporärt i tillväxtcentrum och i närheten av dem 
och att problemet försvinner på relativt kort tid när lokalerna småningom tas i annat bruk. Hur 
stort problem det är fråga om kommer i hög grad att bero på lokalernas ålder, skick och i syn-
nerhet läge. De största kommunalekonomiska utmaningarna uppkommer om de lokaler som 
förblir oanvända nyligen har totalrenoverats eller om de är nybyggda och belägna i en kommun 
där befolkningen minskar. Det är så gott som omöjligt att bedöma problemets tidsmässiga di-
mension, men konsekvenserna framträder antagligen inte samtidigt, utan sannolikt under en 
mycket lång period. 

I utredningen uppskattades också de årliga underhållskostnaderna för fastigheter som blir oan-
vända uppgå till 7–8 miljoner euro, om alla fastigheter töms under samma år. Välfärdsområdena 
kommer dock sannolikt att förnya servicenätet stegvis och delvis enligt olika tidsplaner. Enligt 
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utredningen skulle en del av fastigheterna också få en ny hyresgäst, varvid det är mera sannolikt 
att de årliga underhållskostnaderna rör sig kring 3 miljoner euro. Driftskostnaderna blir förmod-
ligen små, eftersom kommunerna har tre år på sig att förbereda sig på den framtida utvecklingen 
antingen genom att sälja eller genom att bereda sig på att riva byggnaden. Om högriskfastighet-
erna rivs, blir rivningskostnaderna uppskattningsvis 75–81 miljoner euro. 

I utredningen beaktades inte att tomtens värde kan stiga i och med rivningen och att rivnings-
kostnaderna kan kompenseras med försäljnings- eller hyresintäkter. En del av de byggnader 
som används för social- och hälsovård är för närvarande centralt belägna i kommunen. Även 
om kommunen har ett utflyttningsöverskott, kan tomten på grund av den interna koncentre-
ringen i kommunen vara attraktiv till exempel för bostadsproduktion. Likaså är det möjligt att 
tomtens användningssätt kan göra den attraktiv för till exempel privata social- och hälsovårds-
aktörer. Under åren 2017 och 2018 gjordes det i kommunerna flera affärer där till och med 
social- och hälsovårdsbyggnader i dåligt skick såldes till ett pris i överensstämmelse med eller 
högre än balansvärdet. Med hänsyn till dessa omständigheter bedömdes kostnadseffekten av 
nedskrivningar och rivningar uppgå till högst hälften av det ovannämnda beloppet. 

Maximibeloppet av kostnaderna för egendomsarrangemangen kan uppskattas till följande: 

– hälften av nedskrivningskostnaderna 190 miljoner euro; 

– rivningskostnader 78 miljoner euro; och 

– driftskostnader för ett år 3 miljoner euro.  

– Sammanlagt 271 miljoner euro. 

Enligt den föreslagna regleringen om kompensation ska staten betala kommunerna ersättning 
för kostnaderna för egendomsarrangemangen till fullt belopp i fråga om den andel som över-
skrider det tryck på skatteförhöjning som uppgår till 0,5 procentenheter. Å andra sidan täcker 
ersättningen 75 procent av de kostnader som understiger trycket på skatteförhöjning, om det är 
fråga om en kommun vars skattesats överstiger den genomsnittliga skattesatsen med två. År 
2020 finns det 58 sådana kommuner. 

Vid bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna av egendomsarrangemangen gäller det att 
beakta att den föreslagna reformen inte inrymmer några sådana förslag som under den föregå-
ende valperioden lades fram i fråga om omfattande valfrihet för kunderna inom social- och häl-
sovården eller i fråga om en modell med många producenter inom tjänsteproduktionen. Det är 
således sannolikt att det för produktion av social- och hälsovårdstjänster kommer att behövas 
mer lokaler som administreras av välfärdsområdena än vad som uppskattades under den före-
gående valperioden. Till följd av detta kan som en helhetsbedömning anses att risken för att 
kommunalt ägda lokaler ska stå tomma är mindre än vad den var enligt förslaget från den före-
gående valperioden. Samtidigt bör det dock noteras att välfärdsområdena föreslås besluta om 
sitt servicenät först under de år som följer efter det att reformen har trätt i kraft. 

Ersättningsgränsen enligt regleringen om kompensation till kommunerna för egendomsöverfö-
ringar bör vara på en sådan nivå som kan anses vara betydelsefull med tanke på möjligheterna 
att trygga kommunernas självstyrelse och även motiverad och skälig ur statens perspektiv. Dess-
utom bör modellen vara så tydlig som möjligt och behandla alla kommuner jämlikt. I Tempo 
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Lecon Oy:s utredning18 om den kommunala finansieringsprincipen som publicerades i februari 
2020 undersöktes effektiviteten hos metoden för att utvärdera finansieringsprincipen. Enligt ut-
redningen skulle det kalkylerade behov av höjning av skattesatsen som används som indikator 
i utvärderingsmodellen vara en fungerande mätare vid bedömning av hur finansieringsprincipen 
genomförts och vid beskrivning av det ekonomiska tryck som en förändrad kostnadsnivå eller 
inkomstutvecklingen medför. Samtidigt kopplas skattehöjningsbehovet till den kommunala 
självstyrelsen. Mätaren skulle också beakta investeringarna, eftersom skattehöjningsbehovet be-
stäms utifrån verksamhetens och investeringarnas penningflöde. Enligt utredningen kan även 
andra mätare som beskriver samma sak ur olika infallsvinklar användas vid genomförandet av 
finansieringsprincipen. Sådana övriga mätare visar dock ingenting sådant som inte skattehöj-
ningsbehovet redan visar. 

Det är således motiverat att regleringen om kompensation baserar sig på det kalkylerade behovet 
av att höja skattesatsen. Det är en etablerad mätare för att beskriva de ekonomiska konsekven-
serna för kommunerna. 

När regeringens proposition RP 15/2017 rd behandlades i riksdagen framfördes olika syn-
punkter på ersättningsgränsens storlek. Exempelvis Finlands Kommunförbund föreslog två al-
ternativa ersättningsgränser, nämligen ett kalkylerat behov av att höja den kommunala skatte-
satsen med 0,25 procentenheter och en ersättningsgräns på 3 miljoner euro. Enligt Kommunför-
bundets material skulle dess föreslagna ersättningsgräns på 0,25 procentenheter ha placerat sig 
på en nivå där ersättningar skulle ha behövt betalas till en mycket stor grupp kommuner, och 
som lägst skulle ersättningsgränsen ha varit endast 26 000 euro. En sådan ersättningsgräns är 
anmärkningsvärt låg jämfört med till exempel de årliga förändringarna i kommunernas driftsut-
gifter, vilka också för små kommuner kan uppgå till hundratusentals euro. Kommunförbundets 
föreslagna ersättningsgräns på 3 miljoner euro skulle i sin tur inte behandla olika stora kommu-
ner jämlikt, utan skulle gagna endast stora städer med en starkare ekonomisk bärkraft. Gräns-
beloppet motsvarar mindre än 1 procent av de stora städernas utgifter. 

Den ersättningsgräns som nu föreslås och som blev en kompromisslösning under riksdagsbe-
handlingen under den föregående valperioden, nämligen en ersättningsgräns på 0,5 procenten-
heter baserad på det kalkylerade behovet av att höja skattesatsen, bör anses vara motiverad såväl 
för kommunerna som för staten. Den avgränsar beviljandet av ersättning till situationer där det 
kan anses att kommunens ekonomiska självstyrelse äventyras men där beviljandet samtidigt är 
motiverat med tanke på statens ersättningsansvar och ersättningsförfarande. Den föreslagna mo-
dellen behandlar också kommunerna jämlikt, men erbjuder dock kommuner med ekonomiska 
svårigheter en förhöjd ersättning. 

Beloppet av den ersättning som betalas för de kostnader som egendomsarrangemangen medför 
för kommunerna kan uppskattas till 150–250 miljoner euro. Uppskattningen baserar sig på de 
utredningar och antaganden som beskrivs ovan och innehåller betydande osäkerhetsfaktorer. 
Ersättningsbeloppet påverkas i betydande grad av till exempel kommunernas egna åtgärder och 
välfärdsområdenas lösningar i fråga om servicenätet under kommande år. 

                                                      
18 Ilmakunnas, P., Malmi, T., Riipinen, T. & Vainio, A. (2020) Kuntien rahoitusperiaate. Publikations-

serie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2020:5. <https://julkaisut.valtion-

euvosto.fi/bitstream/handle/10024/162013/VNTEAS_2020_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (på 

finska)  
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4.2.1.6.6 Egendomsarrangemangens konsekvenser för välfärdsområdena 

Till välfärdsområdena överförs i och med reformen fast och lös egendom från samkommunerna 
för sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt. Enligt de preliminära bokslutsuppgifterna för 
2019 uppgick den sammanlagda slutsumman för sjukvårdsdistriktens balansräkningar till cirka 
6,5 miljarder euro, varav bestående aktiva uppgick till cirka 4,8 miljarder euro. Av posten be-
stående aktiva utgjorde byggnader cirka 2,6 miljarder euro. Den sammanlagda slutsumman i 
balansräkningarna för samkommunerna för specialomsorgsdistrikten uppgick till cirka 209 mil-
joner euro. 

Det föreslås att ansvaret för de skulder och förbindelser som samkommunerna för sjukvårdsdi-
strikten och specialomsorgsdistrikten har övergår till välfärdsområdena. Enligt de preliminära 
bokslutsuppgifterna för 2019 överförs i inledningsskedet ett skuldansvar på sammanlagt cirka 
2,84 miljarder euro från sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdena. 

I synnerhet det skuldbelopp som överförs från sjukvårdsdistrikten kommer också att påverkas 
av hur sjukvårdsdistriktens medlemskommuner agerar med samkommunernas överskott. I vissa 
sjukvårdsdistrikt finns det överskott som medlemskommunerna har rätt att besluta om före ut-
gången av 2022. Intäktsföringen av överskotten från samkommunerna till medlemskommu-
nerna kan i praktiken innebära att samkommunen blir tvungen att ta lån för att betala överskottet. 
De byggnader som överförs från sjukvårdsdistrikten och sannolikt till viss del även de byggna-
der som överförs från specialomsorgsdistrikten är förknippade med en betydande reparations-
skuld, det vill säga de är i behov av omfattande investeringar. Dessa behov syns redan nu ef-
tersom det pågår mycket stora investeringsprojekt i sjukvårdsdistrikten. Reformen innebär att 
dessa överförs på välfärdsområdenas ansvar. Exempelvis kostnaderna för det byggprojekt för 
Sjukhuset Nova som Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt påbörjade 2016 och som färdigställs 
2020 beräknas uppgå till närmare 0,5 miljarder euro. 

Lokalhyrorna för den social- och hälsovård som kommunerna ordnade 2014 uppgick till cirka 
880 miljoner euro. Välfärdsområdena kommer alltså att överta en minst lika stor kostnad för en 
övergångsperiod på åtminstone tre år. Till välfärdsområdena överförs i synnerhet från sjuk-
vårdsdistrikten också sådana lokaler och byggnader som det inte nödvändigtvis finns använd-
ning för i framtiden. Det är med största sannolikhet fråga om gamla, stora sjukhusbyggnader 
med stora mängder utrymmen avsedda att användas som bäddavdelningar. Det kan antas att en 
förändrad vårdpraxis kommer att leda till att behovet av bäddavdelningar minskar betydligt. 

I framtiden kommer välfärdsområdena således oundvikligen att bli tvungna att lösa frågan om 
vad som ska göras med de lokaler som förblir oanvända. Detta kommer också att inverka på de 
hyror som välfärdsområdena betalar för lokalerna, eftersom underhållskostnaderna för tomma 
lokaler kommer att belasta välfärdsområdenas ekonomi. Det är dock för tidigt att på ett uttöm-
mande sätt bedöma vilka de ekonomiska konsekvenserna blir. Även en betydande mängd ansvar 
och skyldigheter som följer av avtal kommer att överföras på välfärdsområdena både från kom-
munerna och från de samkommuner som överförs till välfärdsområdena. Det är fråga om både 
hyresavtal och avtal som hänför sig till tjänsteproduktion, till exempel leasingavtal. 

På välfärdsområdenas ansvar överförs dessutom sjukvårdsdistriktens ansvar för ansvarsförsäk-
ringen för patientskador, som på 2019 års nivå uppgick till cirka 285,4 miljoner euro. 
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4.2.1.6.7 Statens borgensansvar i samband med egendomsarrangemangen 

Statens borgensansvar kommer att öka till följd av egendomsarrangemangen. Enligt förslaget 
beviljas statsborgen för skulder och sådana förbindelser som hänför sig till dem som de sam-
kommuner som överförs till välfärdsområdena har under övergångsperioden. Enligt boksluts-
uppgifterna för 2019 är det fråga om ansvar på cirka 2,8 miljarder euro. Med beaktande av 
pågående och planerade investeringsprojekt, som i huvudsak finansieras med lånemedel, uppgår 
dock beloppet av de lån som överförs vid ingången av 2023 enligt preliminära uppskattningar 
till cirka 4,2 miljarder euro. 

Vid utgången av 2019 uppgick statens borgensansvar till sammanlagt 60,2 miljarder euro. Be-
loppen av statens borgensansvar ökade under hela 2010-talet. Enligt statistik från Eurostat19 var 
Finland det EU-land som vid utgången av 2018 hade det högsta beloppet av statens borgensan-
svar i förhållande till bruttonationalprodukten. Borgensstocken har också under de senaste åren 
ökat på ett sätt som hört till de snabbaste i EU-länderna. Inhemska stödinsatser och stödinsatser 
på EU-nivå föranledda av coronakrisen kommer att öka Finlands statsborgensstock ytterligare. 

För att de finansiella instituten ska kunna godkänna att kreditförhållandena flyttas från sam-
kommunerna till välfärdsområdena, är det nödvändigt att bevilja statsborgen för de lån och öv-
riga förbindelser som överförs på välfärdsområdena. Utan statsborgen finns det risk för att lån 
sägs upp i omfattande grad, vilket leder till ett direkt behov av statlig tilläggsfinansiering eller 
till nya kreditinstitutslån med statsborgen. Statsborgen som beviljas för låneansvar som överförs 
handlar om att den offentliga sektorns verksamhet tryggas genom ett förfarande där det ansvar 
i sista hand som kommunerna i nuläget har via samkommunerna, genom den borgen som väl-
färdsområdet beviljas överförs till statens ansvar i sista hand. I bestämmelserna om statsborgen 
för lån som överförs kommer det att fästas vikt vid riskhanteringen av statens borgensansvar 
vad gäller bland annat beviljande och administrering av borgen. 

4.2.1.6.8 Lån och övriga förbindelser från Kommunfinans Abp 

Utifrån de preliminära bokslutsuppgifterna för 2019 består ungefär 96,8 procent av de krediter 
som överförs från samkommunerna till välfärdsområdena av krediter för samkommuner för 
sjukvårdsdistrikt, och återstoden på cirka 3,2 procent överförs till välfärdsområdena från sam-
kommuner för specialomsorgsdistrikt. Enligt tillgängliga uppgifter är ungefär hälften av de kre-
diter som samkommunerna för sjukvårdsdistrikten har sådana krediter som beviljats av Kom-
munfinans Abp. Dessutom har sjukvårdsdistrikten ingått leasingavtal med Kommunfinans Abp 
med tanke på olika slag av investeringar i lokaler och utrustning samt ett stort antal derivatavtal. 
Exakta uppgifter om de krediter och övriga förbindelser som överförs till välfärdsområdena fås 
först när samkommunerna och kommunerna lämnar de sammanställningar som avses i 21, 26 
och 27 § i den föreslagna införandelagen. Med beaktande av pågående och planerade investe-
ringsprojekt, som i huvudsak kommer att finansieras med lånemedel, överförs till välfärdsom-
rådena från samkommunerna krediter till ett belopp av cirka 4,2 miljarder euro vid ingången av 
2023. 

Kommunfinans Abp:s medelsanskaffning i varje enskilt fall riktas inte direkt till ett visst finan-
sieringsobjekt. Medelsanskaffningen är således inte så att säga öronmärkt. Kommunfinans 
Abp:s förbindelser i anslutning till medelsanskaffning och borgensansvaret för Kommunernas 

                                                      
19 Se Eurostat, Government guarantees: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statis-

tics/contingent-liabiliti>  
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garanticentral till följd av den hänför sig inte heller tidsmässigt till samma perioder som Kom-
munfinans Abp:s vidareutlåning, utan förbindelserna i anslutning till medelsanskaffningen är 
för det mesta kortvarigare än den finansiering som Kommunfinans Abp beviljat. Detta innebär 
i praktiken att det av den medelsanskaffning som garanticentralen beviljar garantier för inte 
direkt går att särskilja vilken enskild andel som slutligen anvisas för vilket användningsända-
mål. Det att de olika medelsanskaffningsposterna och den finansiering som Kommunfinans Abp 
beviljar inte är sinsemellan öronmärkta har även den följden att efter det att den föreslagna 
reformen har genomförts kan den medelsanskaffning som skett på grundval av garantier som 
Kommunernas garanticentral beviljat komma att riktas till verksamhet som inte längre omfattas 
av kommunernas eller samkommunernas organiseringsansvar. Situationen är teoretisk men i 
princip möjlig. Därför bör även Kommunernas garanticentral med stöd av lagen ges rätt att 
bevilja borgensförbindelser för sådan medelsanskaffning som kan riktas till i den förslagna in-
förandelagen avsedda skulder och övriga förbindelser som överförs. 

Med stöd av 10 § i lagen om Kommunernas garanticentral kommer kommunerna efter det att 
organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet har överförts att för 
den återstående löptiden för de krediter som överförs fortfarande ha principiellt ansvar för ga-
rantierna för medelsanskaffning där medlen använts för krediter som Kommunfinans Abp be-
viljat samkommunerna. Det viktade medelvärdet för löptiden för sjukvårdsdistriktens och spe-
cialomsorgsdistriktens alla krediter är enligt de preliminära utredningarna för närvarande om-
kring 9,5 år, men för en del lån är maturiteten rentav 20–25 år. Kommunerna ska i sina bokslut 
vid sidan av sina övriga förbindelser och ansvar redogöra för det ansvar som uppkommer genom 
medlemskapet i Kommunernas garanticentral. Av detta följer att de ansvarsförbindelser som 
kommunerna uppger i sina bokslut även efter det att reformen har genomförts kommer att om-
fatta ansvarsförbindelser som hänför sig till medelsanskaffning för investeringslån som gäller 
social- och hälsovården och räddningsväsendet, till dess att krediterna i fråga och de övriga 
förbindelserna har betalats. Det totala beloppet av dessa ansvarsförbindelser kommer att bestå 
av följande: 

Kommunfinans Abp:s långfristiga kreditgivning uppgår till totalt cirka 24 miljarder euro enligt 
bolagets årsberättelse för 2019. Enligt bokslutsuppgifterna för 2019 uppgår sjukvårdsdistriktens 
skuldansvar till cirka 2,8 miljarder euro, varav cirka 984 miljoner euro utgörs av krediter som 
Kommunfinans Abp beviljat. Sjukvårdsdistriktens krediter utgör alltså för närvarande en andel 
på cirka 4 procent av Kommunfinans Abp:s kreditgivning. Om beloppet av sjukvårdsdistriktens 
krediter ökar till cirka 4,2 miljarder euro fram till tidpunkten för överföringen av organisering-
sansvaret och om det antas att Kommunfinans Abp:s andel av den växande kreditstocken i en-
lighet med nuläget fortfarande utgör ungefär hälften, har sjukvårdsdistrikten vid tidpunkten för 
överföringen av organiseringsansvaret krediter som beviljats av Kommunfinans Abp till ett be-
lopp av cirka 2,1 miljarder euro. Om det totala beloppet av Kommunfinans Abp:s kreditgivning 
inte ökar, kommer beloppet av sjukvårdsdistriktens krediter vid tidpunkten för överföringen av 
organiseringsansvaret att uppgå till cirka 9 procent av Kommunfinans Abp:s hela kreditgivning. 
Om det totala beloppet av kreditgivningen däremot ökar i motsvarande grad, kommer sjukvårds-
distriktens krediter att utgöra en andel på cirka 8 procent. 

Det ansvar som blivit kvar hos kommunerna aktualiseras i praktiken i en situation där de krediter 
och förbindelser som välfärdsområdena övertagit inte sköts. Detta händer endast i en situation 
där staten är insolvent och inte klarar av det ansvar som staten enligt garantiförpliktelserna i 
införandelagen har gentemot Kommunfinans Abp. Till följd av detta skulle Kommunfinans Abp 
inte klara av att uppfylla sina förpliktelser gentemot dem som investerar i de obligationer som 
Kommunfinans Abp emitterar. Investerarna skulle på grundval av garantier som Kommunernas 
garanticentral beviljat ha rätt att kräva ut sin fordran av Kommunernas garanticentral och ga-
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ranticentralen i sin tur av kommunerna. Med anledning av statsborgen är det minst lika osanno-
likt som för närvarande att de krediter som välfärdsområdena övertar inte sköts. Propositionen 
ökar således inte det ansvar för garanticentralens förbindelser som kommunerna har till följd av 
10 § i lagen om Kommunernas garanticentral, utan i själva verket är det tvärtom. Kommunernas 
faktiska ansvar kommer i praktiken att minska. 

I det föregående har reformens konsekvenser för kommunernas medelsanskaffning bedömts och 
i anslutning till det också konsekvenserna för verksamhetsförutsättningarna för Kommunernas 
garanticentral och Kommunfinans Abp. Från kommunernas medelsanskaffning via systemet 
med Kommunernas garanticentral kommer det i samband med reformen att falla bort en andel 
på 4–9 procent i och med att samkommunernas investeringar inte längre kommer att omfattas 
av systemet. Den ändring som nu föreslås i fråga om Kommunernas garanticentral kan inte 
anses förändra volymen av den medelsanskaffning som genomförs via systemet med garanti-
centralen i så betydande grad att det kan anses att systemet äventyras. Denna tolkning stöds av 
det faktum att ungefär hälften av den finansiering som Kommunfinans Abp beviljar redan för 
närvarande riktas till social bostadsproduktion som subventioneras av staten, och andelen fort-
sätter att öka. 

Den föreslagna ändringen av lagen om Kommunernas garanticentral innebär endast att motta-
garna av den medelsanskaffning som Kommunernas garanticentral garanterar och av den finan-
siering som Kommunfinans Abp beviljar ändras så att välfärdsområdena är mottagare. Använd-
ningsändamålet för de lån och övriga förbindelser som Kommunfinans Abp beviljar förändras 
inte, och också efter reformen är offentligrättsliga samfund enda mottagare av finansiering. Lån 
och övriga förbindelser som överförs kommer inte heller i fortsättningen att användas för att 
finansiera ekonomisk verksamhet. Den föreslagna ändringen står följaktligen inte i strid med 
EU-rättens regler om statligt stöd. Den innebär inte heller någon förändring av det arrangemang 
enligt lagen om Kommunernas garanticentral som Europeiska kommissionen genom sitt beslut 
från 2004 (i ärende Statligt stöd N 179/2004) ansåg att inte innefattade statligt stöd. 

Det bedöms att propositionen inte har några konsekvenser för kommunernas kreditvärdering. 

4.2.1.6.9 Egendomsarrangemangens konsekvenser för överlåtelseskatten 

I propositionen föreslås bestämmelser om att samkommunernas tillgångar i anslutning till in-
rättandet av välfärdsområden ska överföras till välfärdsområdena utan skattepåföljder. Egen-
domsöverlåtelserna ger således inte upphov till några överlåtelseskattekostnader. 

Utan skattefrihet blir välfärdsområdena tvungna att betala överlåtelseskatt för de fastigheter, 
aktier i fastighetsbolag och övriga aktier som de övertar av samkommunerna. Det skattebelopp 
som ska betalas beror på till vilka delar de skulder som välfärdsområdena åtar sig att ansvara 
för och som räknas som vederlag anses hänföra sig till de nämnda tillgångarna. Enligt de preli-
minära bokslutsuppgifterna för 2019 uppgick balansvärdet för sjukvårdsdistriktens byggnader 
till 2,6 miljarder euro och lånestocken till 2,8 miljarder euro. Om det vederlag som hänförs till 
skattegrunden för den skatt som ska betalas för det byggnadsbestånd som överförs är 2,6 mil-
jarder euro, kommer skattebeloppet med ett skatteuttag på 4,0 procent för fastigheter att uppgå 
till cirka 100 miljoner euro. 

4.2.1.6.10 Egendomsarrangemangens konsekvenser för inkomstskatten 

I propositionen föreslås bestämmelser om att samkommunernas tillgångar i anslutning till in-
rättandet av välfärdsområden ska överföras till välfärdsområdena så att överföringarna inte or-
sakar några direkta inkomstskattepåföljder. 
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4.2.1.7 Konsekvenser för beskattningen 

4.2.1.7.1 Överföring av skatteinkomster från kommunerna till staten 

Syftet med de skatteändringar som genomförs i samband med reformen är att skatteintäkter ska 
överföras från kommunerna till staten för finansiering av de uppgifter som överförs på välfärds-
områdena. Utgångspunkten för de ändringar som rör beskattningen är regeringens utstakning 
om att förändringarna i skattestrukturen inte får medföra åtstramningar i beskattningen när de 
träder i kraft. Sett ur ett grundlagsperspektiv bör reformen genomföras så att de regionala skill-
naderna i beskattningen inte ökar oskäligt mycket till följd av reformen och så att konsekven-
serna av reformen berör medborgarna på ett jämlikt sätt. Avsikten är att reformen genomförs så 
att dessa specialvillkor kan uppfyllas 2023. I beredningen av reformen har strävan dessutom 
varit att den ska genomföras på ett tydligt och med tanke på skattesystemet hållbart sätt. 

I princip är målet att reformen ska genomföras så att den är så neutral som möjligt såväl med 
tanke på både de totala skatteintäkterna som för de skattskyldiga. Avsikten är att beskattningen 
varken ska stramas åt eller bli lindrigare. Regeringen har också stakat ut att skattereformen inom 
social- och hälsovård genomförs så att förändringarna i skattestrukturen inte får medföra 
åtstramningar i beskattningen när de träder i kraft. Det är fråga om en betydande strukturell 
ändring av skattesystemet där skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen kombineras 
samtidigt som också flera olika parametrar i förvärvsinkomstbeskattningen ändras. Det går inte 
att genomföra reformen så att beskattningen inte ändras för någon enda skattskyldig. För att 
skatteändringarna ska kunna genomföras så att skärpningarna av beskattningen minimeras, 
måste beskattningen lindras i samband med reformen. Som helhet bedöms reformen minska 
skatteinkomsterna med cirka 195 miljoner euro på 2020 års nivå. 

Till följd av ändringarna uppskattas skatteinkomsterna minska med sammanlagt cirka 13 390 
miljoner euro i kommunerna på det finländska fastlandet. Det uppskattas att kommunalskatte-
inkomsterna i kommunerna på det finländska fastlandet minskar med cirka 12 820 miljoner euro 
och samfundsskatteinkomsterna med cirka 570 miljoner euro. Intäkterna av statens skattein-
komster beräknas öka med cirka 13 135 miljoner euro. Intäkterna av den progressiva inkomst-
skatten beräknas öka med cirka 12 540 miljoner euro, intäkterna av kapitalinkomstskatten med 
cirka 25 miljoner euro och intäkterna av samfundsskatten med cirka 570 miljoner euro. Intäk-
terna av kyrkoskatten beräknas öka med cirka 60 miljoner euro. I beräkningen har eventuella 
sänkningar av kyrkoskattesatserna inte beaktats. Totalt sett beräknas skatteintäkterna minska 
med sammanlagt cirka 195 miljoner euro beräknat på 2020 års nivå. 

Med stöd av propositionen kommer de kommunala skatteinkomsternas andel av den offentliga 
sektorns skatter och avgifter att minska från nuvarande cirka 25 procent till cirka 10 procent 
samtidigt som andelen skatteinkomster till staten ökar från cirka 50 procent till cirka 60 procent. 
Kommunalskattens andel av kommunernas skatteinkomster minskar från nuvarande cirka 85 
procent till cirka 70 procent. Fastighetsskattens andel ökar från nuvarande cirka 8 procent till 
cirka 20 procent. Samfundsskattens andel ökar från nuvarande cirka 8 procent till cirka 15 pro-
cent. Skattelindringen i anslutning till reformen försämrar de offentliga finanserna med cirka 
195 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 0,1 procent av bruttonationalprodukten. Det har 
inte fattats något separat beslut om att täcka detta. Kalkylerna har gjorts utifrån 2020 års nivå 
och på basis av skattegrunderna för 2020. Kalkylerna uppdateras under 2022 innan reformen 
träder i kraft 2023 utifrån de senaste tillgängliga uppskattningarna av skattebasen och med an-
vändning av de skattegrunder som gäller då. 
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4.2.1.7.2 Konsekvenser för olika skattetagares intäkter av skatterna på förvärvs- och kapitalin-
komst 

De föreslagna ändringarna i beskattningen av förvärvsinkomster beräknas minska intäkterna av 
kommunalskatt med sammanlagt cirka 12 820 miljoner euro och öka intäkterna av statens pro-
gressiva inkomstskatt med 12 540 miljoner euro och intäkterna av skatterna på kapitalinkomst 
med 25 miljoner euro beräknat på 2020 års nivå. 

Ändringarna i beskattningen av förvärvsinkomster påverkar genom avdragssystemet skatten på 
kapitalinkomst. Exempelvis hushållsavdraget görs i första hand från inkomstskatten till staten. 
Avdraget görs från de skatter som betalas för förvärvsinkomster och kapitalinkomster, enligt 
förhållandet mellan dessa skatter. När skatten på förvärvsinkomster ökar, minskar det belopp 
som dras av från skatten på kapitalinkomster, vilket ökar intäkterna av skatterna på kapitalin-
komst. 

Även om reformen innebär en överföring av skatteinkomster från kommunerna till staten, har 
den via avdragssystemet konsekvenser också för intäkterna av kyrkoskatt och sjukförsäkringens 
sjukvårdspremie. När intäkterna av statens progressiva inkomstskatt ökar, kommer en större 
andel än i dag av de avdrag som i första hand görs från statens andel av skatten på förvärvs- och 
kapitalinkomst att göras från den statliga skatten. Av denna anledning minskar de avdrag som 
görs från kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie. 

Beträffande kommunalskatten har detta beaktats i dimensioneringen av sänkningen av de kom-
munala skattesatserna, men intäkterna av kyrkoskatt ökar om inte församlingarna sänker sina 
kyrkoskattesatser. Om församlingarna inte alls sänker sina kyrkoskattesatser, ökar intäkterna av 
kyrkoskatt med uppskattningsvis 60 miljoner euro. Avkastningen av kyrkoskatten ökar med 
cirka 20 miljoner euro, om alla församlingar för vilka det kalkylerade trycket på en sänkning av 
skattesatsen är större än minsta möjliga ändring av kyrkoskattesatsen sänker sina kyrkoskatte-
satser. 

Intäkterna av sjukförsäkringens sjukvårdspremie förändras i princip inte till följd av reformen 
eftersom sjukförsäkringspremien fastställs på basis av de kostnader som ska täckas med pre-
mien. Reformen inverkar emellertid på procentsatsen för sjukförsäkringspremierna. För att pre-
mieintäkterna ska kvarstå på samma nivå som tidigare måste premien sänkas. Procentsatsen 
bestäms med två decimalers noggrannhet och nivån på premien kan inte nödvändigtvis bestäm-
mas så exakt att intäkterna av premien inte alls skulle ändras till följd av reformen. 

Beloppet av avdragen vid kommunalbeskattningen minskar från nuvarande cirka 1 580 miljoner 
euro till cirka 95 miljoner euro. Detta minskar skillnaden mellan de nominella och effektiva 
kommunalskattesatserna. 

4.2.1.7.3 Förändringar i samfundsskatten 

Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna beräknas minska med cirka 570 miljoner euro 
på 2020 års nivå, och statens andel beräknas öka i motsvarande grad. Konsekvensbedömningen 
inbegriper inte den höjning av kommunernas utdelning som ingår i helheten av åtgärder för att 
stödja kommunerna i samband med coronavirusepidemin. De enskilda kommunernas relativa 
andelar av kommungruppens samfundsskatteintäkter kvarstår oförändrade. 

En sänkning av inkomstskattesatsen i 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen från 6,26 procent till 
4,17 procent innebär att beskattningen av den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 
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§ 1 mom. i inkomstskattelagen och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fas-
tighet sänks med sammanlagt cirka 4 miljoner euro. 

4.2.1.7.4 Konsekvenser för de skattskyldiga 

Utgångspunkten för ändringarna är regeringens utstakning om att förändringarna i skattestruk-
turen inte får medföra åtstramningar i beskattningen när de träder i kraft. Avsikten är att refor-
men ska genomföras utan att förvärvsinkomstbeskattningen skärps på någon som helst inkomst-
nivå 2023. Skärpningen av statsbeskattningen har dimensionerats så att den motsvarar en sänk-
ning av de kommunala skattesatserna med 13,26 procentenheter. 

Strukturerna i skattesystemet gör att det är omöjligt att genomföra reformen så att skattesatsen 
inte ändras för någon enda enskild person. För att det ska kunna säkerställas att förvärvsin-
komstbeskattningen inte stramas åt måste beskattningen lindras i samband med reformen. Ef-
tersom det egentliga syftet med reformen inte är att lindra beskattningen, kommer de lättnader 
som följer av den samlade effekten av ändringarna i skatteparametrarna att gälla sporadiska 
inkomstnivåer. Det kommer också att förekomma mycket små skärpningar på sporadiska in-
komstnivåer. Dessa skatteskärpningar är vid granskningar enligt inkomstslag högst cirka 0,2 
procentenheter på alla inkomstnivåer beräknade enligt den genomsnittliga kommunalskattesat-
sen. Dessa ändringar anses vara så små i förhållande till reformens omfattning att de inte står i 
strid med regeringens utstakning. Kalkylerna har gjorts utifrån de genomsnittliga skattesatserna 
för kommunalskatt och kyrkoskatt 2020. Trots att det kan förväntas att församlingarna sänker 
sina skattesatser, har dessa sänkningar inte beaktats i kalkylerna eftersom man inte kan vara 
säker på att de genomförs. 

Tabell 17. De föreslagna ändringarnas konsekvenser för skatteuttaget för löne-, pensions- och 
dagpenningsinkomst 

  

Nuläge Vårdreformen Förändring 

Lön Pension Förmån Lön Pension Förmån Lön Pension Förmån 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 000 8,4 0 7,93 8,4 0 7,91 0 0 -0,02 

10 000 8,4 0 17,54 8,4 0 17,51 0 0 -0,03 

15 000 9,62 9,53 20,91 9,62 9,51 20,87 0 -0,02 -0,04 

20 000 14,99 18,02 23,71 15,05 17,99 23,44 0,06 -0,03 -0,27 

30 000 23,16 25,05 27,01 23,27 24,62 26,89 0,11 -0,43 -0,12 

40 000 28,95 30,01 30,32 28,72 29,9 30,28 -0,23 -0,11 -0,04 

50 000 32,75 33,08 32,73 32,73 33,06 32,71 -0,02 -0,02 -0,02 

60 000 35,86 35,92 34,65 35,87 35,89 34,62 0,01 -0,03 -0,03 

70 000 38,1 37,94 36,02 38,22 37,91 35,99 0,12 -0,03 -0,03 

80 000 39,78 39,65 37,24 39,98 39,62 37,21 0,2 -0,03 -0,03 

90 000 41,33 41,92 39,13 41,37 41,89 39,1 0,04 -0,03 -0,03 

100 000 43,2 43,74 40,64 43,13 43,71 40,61 -0,07 -0,03 -0,03 

110 000 44,69 45,23 41,88 44,57 45,19 41,84 -0,12 -0,04 -0,04 

120 000 45,93 46,47 42,91 45,77 46,43 42,88 -0,16 -0,04 -0,03 
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I tabell 17 ovan finns granskningar enligt inkomstslag. Den skattskyldiges inkomster kan bestå 
av flera olika inkomstslag och därtill kan den skattskyldige ha personliga avdrag utöver de av-
drag som alla skattskyldiga beviljas så att säga på tjänstens vägnar. Här är det omöjligt att 
granska alla kombinationer av olika inkomstslag och avdrag, vilket innebär att beskattningen 
för en enskild skattskyldig eventuellt skärps eller lindras mer än vad som anges i tabellerna 
ovan. I de granskningar som gjorts utifrån underlaget för 2018, höjt till 2020 års nivå, har det 
upptäckts 799 fall där beskattningen skärps med mer än 0,5 procentenheter. Det finns 1 fall där 
beskattningen skärps med över 1 procentenhet. 

Ändringens konsekvenser för beskattningen av enskilda skattskyldiga har granskats utifrån 
Skatteförvaltningens databas över skatteuppgifter för 2018 med hjälp av finansministeriets och 
Skatteförvaltningens mikrosimuleringsmodell, som kallas HVSR. Granskningen har gjorts med 
underlaget för 2018, höjt till 2020 års nivå. År 2022 när skatteparametrarna uppdateras för att 
motsvara prognoserna för situationen 2023, är skatteuppgifterna för 2020 tillgängliga. Då görs 
granskningen på nytt och skatteparametrarna fastställs så att åtstramningar i beskattningen kan 
minimeras. 

Man kan inte på ett tillförlitligt sätt bedöma vilka konsekvenser reformen har för de skattskyl-
digas beskattningsnivå eller på kommunalskattesatserna i olika kommuner efter 2023, eftersom 
dessa frågor beror på kommunernas beslut. Om det höjningstryck på 0,6 procentenheter mot 
kommunalskatten som bedömts ovan (rubrik 4.2.1.1.7) blir verklighet, kommer skattebördan 
för en medelinkomstlöntagare att öka med cirka 230 euro på årsbasis. Skattebördan för en pens-
ionstagare eller förmånstagare med medelhöga inkomster kommer på motsvarande sätt att öka 
med cirka 90 euro per år. Om reformen föranleder oförutsedda svårigheter för enskilda kom-
muner och det hänger på kommunerna att klara av svårigheterna, kan det förväntas att dessa 
kommuner höjer sina kommunalskattesatser efter reformen. Det är omöjligt att på förhand upp-
skatta storleken på sådana höjningar eller deras antal. Således går det inte heller att bedöma om 
de regionala skillnaderna inom beskattningen kommer att öka efter reformen eller om effekterna 
av reformen berör medborgarna på ett jämlikt sätt oberoende av bostadsort. Det är också möjligt 
att kommunerna höjer sina skattesatser 2022 för att förbereda sig inför reformen. 

4.2.1.7.5 Konsekvenser för inkomstfördelningen 

Finansministeriets skatteavdelning har bedömt vilka konsekvenser de skatteändringar som fö-
reslås i propositionen har för inkomstfördelningen. Konsekvenserna har bedömts med hjälp av 
finansministeriets mikrosimuleringsmodell TUJA. 

I figur 2 nedan sammanfattas vilken inverkan de förslag till ändring av inkomstskattegrunderna 
som nämns ovan i denna proposition sammantaget har enligt inkomstdecil. Av figuren framgår 
att beskattningen lindras något i alla inkomstdeciler. Inverkan i euro är störst i inkomstdecil 8. 
Inverkan är relativt sett störst i inkomstdecil 6. Förändringarna är små i alla inkomstdeciler. 

Figur 2. Konsekvenser för inkomstfördelningen enligt inkomstdecil. 
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4.2.1.7.6 Ersättande av invalidavdraget med ett direkt stöd 

Slopandet av invalidavdraget vid statsbeskattningen uppskattas öka skatteintäkterna med 12 
miljoner euro, varav statens andel är 11 miljoner euro och kommunernas andel 1 miljon euro. 
Slopandet av invalidavdraget vid kommunalbeskattningen uppskattas öka skatteintäkterna med 
14 miljoner euro, varav kommunernas andel är 12 miljoner euro, församlingarnas andel 1 miljon 
euro och Folkpensionsanstaltens andel 1 miljon euro. Ersättande av avdragen med direkt stöd 
bereds separat i samband med den fortsatta beredningen av den reform som gäller service för 
personer med funktionsnedsättning. Reformens effekter på kommunernas skatteinkomster be-
aktas i kompensationerna för förlorade skatteinkomster. 

4.2.1.7.7 Underhållsskyldighetsavdraget vid statsbeskattningen 

Underhållsskyldighetsavdraget vid statsbeskattningen är ett avdrag som görs endast från in-
komstskatten till staten. Eftersom inkomstskatt till staten i fortsättningen betalas på en lägre 
inkomstnivå än i dagens läge, kommer allt fler personer att omfattas av underhållsskyldighets-
avdraget. Underhållsskyldighetsavdragets sänkande effekt på skatteintäkterna beräknas öka från 
nuvarande cirka 2,5 miljoner euro till cirka 4 miljoner euro. 

4.2.1.7.8 Ändring av fördelningen av beskattningskostnaderna 

Ändringen av grunderna för fördelning av beskattningskostnaderna beräknas minska kommu-
nernas beskattningskostnader med cirka 70 miljoner euro och öka statens beskattningskostnader 
i motsvarande grad, beräknat på 2020 års nivå. Ändringen av beskattningskostnaderna har be-
aktats vid dimensioneringen av sänkningen av kommunalskattesatserna och åtstramningen av 
statsbeskattningen så att ändringen kan genomföras neutralt enligt förhållandet mellan kommu-
nernas och statens skatteinkomster. 
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4.2.1.7.9 Administrativa konsekvenser av ändringarna i beskattningen 

De föreslagna ändringarna medför kostnader för informationssystem för Skatteförvaltningen. 
Kostnaderna för externt personarbete beräknas uppgå till cirka 700 000 euro och Skatteförvalt-
ningens personalutgifter beräknas uppgå till 2,0 årsverken motsvarande cirka 120 000 euro. 
Kostnader uppstår dessutom bland annat på grund av arbetet med anvisningar. 

4.2.1.7.10 Beräkningsåret i konsekvensbedömningarna och framtida uppdateringar av bedöm-
ningarna 

Konsekvensbedömningarna av skatteändringarna presenteras i relation till lagstiftningen 2020 
och med hjälp av underlaget för 2017 uppdaterat till 2020 års nivå. Kalkylerna kommer att 
uppdateras 2022 enligt de senaste tillgängliga uppgifterna innan reformen träder i kraft 2023. 

4.2.1.7.11 Mervärdesbeskattning 

I samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet minskar de kom-
munala uppgifterna och anskaffningarna i anslutning till dem, eftersom en del av uppgifterna 
överförs på välfärdsområdenas organiseringsansvar. På välfärdsområdenas verksamhet tilläm-
pas enligt förslaget det system för återbäring av skatt som ingår i anskaffningar och som för 
närvarande tillämpas inom den kommunala sektorn. Förfarandet föreslås gälla välfärdsområde-
nas sammantagna verksamhet med undantag för skattepliktig verksamhet och annan verksamhet 
som berättigar till avdrag. Med verksamheten i välfärdsområden jämställs enligt förslaget verk-
samheten i sådana andra offentliga samfund som i och med reformen blir ansvariga att ordna 
social- och hälsovård samt räddningsväsende. 

År 2020 kommer det sammanlagda beloppet av återbäringar av mervärdesskatt till kommun-
sektorn att uppgå till uppskattningsvis cirka 3,2 miljarder euro. Över 90 procent av återbäring-
arna hänför sig till skattepliktiga anskaffningar. Till följd av reformen minskar mervärdesskat-
teåterbäringarna inom den kommunala sektorn så att beloppet av återbäringarna uppgår till un-
gefär 1,6 miljarder euro. De uppgifter som överförs till välfärdsområdena beräknas innefatta 
cirka 1,6 miljarder euro sådan skatt som ingår i anskaffningar. Beloppet motsvarar minskningen 
av mervärdesskatteåterbäringarna inom den kommunala sektorn. Av beloppet anknyter cirka 
1,5 miljarder euro till social- och hälsovårdsverksamhet. Andelen för de övriga uppgifter som 
överförs från kommunerna, det vill säga räddningsväsendet, uppgår till cirka 40 miljoner euro. 
Den förändring som uppgiftsöverföringen medför kommer inte att påverka det inflöde av mer-
värdesskatt som syns i budgeten. 

Återbäringen av den kalkylerade skatt som ingår i den kommunala sektorns skattefria anskaff-
ningar ska i princip inte längre tillämpas på kommuner eller samkommuner. Detta beräknas i 
viss mån minska Skatteförvaltningens arbetsmängd. 

4.2.1.7.12 Konsekvenser för beskattningen på Åland 

Den föreslagna reformen gäller inte i sig landskapet Åland, men ändringarna i statsbeskatt-
ningen kommer också att beröra skattskyldiga bosatta i landskapet Åland på samma sätt (Tabell 
18). Eftersom reformen innebär att statsbeskattningen skärps kommer statsbeskattningen att 
skärpas utan grund också på Åland, om det inte utfärdas särskilda bestämmelser om saken. Det 
föreslås därför bestämmelser om att skärpt statsbeskattning för skattskyldiga bosatta på Åland 
förhindras genom lägre marginalskattesatser på förvärvsinkomstskatteskalan. Till följd av lägre 
marginalskattesatser kommer konsekvenserna av de ändringar i skattegrunderna som föreslås i 
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propositionen att vara motsvarande för skattskyldiga bosatta i landskapet Åland som för perso-
ner bosatta på det finländska fastlandet. 

Tabell 18. De föreslagna ändringarnas konsekvenser för skatteuttaget för löne-, pensions- och 
dagpenningsinkomst på Åland 

 

Nuläge Vårdreformen Förändring 

Lön Pension Förmån Lön Pension Förmån Lön Pension Förmån 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 000 8,4 0 9,18 8,4 0 9,17 0 0 -0,01 

10 000 8,4 0 16,67 8,4 0 16,64 0 0 -0,03 

15 000 9,62 9,21 19,34 9,62 9,19 19,3 0 -0,02 -0,04 

20 000 13,93 16,65 21,78 14 16,62 21,66 0,07 -0,03 -0,12 

30 000 21,18 22,52 24,48 21,29 22,24 24,36 0,11 -0,28 -0,12 

40 000 26,87 27,48 27,79 26,63 27,39 27,75 -0,24 -0,09 -0,04 

50 000 30,6 30,55 30,2 30,57 30,53 30,18 -0,03 -0,02 -0,02 

60 000 33,67 33,39 32,12 33,66 33,36 32,09 -0,01 -0,03 -0,03 

70 000 35,88 35,41 33,49 35,98 35,38 33,46 0,1 -0,03 -0,03 

80 000 37,54 37,12 34,71 37,72 37,09 34,68 0,18 -0,03 -0,03 

90 000 39,07 39,39 36,6 39,1 39,36 36,57 0,03 -0,03 -0,03 

100 000 40,93 41,21 38,11 40,86 41,18 38,08 -0,07 -0,03 -0,03 

110 000 42,42 42,7 39,35 42,3 42,66 39,31 -0,12 -0,04 -0,04 

120 000 43,66 43,94 40,38 43,5 43,9 40,35 -0,16 -0,04 -0,03 
4.2.1.8 Konsekvenser för finansieringen av pensioner 

4.2.1.8.1 Beräkningsantaganden vid bedömningen av pensioner 

Inom det kommunala pensionssystemet, det vill säga inom pensionssystemet för Kevas med-
lemssamfund, har strävan varit att fastställa pensionsavgifterna så att pensionssystemet har en 
hållbar grund och nivån på pensionsavgifterna kan hållas stabil i framtiden. Vid bedömning av 
en hållbar grund för pensionsavgifterna inom pensionssystemen har de antaganden om den kom-
mande ekonomiska utvecklingen som använts en betydande inverkan. 

De beräkningsantaganden som Keva använder för närvarande avviker från de beräkningsgrun-
der för arbetspensionssystemet inom den privata sektorn (ArPL) som Pensionsskyddscentralen 
(PSC) använder och är delvis försiktigare än dessa. Till följd av detta är Kevas pensionsavgifter 
på en högre nivå än om Pensionsskyddscentralens antaganden skulle användas. När Keva fast-
ställer nivån för hållbara pensionsavgifter beslutar den själv om de beräkningsantaganden som 
den använder. Det är inte ändamålsenligt att lagstifta om antagandena, eftersom det måste gå 
att ändra dem smidigt när de ekonomiska utsikterna och andra bedömningar uppdateras. 

De ekonomiska konsekvenserna av propositionen beror på pensionsavgiftens beräknade nivå i 
framtiden och därmed även på de antaganden som används vid beräkningen av nivån för håll-
bara pensionsavgifter. Konsekvensbedömningarna presenteras därför i det följande med an-
vändning av en pensionsavgiftsnivå som räknats ut på två olika sätt. 
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I de långsiktiga kalkylerna för arbetspensionssystemet inom den privata sektorn använde Pens-
ionsskyddscentralen år 2019 en beräkningsperiod som sträcker sig fram till 2085. Den reella 
avkastningen på placeringar antogs vara 2,5 procent per år under perioden 2019–2028 och 3,5 
procent per år under perioden 2029–2085. Vid bedömning av lönesummans utveckling var an-
tagandet att andelarna för lönesumman för försäkrade enligt olika arbetspensionslagar kvarstår 
oförändrade under hela beräkningsperioden. Ett undantag var dock de förflyttningar av försäk-
rade till att omfattas av någon annan arbetspensionslag som baserade sig på beslut som fattats 
tidigare. 

Den nuvarande nivån 28,35 procent för Kevas medlemssamfunds pensionsavgift baserar sig på 
den långsiktiga finansieringsutredning som gjordes 2016. I utredningen sträckte sig beräknings-
perioden till 2100 och den reella avkastningen av placeringarna antogs uppgå till 3,0 procent 
per år. Dessutom antogs det att antalet anställda som är försäkrade i Keva minskar med 10 pro-
cent under de tio följande åren. År 2019 överskred den eftersträvade nivån (28,35 procent) för 
de pensionsavgifter som ska betalas av Kevas medlemssamfund den beräknade genomsnittliga 
nivån för ArPL-avgiften (24,40 procent) med 3,95 procentenheter. Efter finansieringsutred-
ningen från 2016 har dödligheten enligt Statistikcentralens befolkningsprognoser och pension-
ernas begynnelser förändrats så att en hållbar avgiftsnivå med motsvarande antaganden rör sig 
kring 29,6 procent. 

Med användning av Pensionsskyddscentralens antaganden om beräkningsperiodens längd (fram 
till 2085) och om den reella avkastningen av placeringar (2,5 procent per år under perioden 
2019–2028 och 3,5 procent per år under perioden 2029–2085) samt en måttligare minskning av 
antalet försäkrade (en minskning på 5 procent inom en period av 10 år), blir den hållbara av-
giftsnivån för pensionssystemet för Kevas medlemssamfund 27,8 procent. Avgiftsnivån över-
skrider den genomsnittliga nivån för ArPL-avgiften 2019 med 3,4 procentenheter. 

De kalkyler som presenteras här är tekniska och har ingen styrande effekt på pensionsavgiftsni-
vån för Kevas medlemssamfund. Mitt i krisen är det omöjligt att bedöma vilka konsekvenser 
för finansieringen av pensionssystemen som följer av i synnerhet den kursnedgång på värde-
pappersmarknaden och det tvärstopp för ekonomin som coronapandemin orsakat. Om värdet på 
pensionsplaceringarna inte återgår till nivån före krisen, kommer det att uppstå ett tryck på att 
höja avgifterna inom pensionssystemen. Om värderingsnivåerna på placeringsmarknaden blir 
kvar i det rådande läget i slutet av mars 2020, kommer den bevittnade kursnedgången att med-
föra ett 1 procentenhets permanent tryck på att höja pensionsavgiftsnivån inom pensionssyste-
met för Kevas medlemssamfund. Keva uppdaterar de långsiktiga finansieringskalkylerna senare 
under 2020. 

4.2.1.8.2 Pensionernas konsekvenser för ekonomin mellan staten och kommunerna 

Via välfärdsområdena kommer staten att ta på sig ansvaret för kostnaderna för pensionerna för 
den personal som överförs dit. Dessa kostnader kommer att fördelas i förhållande till den per-
sonal som överförs. Väsentligt för finansieringen av pensionerna är hur den utjämningsavgift 
som ersätter den nuvarande pensionsutgiftsbaserade avgiften ska fördelas. Det föreslås nu att 
den fördelas mellan kommunerna och välfärdsområdena i förhållande till lönesummorna för den 
personal som överförs och den personal som stannar kvar i kommunerna. Som kommunernas 
arbetsinkomster räknas de hos Keva arbetspensionsförsäkrade arbetsinkomsterna för den per-
sonal som blir kvar hos kommunerna och samkommunerna samt i bolagen, föreningarna, stif-
telserna och andelslagen. 

Än så länge finns det inga exakta uppgifter om hur många anställda som överförs eller vad deras 
lönesummor uppgår till. En bedömning som baserar sig enbart på antalet överförda anställda 
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leder till antagandet att cirka 55 procent av personalen överförs till välfärdsområdena och cirka 
45 procent blir kvar i kommunerna. Utgående från siffrorna för 2019 blir utjämningsavgiften 
706 miljoner euro, det vill säga cirka 3,95 procent av lönesumman. Välfärdsområdena betalar 
då 388 miljoner euro och kommunerna 318 miljoner euro i utjämningsavgift. Utifrån antagan-
dena ovan, ändrade så att de närmar sig antagandena för ArPL-systemet, blir utjämningsavgiften 
608 miljoner euro, det vill säga cirka 3,4 procent av lönesumman. Välfärdsområdena betalar då 
334 miljoner euro och kommunerna 274 miljoner euro i utjämningsavgift. 

4.2.1.8.3 Pensionernas konsekvenser för kommunernas ekonomi 

För närvarande fördelas den pensionsutgiftsbaserade avgiften mycket ojämnt mellan kommu-
nerna. Det beror på att den baserar sig på det pensionsskydd som har tjänats in före 2005. Ef-
tersom kommunernas personalstyrka har förändrats på mycket olika sätt i olika kommuner, kan 
den pensionsutgiftsbaserade avgiften i vissa kommuner vara rentav mycket stor i jämförelse 
med den personal som nu arbetar vid kommunen och i jämförelse med invånarantalet. I andra 
kommuner är situationen den omvända. 

Nu föreslås för det första att en ny utjämningsavgift ska fastställas i förhållande till kommuner-
nas skattefinansiering. Detta leder till att fördelningen av den pensionsutgiftsbaserade avgiften, 
det vill säga den nya utjämningsavgiften förändras mellan kommunerna. Särskilt de kommuner 
som har ett utflyttningsöverskott kommer att dra nytta av förändringen. När utjämningsavgiften 
fördelas i förhållande till skattefinansieringen, kommer avgiftsbelastningen på kommunerna att 
följa de enskilda kommunernas ekonomiska bärkraft på ett rättvisare sätt än för närvarande. 

För det andra föreslås det att en stor del av utjämningsavgiften ska betalas av de välfärdsområ-
den som inrättas, det vill säga i praktiken av staten. Kommunernas andel av avgiften kommer 
att minska betydligt jämfört med nuläget, och i de flesta kommuner blir utjämningsavgiften i 
fortsättningen mindre än den nuvarande pensionsutgiftsbaserade avgiften. I 20 kommuner stiger 
utjämningsavgiften i jämförelse med den nuvarande pensionsutgiftsbaserade avgiften, beräknad 
utifrån de nuvarande beräkningsantagandena enligt vilka beloppet av utjämningsavgiften utgör 
3,95 procent av lönesumman. I alla andra kommuner sjunker utjämningsavgiften. I endast 16 
kommuner stiger utjämningsavgiften i jämförelse med den nuvarande pensionsutgiftsbaserade 
avgiften, beräknad utifrån beräkningsantaganden som ändrats så att de ligger närmare antagan-
dena för ArPL-systemet och enligt vilka beloppet av utjämningsavgiften utgör 3,4 procent av 
lönesumman. 

Det är svårt att bedöma propositionens exakta konsekvenser för de enskilda kommunernas eko-
nomi, eftersom kommunernas personalstrukturer är olika och antalet anställda som överförs från 
en enskild kommun därmed inte kan bedömas exakt. Dessutom kommer överföringen av kom-
munernas uppgifter till välfärdsområdena att beaktas i form av en motsvarande minskning av 
inkomsterna på riksnivå. 

4.2.1.9 Informations- och kommunikationstekniska tjänster och lösningar (IKT-tjänster) 

I dagsläget genomförs det en hel del utvecklings- och investeringsåtgärder i social- och hälso-
vårdens samt räddningsväsendets och den allmänna förvaltningens informationssystem och 
IKT, och verksamhetsmiljön förändras oavsett reformen. Mer omfattande och mer detaljerade 
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ytterligare uppgifter om IKT-ärendenas nuläge, verksamhetsmiljön och den nationella allmänna 
målbilden samt reformens konsekvenser finns i reformberedningens projektfönster20. 

4.2.1.9.1 Ansvaren för informationshanteringen 

Ordnandet av och produktionssätten i fråga om de informations- och kommunikationstekniska 
tjänster och lösningar som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet (nedan 
kallade IKT-tjänster)21 påverkas i hög grad av hur den egentliga lagstadgade uppgiften har ord-
nats i kommunen och i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. Det sätt på vilket de kommunala 
tjänsterna och de informationssystemtjänster som stöder dem ordnas och produceras för närva-
rande påverkar i väsentlig grad ansvaren för informationshanteringen och antalet aktörer som 
ansvarar för informationshanteringen, vilket i sin tur påverkar de förändringsobjekt som bör 
beaktas i samband med reformen. 

I de välfärdsområden där ansvaret för att ordna social- och hälsovård redan nu har koncentrerats 
kommer reformens konsekvenser för ansvaret för informationshanteringen och för ansvaret för 
registerföringen i typiska fall att vara mindre än i de områden där ordnandet av primärvård och 
socialservice har spjälkats upp enligt kommunvisa lösningsmodeller. I de välfärdsområden där 
produktionen av social- och hälsovård till stor del har sammanförts som en uppgift för land-
skapets samkommun (Norra Karelen, Södra Karelen, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Pä-
ijänne-Tavastland och Södra Savolax) är det med tanke på ansvaret för informationshanteringen 
och förfarandena för behandling av uppgifter enklare att genomföra reformen än i de välfärds-
områden där i huvudsak endast den specialiserade sjukvården och räddningsväsendet ordnas 
områdesvis (Lappland, Egentliga Finland, Mellersta Finland, Nyland, Norra Österbotten och 
Birkaland). Ytterligare information om välfärdsområdenas olika utgångslägen finns i reformbe-
redningens projektfönster22. 

Beträffande informationshanteringen inom räddningsväsendet gäller det att beakta att största 
delen av det avtalsbaserade samarbetet ordnas så att den administreras av en utvald värdkom-
mun (vanligtvis kommunens separata balansenhet eller affärsverk), varvid det förutom ansvaren 
för hanteringen av uppgifterna också gäller att bedöma reformens konsekvenser med tanke på 
behandlingsåtgärderna avseende de uppgifter som överförs från värdkommunen. För Päijänne-
Tavastlands och Lapplands räddningsverk bör motsvarande bedömning göras i fråga om det 
landskapsförbunds samkommun som ansvarar för ordnandet. 

Den överblick som presenterats ovan kommer att kompletteras och preciseras bland annat ge-
nom de beskrivningsskyldigheter som gäller kommunernas och samkommunernas informat-
ionshantering, eftersom det i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen 

                                                      
20 Propositionens beredningshandlingar finns i Statsrådets projektfönster. <https://stm.fi/hanke?tun-

nus=STM055:00/2019>  
21 Med begreppet informations- och kommunikationstekniska tjänster och lösningar (kortformen IKT-

tjänster) avses här bland annat den definition av informationssystem som ett helhetsarrangemang som 

består av databehandlingsutrustning, programvara och annan databehandling som ingår i lagen om in-

formationshantering (906/2019). För begreppsmässig enhetlighet inrymmer begreppet också enligt en 

bred tolkning så kallade grundläggande systemtjänster (arbetsstationer, terminaler, informationssäker-

hetstjänster, identitets- och åtkomsthanteringstjänster, maskinsals- och användartjänster samt datakom-

munikations- och nättjänster) och tillämpningstjänster (sektoroberoende och avsedda för en viss sektor 

eller uppgift). 
22 Propositionens beredningshandlingar finns i Statsrådets projektfönster. <https://stm.fi/hanke?tun-

nus=STM055:00/2019>  
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(906/2019, informationshanteringslagen) föreskrivs om deras skyldighet att upprätthålla en in-
formationshanteringsmodell som definierar och beskriver informationshanteringen i deras verk-
samhetsmiljö. 

4.2.1.9.2 Sektoroberoende IKT-funktioner 

Övergången till den nya förvaltningsstrukturen på välfärdsområdesnivå bör genomföras också 
delvis i fråga om så kallade sektoroberoende IKT-system. Med sektoroberoende system avses 
till exempel system för ekonomi- och personalförvaltning, förvaltningssystem (till exempel sy-
stem för organens beslutsfattande), system för informations- och ärendeförvaltning, lösningar 
för kommunikation och kontakt samt IKT-infrastrukturärenden (till exempel datanät, hantering 
av behörigheter, arbetsstationer). Beträffande sektoroberoende system genomförs reformen reg-
ionalt sannolikt med nyttjande av systemen och ledarskapsmodellerna för informationsförvalt-
ning hos den största organisation som överför funktioner. Dessa aktörer kommer att utgöras av 
i synnerhet sjukvårdsdistrikten eller välfärdsområdesomfattande samkommuner eller till vissa 
delar även av välfärdsområdenas centrumstäder. En stor del av de sektoroberoende informat-
ionssystemlösningarna kommer att beröra framför allt uppgifter inom ekonomi- och personal-
förvaltning, till exempel tjänster inom personal- och löneadministration, bokförings- och rap-
porteringstjänster, försäljningsfakturerings- och försäljningsreskontratjänster, tjänster som rör 
inköpsfakturor och inköpsreskontra, betalningsrörelse och resetjänster. Det finns ingen samlad 
information om omfattningen av ändringen av sektoroberoende system och IKT-uppgifter i 
samband med reformen. 

I jämförelse med förslaget under den föregående valperioden är ändringen mer begränsad, ef-
tersom antalet organisationer som överför uppgifter och därmed även antalet sektoroberoende 
IKT-lösningar som överförs är mer begränsat. Vid den beredning som då gjordes var bedöm-
ningen att exempelvis i Norra Österbotten skulle det från kommunerna, samkommunerna och 
statens organisationer ha överförts 900 informationssystem, cirka 1 000 IKT-avtal och cirka 140 
informationsförvaltnings- och IKT-experter till landskapen. Som en betydande risk identifiera-
des framför allt huruvida det fanns tillräckligt med personal för IKT-uppgifter i både landskapen 
och kommunerna. Av kommunaktörerna skulle bara en begränsad grupp IKT-personal ha över-
förts till landskapen varvid det skulle ha varit en utmaning att trygga systemens och funktion-
ernas kontinuitet. 

I fråga om organiseringen av sektoroberoende uppgifter inrymmer reformen inte någon regle-
ring om riksomfattande IKT-servicecenter. Det kan antas att detta ökar antalet välfärdsområ-
desspecifika lösningar. Välfärdsområdenas och kommunernas samarbete för att genomföra ge-
mensamma och kompatibla lösningar bör stödjas med ett statligt förändringsstöd. Som en risk 
med genomförandet kan identifieras ringa resurser och kompetens i de områden där befolk-
ningsunderlaget och den ekonomiska bärkraften är njugga. Vad gäller sektoroberoende IKT-
tjänster gäller det att vid beredningen av reformen bland annat fastställa välfärdsområdets an-
svar för informationshanteringen och organisera ordnandet av IKT-tjänster, planera informat-
ionshanteringspraxis med hänsyn till dataskydd och datasäkerhet samt kartlägga eventuella 
överlappande informationssystem, låta bygga den IKT-infrastruktur som välfärdsområdet be-
höver samt identifiera dess utvecklingsobjekt. 
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4.2.1.9.3 Ändringar som gäller kommunerna 

År 2017 uppgick kommunernas och samkommunernas sammanlagda utgifter för informations- 
och kommunikationsteknik till cirka 997 miljoner euro23. Uppskattningarna om kommunernas 
och samkommunernas kostnader för informationsteknik inom social- och hälsovården varierar 
från 48024 miljoner euro till 59925 miljoner euro. Det kan således konstateras att social- och 
hälsovårdens IKT-kostnader står för mer än hälften av kommunernas IKT-kostnader. 

Reformen har ekonomiska konsekvenser för informationsförvaltningen och ordnandet av IKT-
tjänster hos de myndigheter från vilka uppgifterna överförs. I små kommuner är den egna in-
formationsförvaltningen redan för närvarande liten, och efter det att verksamhet överförs till 
välfärdsområden kommer de nuvarande volymerna och resursbehoven att minska ytterligare. 
Större kommuner har däremot koncentrerat sin informationsförvaltning och ordnandet av IKT-
tjänster för hela kommunen, varvid den IKT som stöder de uppgifter som överförs till välfärds-
områdena bör separeras från de verksamheter som blir kvar i kommunen. De stödtjänstenheter 
som blir kvar i kommunerna kan i vissa fall bli onödiga eller alltför dyra, om välfärdsområdet 
självt producerar dessa tjänster och efterfrågan därför minskar under lönsamhetsgränsen. 

Den arbetsinsats som behövs för den planering som krävs för bildandet av välfärdsområdena i 
samband med reformen består i huvudsak av de kommunalt och samkommunalt ägda IKT-pro-
duktionsbolagens resurser, vars användbarhet för beredningen bör säkerställas till exempel ge-
nom att de kommuner som överlåter resurser kompenseras för förlorad arbetsinsats. Eftersom 
de resurser som behövs för att genomföra förändringen inte ökar medan förändringen pågår, 
kommer följden sannolikt att bli något slags ineffektivitet i kommunernas verksamhet och i 
utvecklingen av verksamheten. 

Reformen medför ändringskostnader för kommunerna bland annat på grund av omplanering av 
informationshanteringen och produktionen av IKT-tjänster och på grund av höjda volym- och 
licenskostnader. Det bör beaktas att även om verksamhetsvolymerna sjunker betydligt när or-
ganiseringsansvaret övergår till välfärdsområdena, kommer inte till exempel antalet nätlös-
ningar eller den IKT-personal som behövs i kommunerna att skalas i motsvarighet till de verk-
samheter som blir kvar i kommunen. Ändringskostnader uppkommer också, om samkommu-
nernas och kommunernas nuvarande gemensamma in house-arrangemang och övriga arrange-
mang avvecklas. Reformen påverkar således även verksamheten och arrangemangen för sådana 
dottersammanslutningar som hör till kommunernas koncerner och som producerar IKT-tjänster. 
Efter förändringen bör till exempel kommunernas ekonomi- och personalförvaltningstjänsters 
och informationssystemens kapacitet anpassas till behoven inom den förvaltning som blir kvar 
i kommunen. För kommunerna innebär reformen också förändringar i ekonomi- och personal-
förvaltningens koduppsättningar, bokföringssätt, interna redovisning och styrning. Samtidigt 
gäller det att tilldela resurser för att utbilda personalen i att använda allt det nya. 

                                                      
23 Siffran inrymmer inte kommunalt ägda affärsverks och bolags IKT-utgifter. 
24 Hyvärinen, S. & Parviainen, J. (2018) Kuntien tietotekniikkakartoitus 2018. Kuntien tietotekniikan 

tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet. Helsingfors: Finlands Kommunförbund. 

<https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tietotekniikkakartoitus2018_loppuraportti.pdf> 

(på finska med ett sammandrag på svenska)  
25 Sote ICT-menot kunnissa ja kuntayhtymissä 2015–2016 (2016) Kuntaliitto – Akusti, Projektin loppu-

raportti. <https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote%20ICT%20kustannuslaskentara-

portti_300816.pdf> (på finska)  
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4.2.1.9.4 Välfärdsområdenas informationshantering och IKT-tjänster 

I samband med IKT-beredningen för välfärdsområdena gäller det att förutom ordnandet av väl-
färdsområdets egen verksamhet också beakta de övriga uppgifter och processer som definierar 
dess verksamhetsmiljö samt de informationssystem och informationslager som nyttjas i sam-
band med dessa. Det utbyte av information över organisationsgränserna och de personuppgifts-
ansvarigas gränser som hänför sig till social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets upp-
gifter och som kommunen för närvarande ansvarar för måste säkerställas även i de nya struk-
turerna. I synnerhet de processer som säkerställer andra myndigheters rätt att få information och 
tillgodoseendet av offentlighetsprincipen bör planeras och genomföras i god tid innan välfärds-
områdenas verksamhet inleds. 

För att välfärdsområdena ska kunna bildas behöver det byggas nya integrationer eller behöver 
de nuvarande integrationerna ändras i de befintliga nationella informationssystemtjänsterna. En 
del av de nationella tjänsterna kommer enligt bestämmelserna att vara obligatoriska för väl-
färdsområdena, vilket gör att ibruktagandet av dem medan förändringen pågår kommer att med-
föra obligatoriska kostnader. Välfärdsområdena ska bland annat ansluta sig till Kanta-tjänsterna 
och som användare av de nationella säkerhetsnättjänster som avses i lagen om verksamheten i 
den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015, den så kallade TUVE-lagen) och av de 
stödtjänster som avses i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster 
(571/2016). Anslutningen till de nationella tjänsterna medför kostnader för det berörda välfärds-
området, men också för den som tillhandahåller tjänsterna. 

Ur välfärdsområdenas perspektiv kan det för ordnandet av IKT-tjänster vara en risk att det inte 
finns någon gemensam nationell målbild, att olika evenemang och innehåll för styrning inte 
samordnas mellan ministerierna, att det inte finns någon klar styrning eller att styrningen riktas 
fel exempelvis till sådant som är av ringa betydelse för välfärdsområdesorganisationerna. En 
risk är också att det uppstår samordningsproblem som gäller styrningen av IKT-verksamheten 
och informationshanteringen i förhållande till styrningsprocessen för välfärdsområdets verk-
samhet och ekonomi, samt styrningens eventuella bromsande effekt visavi verksamhetens för-
ändringsförmåga. 

För att riskerna ska kunna hanteras kommer det att förutsättas att existerande styrmekanismer 
används och att det förändringsstöd som hänför sig till reformen planeras omsorgsfullt. Det som 
föreslås i propositionen kommer inte till exempel att förändra de styruppgifter inom informat-
ionshanteringen som föreskrivits för myndigheterna. Finansministeriet har hand om den all-
männa styrningen av informationshanteringen. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den 
strategiska styrningen av informationshanteringen inom sitt område. Institutet för hälsa och väl-
färd ansvarar för den operativa planeringen, styrningen och uppföljningen av social- och hälso-
vårdens informationshantering. Detta är förenat med omfattande möjligheter att utfärda före-
skrifter om olika frågor i anknytning till informationssystemens interoperabilitet. Beträffande 
räddningsväsendet svarar inrikesministeriet för den strategiska ledningen och den operativa pla-
neringen, styrningen och uppföljningen av informationshanteringen inom sektorn. När reformen 
verkställs är det viktigt att det förändringsstöd som stöder reformen sammanjämkas med myn-
digheternas ansvarsområden. 

Digitaliseringen och informationshanteringen inom social- och hälsovården föder en hel del ut-
vecklingsbehov som inte direkt följer av reformen men som trots allt i väsentlig grad påverkar 
välfärdsområdenas verksamhet och finansiering. Även dessa utvecklingsbehov bör beaktas när 
verkställigheten av reformen planeras. Utvecklingsbehoven hänför sig framför allt till den för-
nyelse av klient- och patientdatasystemen som just nu framskrider i hela landet. Systemen för-
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nyas inom ramen för flera olika projekt. Av de regionala projekten är Apotti social- och hälso-
vårdens nya gemensamma klient- och patientdatasystem för Helsingfors och Nylands sjukvårds-
distrikt, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Tusby, Kervo och Grankulla. Systemet tas i bruk som 
bäst och det ersätter merparten av de befintliga datasystemen. Under ledning av Mellersta Fin-
lands sjukvårdsdistrikt har ett nytt klient- och patientdatasystem (Aster) konkurrensutsatts. I 
konkurrensutsättningen deltar också Södra Savolax, Norra Karelens och Vasa sjukvårdsdistrikt 
och kommunerna inom deras områden. Ungefär 62 procent av befolkningen står utanför de två 
ovannämnda projekten. Merparten av kommunerna och sjukvårdsdistrikten inom dessa områ-
den är med i bolaget UNA, som tar fram lösningar för behandling av klient- och patientuppgif-
ter. 

Om de nya anskaffningarna av social- och hälsovårdens klient- och patientdatasystem inte ge-
nomförs inom tidsplanen för inledandet av välfärdsområdenas verksamhet, måste välfärdsom-
rådena avgöra vad som ska göras med de system som finns. En smidig informationsgång och 
styrning av verksamheten lyckas bäst med ett informationssystem som sträcker sig över hela 
samarbetsområdet. Sammanföring av informationssystemen (så kallad konsolidering) till väl-
färdsområdeshelheter är en uppgift som skulle kräva stora arbetsinsatser och som utöver tek-
niska och upphandlingsrelaterade omständigheter skulle kräva betydande tilldelningar av resur-
ser för att gemensamma verksamhetsmodeller ska kunna tas i bruk. En hel del av de förväntade 
fördelarna med Kanta-tjänsterna har ännu inte realiserats och tjänsterna utvecklas fortfarande. 
Det är särskilt viktigt att förbättra uppgifternas användbarhet ur perspektivet för yrkesutbildade 
personer inom social- och hälsovården. För detta förutsätts det förutom utveckling av Kanta-
tjänsterna också utveckling av i synnerhet klient- och patientdatasystemens användargränssnitt. 
Det är viktigt att notera att Kanta-tjänsterna som helhet och revideringen av klient- och patient-
datasystemen är nära förknippade med varandra. Den riksomfattande styrningen av klient- och 
patientdatasystemens funktioner, informationsstrukturer och informationssäkerhet baserar sig 
på samma lagstiftning som den som gäller för Kanta-tjänsterna. Interoperabiliteten säkerställs i 
hög grad via de förfaranden som hänför sig till anslutningen till Kanta-tjänsterna. 

För att de verksamhetsmässiga målen med reformen ska kunna nås krävs det förutom att social- 
och hälsovårdens klient- och patientdatasystem förnyas också att det satsas på e-tjänster för 
invånarna. De gör det möjligt att tillämpa nya förebyggande verksamhetssätt och att tillhanda-
hålla tjänster oberoende av tid och plats. 

Informationsledning är en snabbt växande sektor och tillräckliga satsningar på den är ett viktigt 
sätt att se till att IKT-resurser och övriga resurser riktas så kostnadsnyttoeffektivt som möjligt. 
För uppföljning av hur reformens mål för verksamheten nås behövs det uppdaterad information 
av god kvalitet. Det är också viktigt att säkerställa att välfärdsområdenas uppgifter är jämför-
bara. Det bemyndigande att utfärda förordning om minimiinformationsinnehållet som föreslås 
i den nya lagen om ordnande av social- och hälsovård gäller detta. 

Uppföljning och utvärdering av välfärdsområdena kommer också att förutsätta att de riksom-
fattande myndigheternas informationsproduktion förnyas. Det blir viktigt att ta hänsyn till de 
övervakande myndigheternas informationsbehov. Finland har en högt utvecklad statistik- och 
registerverksamhet, men det finns ingen heltäckande information att tillgå om alla tjänster (i 
synnerhet socialvård och prehospital akutsjukvård), och informationens aktualitet inrymmer ut-
maningar. Dessutom behövs det en bättre uppfattning än för närvarande om bland annat tjäns-
ternas kvalitet och genomslag. 

Programmet Framtidens social- och hälsocentral som statsminister Sanna Marins regering star-
tat och den koncentrering av uppgiften att ordna social- och hälsovård och arrangera räddnings-
väsendet som föreslås i propositionen kommer att utgöra en funktionell utgångspunkt för IKT-
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utvecklingen. Digitaliseringen och utvecklingen av informationshanteringen inom social- och 
hälsovården bör stötta och främja programmets och propositionens nuvarande och framtida mål. 
Ändringskostnaderna för informationshanterings- och IKT-lösningarna beskrivs under rubrik 
4.2.1.13. 

Kostnaderna för de utvecklingsbehov som beskrivs ovan är till övervägande del oberoende av 
de IKT-kostnader som reformen medför. De mest betydande kostnaderna hänför sig till arbetet 
med att förnya klient- och patientdatasystemen, vars totala utgifter har uppskattats till 2–3 mil-
jarder euro under de följande tio åren. Investeringarnas teoretiska kostnadsnyttopotential har 
uppskattats till några hundratals miljoner euro på årsnivå. Mer information om IKT-kostnaderna 
och IKT-kostnadsnyttopotentialen finns i reformberedningens projektfönster26. 

4.2.1.10 Kostnader för välfärdsområdesval och välfärdsområdesinitiativ 

Välfärdsområdesvalen kommer att medföra kostnader för kommunerna, välfärdsområdena och 
staten. Bestämmelser om hur valkostnaderna fördelas mellan olika valmyndigheter finns i 188 
§ i vallagen. Enligt paragrafen svarar varje kommun för alla kostnader för sina egna valmyn-
digheter, som är centralvalnämnden, valnämnderna, valbestyrelserna och valförrättarna. Det här 
är naturligt vid kommunval, där varje kommun väljer sin egen fullmäktigeförsamling. Eftersom 
de organ som väljs genom övriga val, som är riksdagsval, presidentval och europarlamentsval, 
inte direkt hänför sig till kommunens egen verksamhet har det ansetts vara skäligt att staten i 
efterhand betalar kommunerna ersättning för valkostnaderna. Ersättningen (den så kallade kom-
munersättningen) betalas separat vid varje val och baserar sig på antalet röstberättigade som är 
bosatta i kommunen. Enligt förslaget ska kommunersättning inte betalas vid regelrätta välfärds-
områdesval, eftersom välfärdsområdesvalet enligt förslaget alltid ska förrättas samtidigt som 
kommunalvalet och det därför inte kan anses att förrättandet av välfärdsområdesval medför 
några betydande merkostnader för kommunerna. 

Välfärdsområdesvalnämndens verksamhet kommer att medföra kostnader till ett belopp av cirka 
60 000 euro för varje välfärdsområde under valåren (vart fjärde år). I valnämndens verksamhet 
ingår myndighetsuppgifter i samband med kandidatuppställningen samt fastställande av valre-
sultatet. Det föreslås dessutom att 188 § i vallagen kompletteras med ett omnämnande av att vid 
de välfärdsområdes- och kommunalval som förrättas samtidigt ska välfärdsområdet betala kom-
munerna ersättning för de kostnader som enbart välfärdsområdesvalet medför för kommunerna. 
Sådana kostnader kan närmast vara kostnader för att räkna röstsedlarna vid välfärdsområdesva-
let. Kostnaderna torde dock knappast bli betydande och uppkomsten av dem beror delvis på hur 
varje kommun ordnar rösträkningen. Välfärdsområdet ska enligt förslaget betala ersättning för 
eventuella kostnader i enlighet med den faktura som kommunen lägger fram. 

För justitieministeriet kommer välfärdsområdesvalet att medföra kostnader enligt följande: 1) 
en engångskostnad på cirka 70 000 euro för sådana ändringar i valdatasystemet som hänför sig 
till välfärdsområdesvalet, 2) merkostnader på cirka 2 000 000 euro för de välfärdsområdes- och 
kommunalval som förrättas samtidigt (vart fjärde år) (1 000 000 euro i informationssystems-
kostnader och 1 000 000 euro i material- och distributionskostnader samt övriga kostnader) i 
jämförelse med kostnaderna för enbart kommunalval och 3) cirka 17 400 000 euro (inklusive 
ersättning till kommunerna enligt 188 § i vallagen) för separat förrättande av det första välfärds-
områdesvalet. 

                                                      
26 Propositionens beredningshandlingar finns i Statsrådets projektfönster. <https://stm.fi/hanke?tun-

nus=STM055:00/2019>  
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Eftersom det första välfärdsområdesvalet kommer att förrättas separat som ett eget val, har valet 
ur kommunernas perspektiv i praktiken en likadan kostnadsstruktur som till exempel riksdags-
valet, eftersom inte heller välfärdsområdesfullmäktige har någon direkt anknytning till kommu-
nernas egen verksamhet. Det föreslås därför att en engångsersättning enligt 188 § i vallagen 
undantagsvis betalas till kommunerna i samband med det första välfärdsområdesvalet. I sam-
band med riksdagsvalet 2019 fastställde justitieministeriet ersättningsbeloppet till 2,2 euro per 
varje röstberättigad person bosatt i kommunen, dock minst 2 400 euro per kommun. Totaler-
sättningen kommer således att uppgå till cirka 9,4 miljoner euro. Kommunersättningen vid det 
första välfärdsområdesvalet kommer dock att vara något större än ersättningen vid riksdagsval, 
eftersom kommunerna kommer att ansvara också för välfärdsområdesvalets rösträkning, som 
sköts av valkretsnämnderna vid statliga val. Justitieministeriet kommer att betala Helsingfors 
stad, där det inte förrättas något välfärdsområdesval, ersättning för stadens utgifter för att vid 
det första välfärdsområdesvalet ordna möjligheter att förhandsrösta för andra kommuners röst-
berättigade som är bosatta inom stadens område. 

När justitieministeriets sedvanliga kostnader för bland annat valmaterial och valdatasystemet 
läggs till kommunersättningen, blir statens totalkostnader för det första välfärdsområdesvalet 
som förrättas separat uppskattningsvis cirka 17 400 000 euro. Det här är ungefär samma kostnad 
som vid statliga val. Eftersom det första välfärdsområdesvalet kommer att förrättas i januari 
2022, kommer anslagsbehovet att fördelas så att det för 2021 bör reserveras ungefär 4 000 000 
euro och för 2022 ungefär 13 400 000 euro. 

Behandlingen av redovisningen av valfinansieringen vid välfärdsområdesval kommer att med-
föra smärre merkostnader för statens revisionsverk. 

För justitieministeriet medför upprättandet av ett datasystem som stöder möjligheterna för in-
vånare i välfärdsområdet att lägga fram initiativ (systemet för välfärdsområdesinitiativ) en en-
gångskostnad på cirka 250 000 euro samt årliga underhållskostnader på cirka 50 000 euro. 

4.2.1.11 Konsekvenser för hushållen 

Förslagets konsekvenser för hushållen realiseras framför allt via de skattemässiga konsekvenser 
som beskrivits under rubrik 4.2.1.7.4. 

4.2.1.12 Konsekvenser för företagen 

Den affärsverksamhet som den offentliga social- och hälsovården samt räddningsväsendet i och 
med propositionen genererar för företagssektorn (både privata företag och organisationer med-
räknade) härstammar från välfärdsområdena. Välfärdsfrämjande och hälsofrämjande affärs-
verksamhet kommer att uppkomma både i välfärdsområdena och i kommunerna. Kommunernas 
och samkommunernas giltiga avtal som ingåtts med privata tjänsteproducenter och som gäller 
social- och hälsovård och räddningsväsendet kommer att överföras till välfärdsområdena. Här 
ingår avtal som upprättats med till exempel privata företag, organisationer och stiftelser. 

Välfärdsområdena kommer även i fortsättningen att genomföra upphandlingar som gäller ex-
empelvis lokaler, material, utrustning, informationssystem, förvaltning, utvecklande, stödtjäns-
ter och slutprodukttjänster för invånarna. I propositionen föreslås inga ändringar i lagstiftningen 
om servicesedlar. Det bedöms att välfärdsområdena kommer att kunna dra nytta av fördelarna 
med en större skala för ordnandet vad gäller servicesedelsystemens administrativa funktioner. 
Servicesedlarna antas vara ett välfungerande sätt att inkludera små regionala tjänsteproducenter 
som välfärdsområdets tjänsteproducenter. 
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Välfärdsområdenas större storlek antas leda till större upphandlingshelheter. Detta kan få kon-
sekvenser för branschföretagens verksamhet i områdena. Större upphandlingshelheter kan 
komma att gynna större aktörer. I vissa upphandlingar kan mindre och medelstora aktörer ha 
möjlighet att delta i konkurrensutsättningarna som grupperingar tillsammans med andra aktörer. 
Genomförandet av större upphandlingshelheter kommer å andra sidan sannolikt också att leda 
till att det uppkommer större underleverantörsnätverk, som kan erbjuda affärsmöjligheter också 
för mindre aktörer. 

I exempelvis Södra Karelen, Norra Karelen och Kajanaland har social- och hälsovårdstjänsterna 
redan i flera års tid ordnats på landskapsnivå. Granskningen av social- och hälsovårdsområdet 
åren 2013–2018 i Statistikcentralens företagsstatistik27 visar att verksamhetsställena för social- 
och hälsovårdsföretag, liksom även antalet anställda där, har kvarstått nästan oförändrade under 
den period som granskningen gäller. Av den statistiska granskningen kan det utläsas att land-
skapsomfattande organisering inte i sig har lett till att den privata tjänsteproduktionen eller an-
talet verksamhetsställen för den har minskat i regionerna trots att organiseringsskalan har för-
ändrats. 

De mest betydande direkta konsekvenserna för företagen och tjänsteproduktionen beror således 
på propositionens bestämmelser om upphandling av tjänster för kunderna och inhyrning av per-
sonal. De preciserande bestämmelserna om upphandling av social- och hälsovårdstjänster kom-
mer att påverka vissa företags potentiella marknader. Vad som i 3 kap. i den föreslagna lagen 
om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs om välfärdsområdenas organiseringsansvar 
och riskhantering samt om tjänsteproducentens skyldigheter och ansvar bedöms inte som helhet 
ha några negativa konsekvenser för möjligheterna att ordna välfärdsområdenas tjänster genom 
att anskaffa dem från privata tjänsteproducenter. Regleringen antas i stället göra det möjligt att 
låta dessa upphandlingar öka på ett hållbart sätt. 

Det föreslås att bestämmelserna om upphandling av kundernas tjänster och om inhyrning av 
personal ändras. Välfärdsområdenas organiseringsansvar preciseras och upphandlingarna före-
nas med vissa villkor. Det bedöms att upphandlingsvolymens utveckling på längre sikt inte för-
ändras som helhet även om propositionen ökar och preciserar bestämmelserna om upphandling 
av kundernas tjänster och inhyrning av personal. Förslaget innebär dock att tjänsteupphandling-
ens logik exempelvis för att optimera servicenätet kommer att förändras i förhållande till nulä-
get, eftersom välfärdsområdena är betydlig större aktörer än enskilda kommuner. De nuvarande 
totala utläggningar som omfattar hela kommunen eller till och med flera kommuner är således 
inte ur välfärdsområdets perspektiv nödvändigtvis ändamålsenliga på samma sätt som de kunnat 
vara inom det nuvarande systemet, eftersom de kan försvåra möjligheterna att ordna hela om-
rådets serviceproduktion på lika villkor. Enligt förslaget är det dock välfärdsområdenas som ska 
överväga och genomföra upphandlingsbesluten. 

Den föreslagna regleringen preciserar alla upphandlingar, även med små och medelstora privata 
tjänsteproducenter, och villkoren i upphandlingskontrakten. Det bedöms att den föreslagna pre-
ciserande regleringen inte har några betydande konsekvenser för små och medelstora företags 
(inklusive organisationsaktörers) verksamhet som producenter av tjänster som välfärdsområ-
dena ordnar. Förslaget innebär att det i avtal om kundernas tjänsterna enhetligt ska överenskom-
mas om åtminstone de avtalsvillkor som nämns i propositionen och som kan antas förbättra 
riskhanteringen i anknytning till köpta tjänster betydligt i förhållande till nuläget. Å andra sidan 

                                                      
27 Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet, företagens verksamhetsställen enligt 

bransch (näringsgren) och landskap 2013–2018. 
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kommer den föreslagna regleringen av avtalsvillkoren dock inte att öka de privata tjänsteprodu-
centernas administrativa börda i någon betydande grad. Även tidigare har deltagande i offentlig 
upphandling krävt att företagen har kompetens och resurser, och iakttagandet av tidigare kom-
mun- eller till och med upphandlingsvisa rutiner har kunnat vara rentav tyngre än den enhetliga 
praxis som nu föreslås. Dessutom ska många av de villkor som krävs utifrån förslaget, till ex-
empel tillsynskrav som skrivs in avtalet, ställas i proportion till upphandlingarnas storlek och 
betydelsefullhet, och det kan antas att förslaget inte ens för mindre, privata tjänsteproducenter 
medför några hinder för deltagande i anbudsförfaranden. 

Förslaget innebär att det i fortsättningen inte kommer att vara möjligt med kedjebildning för 
underleveranser i fråga om serviceavtal för kunder inom social- och hälsovården. Den avtals-
granskning som gjorts i samband med konsekvensbedömningen ger inga fingervisningar om att 
kedjebildning för underleveranser skulle vara någon utbredd rådande praxis för närvarande. Det 
är trots allt möjligt att propositionen har konsekvenser för företagens verksamhet. Om ett företag 
på avtalsbasis producerar tjänster för välfärdsområdena och för ändamålet köper exempelvis 
läkar- eller terapimottagningar från ett annat företag, ska detta andra företag inte i fortsättningen 
i sin tur kunna köpa tjänsterna av en tredje aktör. Förbud mot kedjebildning för underleveranser 
kan således komma att förändra exempelvis genomförandet av vissa vikarieförfaranden jämfört 
med nuläget. Det kan hända att de aktörer som producerar köpta tjänster för välfärdsområdena 
blir tvungna att bilda tätare nätverk. Detta kan få konsekvenser för de minsta tjänsteproducen-
ternas, till exempel yrkesutövarnas, verksamhet. 

Vissa tjänster som välfärdsområdet ordnar ska enligt förslaget inte kunna skaffas av privata 
tjänsteproducenter i fortsättningen. Det har bedömts att det enligt den föreslagna införandelagen 
blir möjligt att vissa nuvarande avtal om köpta tjänster eller vissa avtalsvillkor i dem kommer 
att ogiltigförklaras med stöd av de föreslagna bestämmelserna i lagen. I införandelagen kommer 
det dessutom att föreskrivas om möjligheten att säga upp avtal som står i strid med det precise-
rade organiseringsansvaret. 

Den tillräckliga mängd egen produktion som förutsätts för fullgörandet av organiseringsansva-
ret enligt 8 § i den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård och de tjänster eller 
delar av tjänster som utesluts genom 12 § beräknas påverka främst tjänster inom den speciali-
serade sjukvården. Inom den specialiserade sjukvården bedöms en tillräcklig egen tjänstepro-
duktion vara viktig med tanke på fullgörandet av organiseringsansvaret och den därmed för-
knippade tillräckliga kompetensen. Tillräcklig egen produktion inom specialiserad sjukvård 
backas också upp av den föreslagna bestämmelsen om intagning av patienter till den speciali-
serade sjukvården utifrån en remiss. I fortsättningen ska inte heller jour dygnet runt i samarbete 
mellan primärvården och den specialiserade sjukvården få skaffas av privata tjänsteproducenter. 
I dagsläget har det dock identifierats endast en liten mängd upphandlingar relaterade till jour 
dygnet runt, vilket antagligen delvis beror på att annan jour än den som genomförs i anslutning 
till centralsjukhus har kunnat genomföras endast med specialtillstånd från social- och hälso-
vårdsministeriet. 

Förslagen om inhyrning och rekrytering av personal har konsekvenser för vissa av de företag 
som tillhandahåller dessa tjänster och för de lösningar som de erbjuder, eftersom inhyrd och 
rekryterad personal i fortsättningen endast ska få komplettera den egna personalen bland annat 
vid jour dygnet runt. Å andra sidan möjliggör de föreslagna bestämmelserna också situations-
bunden flexibilitet, vilket innebär att det är svårt att bedöma förslagens exakta konsekvenser för 
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bemanningsföretagen. Det är dock klart att inhyrning av personal och annan rekrytering av per-
sonal kommer att användas även i fortsättningen, eftersom verksamheten är mycket omfattande 
i dagsläget och eftersom det i flera regioner råder brist på social- och hälsovårdspersonal28. 

Huvudregeln är att den föreslagna regleringen gäller nya upphandlingar som välfärdsområdena 
gör. En del av den föreslagna lagstiftningen är dock av retroaktiv karaktär. Välfärdsområdena 
blir därför tvungna att gå igenom alla de avtal om tjänster för kunder som överförs från kom-
munerna, alla avtal om rekrytering samt alla avtal om inhyrning av personal och vid behov att 
förhandla med avtalspartnerna. Välfärdsområdena ska uppdatera avtalen med avseende på re-
gleringen av tillämpning av allmänna förvaltningslagar och straffrättsligt ansvar och skade-
ståndsansvar (3 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovård). Dessutom ska välfärdsom-
rådena bedöma avtalen om tjänster för kunderna i förhållande till vad som i 29 § i den föreslagna 
införandelagen föreskrivs om ogiltighet och uppsägning. Lagenligheten hos de ovannämnda 
upphandlingskontrakten samt behövliga fortsatta åtgärder måste bedömas från fall till fall. Det 
uppskattas att merparten av avtalen kan fortsätta gälla helt eller nästan utan ändringar. En del 
av avtalen kan eventuellt förutsätta att vissa avtalsvillkor ändras genom förhandlingar. Enligt 
förslaget ska välfärdsområdena förhandla med avtalspartnerna innan ogiltigförklaring konstate-
ras eller före en uppsägning enligt 29 § i den föreslagna införandelagen. 

En granskning av de nuvarande avtalen om köpta tjänster och i synnerhet av avtalen om total 
utläggning visar att ett avtal om total utläggning sannolikt kommer att ogiltigförklaras med stöd 
av den föreslagna lagen. Det finns också en mängd andra avtal beträffande vilka välfärdsområ-
dena måste försäkra sig om lagenligheten hos vissa avtalsvillkor och vid behov vidta åtgärder 
för att se till att de blir förenliga med förslaget. Så kallade avtal om total utläggning, där en 
kommun eller en samkommun har överfört produktionen av en omfattande del eller nästan alla 
sina social- och hälsovårdstjänster på en privat aktör, har ingåtts med Pihlajalinna, Terveystalo, 
Coronaria och Mehiläinen. En annan avtalspartner har varit Attendo, som fusionerades med 
Terveystalo 2018.29 Keiturin Sote Oy, som ägs av Virdois stad, är den enda avtalspartner i ett 
avtal om total utläggning som står under kommunens bestämmande inflytande och som därmed 
kommer att övergå till att omfattas av ett välfärdsområdes bestämmanderätt. 

Av avtalen om total utläggning kommer enligt uppskattning det avtal som ingåtts med samfö-
retaget Mehiläinen Länsi-Pohja Oy, bildat av Mehiläinen och kommunerna Kemi, Torneå, 
Keminmaa och Simo, att som helhet bli ogiltigt i och med förslaget. Utöver avtalet med Länsi-
Pohja kan det också finnas andra ogiltiga avtal enligt bestämmelsen där verksamheten i prakti-
ken har ordnats så att en privat tjänsteproducent fastställer väsentliga uppgifter som omfattas av 
organiseringsansvaret. Som exempel kan nämnas arrangemang där den privata tjänsteproducen-
ten de facto bereder besluten, vilket följaktligen innebär att välfärdsområdet i praktiken inte 
kommer att ha organiseringsansvaret. En sådan risk kan förekomma närmast i samband med 
totala utläggningar, även om parterna i avtalen har kommit överens om att välfärdsområdet ska 
ha hand om uppgifter som innebär utövande av offentlig makt och beslutsbefogenheter. Trots 
det föregående är det sannolikt att en del andra avtal om total utläggning än det avtal som berör 
Länsi-Pohja kan innehålla åtminstone sådana avtalsvillkor som kommer att ogiltigförklaras eller 
sägas upp. I samband med propositionen är det omöjligt att bedöma konsekvenserna exakt, ef-
tersom genomförandet av lagen förutsätter att saken utreds och att det eventuellt förs förhand-
lingar mellan områdets aktörer och tjänsteproducenten. Ytterligare granskning behövs dock i 

                                                      
28 Se www.ammattibarometri.fi (yrkesbarometern). 
29 Total utläggning av social- och hälsovård – läget i februari 2020, befolkningsuppgifter 31.12.2018. 

Kommunförbundet, social- och hälsovårdsenheten. <https://www.kommunforbun-

det.fi/file/20362/download?token=IB9UpU3T>  
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synnerhet när det gäller avtalsvillkoren om hälso- och sjukvårdsjour dygnet runt, socialjour, 
socialarbete och bedömning av behovet av specialiserad sjukvård. Dessutom kan betydande 
villkor om finansierings- och produktionsansvar bli en risk ur ett organiseringsansvarsperspek-
tiv och följaktligen förutsätta att avtalet eller något av dess villkor sägs upp. Också i dessa situ-
ationer är det dock sannolikt att välfärdsområdena kommer att försöka göra nya tjänsteupphand-
lingar och om möjligt omförhandla avtalen med det företag som är avtalspartner. 

Enligt en grov uppskattning uppgår det sammanlagda värdet av avtal och delar av dem som 
ogiltigförklaras till totalt cirka 100 miljoner euro som omsättning på årsnivå. Uppskattningen 
bygger på antagandet att, i enlighet med vad som nämns ovan, endast en av de totala utlägg-
ningar som redan finns kommer att direkt bli ogiltig. Det avtalets värde uppgår till cirka 70 
miljoner euro per år. I övrigt kommer endast vissa avtalsvillkor att ogiltigförklaras, samt utlägg-
ningar av några specialiteter, såsom ögonsjukdomar, framför allt bedömning av vårdbehovet. 
För avtal som sägs upp och i synnerhet vissa av deras avtalsvillkor som välfärdsområdena och 
företagen måste förhandla om uppgår värdet som omsättning på årsnivå till cirka 50–150 mil-
joner euro. De beskrivna konsekvenserna i euro riktas till större företag, eftersom till exempel 
de avtal om total utläggning som överförs från kommunerna har ingåtts med stora företag som 
producerar social- och hälsovårdstjänster. Av uppskattningarna ovan kommer inverkan av den 
retroaktiva regleringen med avseende på avtal som ogiltigförklaras och sägs upp att uppgå till 
cirka 130 miljoner euro, inklusive avtalet med Mehiläinen Länsi-Pohja Oy. 

Sett till statistiken över kommunekonomin 2019, där slutprodukter har köpts av privata tjänste-
producenter till ett värde av sammanlagt cirka 3,2 miljarder euro, kommer förslaget att påverka 
cirka 5–8 procent av de nuvarande köpta slutprodukternas volym. Uppskattningen är förenad 
med osäkerhet, eftersom genomförandet av propositionen kommer att bli en uppgift för väl-
färdsområdena. Avtalsgranskningen ger dock fingervisningar om att endast en liten del av av-
talen om total utläggning eller partiell utläggning eller vissa avtalsvillkor i dem kommer att 
ogiltigförklaras. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets utredning30 är det överlägset största 
antalet utläggningar partiella utläggningar, som i princip medför mindre risker med tanke på 
organiseringsansvaret. Utifrån propositionen kommer avtalsändringarna i huvudsak att gälla till 
exempel avtalsvillkor om socialjour eller socialt arbete, vilka inte är euromässigt betydande i 
relation till helheten. Denna helhet med omfattande konsekvenser behandlas också i avsnitt 
4.2.4.3, som gäller konsekvenser för tjänsteproduktionen. 

De uppskattningar som anförts ovan innebär inte att volymen av köpta tjänster minskar i väl-
färdsområdenas tjänsteproduktion som sådan, utan välfärdsområdena kommer mycket sannolikt 
att försöka göra även nya upphandlingar som gäller sådana verksamheter som inte äventyrar 
organiseringsansvaret. De nya upphandlingarna kommer sannolikt att planeras så att de stöder 
planerna om välfärdsområdenas servicenät eller till exempel mål som gäller samordning av 
tjänsterna. Dessa beslut och genomförandet av dem kommer att realiseras genom verkställig-
heten i välfärdsområdena. 

Det är alltså omöjligt att på förhand med precision bedöma förslagets exakta konsekvenser i 
förhållande till de nuvarande upphandlingskontrakten och till hur många av dessa avtal och i 
synnerhet av deras avtalsvillkor som kommer att bli ogiltiga eller sägas upp eller hur stort be-
hovet att ersätta investeringar blir. En tillförlitlig uppskattning kan inte göras till exempel enbart 
utgående från statistiska uppgifter om köpta tjänster eller ens genom att granska vissa avtal. 

                                                      
30 Konkurrens- och konsumentverket. Esitys markkinaoikeudelle. Diarienummer: 

KV/1233/14.00.10/2019. <https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2020/yk-

muut/kkv123314.002.102019/> 
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Bestämmelser om kriterierna för ogiltigförklaring föreslås i införandelagen, där det också före-
skrivs om de faktorer utifrån vilka välfärdsområdet ska ha rätt att säga upp avtalet. I den före-
slagna lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om tillräcklig egen produkt-
ion, som välfärdsområdena ska fullgöra men som inte i propositionen fastställs numerärt eller 
på något annat sätt exakt. Vid granskning av avtal om tjänster för kunderna gäller det således 
för välfärdsområdena att åtminstone i någon mån förlita sig på övervägande. Även regionför-
valtningsverken kommer att bedöma frågan om tillräcklig egen produktion, och dessutom kom-
mer frågan att behandlas i de årliga förhandlingarna mellan välfärdsområdena och ministerierna. 
Att det slås fast att avtal eller avtalsvillkor är ogiltiga kan leda till tolkningsfrågor och eventuellt 
också till att beslutet om ogiltighet görs stridigt och därmed att saken eventuellt avgörs på rätts-
lig väg. För dessa kostnader står i sista hand staten, som kommer att stå för finansieringen av 
välfärdsområdena när reformen träder i kraft. 

Ogiltigförklaring eller uppsägning av avtal eller delar av dem kan i enlighet med förslaget i 
införandelagen medföra ersättningsskyldighet i fråga om vissa gjorda investeringar. Tjänstepro-
ducenten ska ansöka om ersättning för investeringar före utgången av mars 2026. Ansökan ska 
basera sig på direkta skador som avtalsändringar till följd av införandelagen medför till den del 
det går att konstatera vid ingången av 2026. Välfärdsområdet ska betala ersättning till företagen 
för gjorda investeringar som visat sig vara onyttiga, till den del som en privat tjänsteproducent 
inte vid investeringstidpunkten kunnat förbereda sig på den kommande ogiltighetsförklarings-
situationen och investeringarna har behövts. Eventuella ersättningar som välfärdsområdena ska 
betala till företagen kan gälla företagens nödvändiga investeringar. Sådana direkta kostnader 
har kunnat uppkomma av exempelvis investeringar i informationssystem, investeringar i lösa 
apparatanskaffningar eller investeringar i lokaler. Det kommer inte att betalas ersättning för 
eventuella indirekta kostnader. Exempelvis privata företags frivilliga byggnadsinvesteringar 
inom kommunens område blir inte automatiskt ersättningsgilla, utan en privat tjänsteproducent 
ska ha rätt att få ersättning från välfärdsområdet endast för direkt skada som den privata tjäns-
teproducenten orsakats på grund av betydande och behövliga investeringar för att fullgöra av-
talet. En förutsättning för erhållande av ersättning föreslås också vara att investeringarna på 
grund av det ogiltigförklarade avtalet blir helt eller delvis onyttiga för tjänsteproducenten och 
att tjänsteproducenten inte har kunnat förbereda sig på detta. 

Utifrån de upphandlingskontrakt som gåtts igenom i samband med lagberedningen kan det upp-
skattas att det sannolikt kommer att bli aktuellt att betala ersättning för väldigt få investeringar, 
eftersom lokalerna, anordningarna och utrustningen (inklusive informationssystemen) till över-
vägande del ägs av kommunerna och har ställts till förfogande för avtalspartnern genom hyres- 
eller nyttjandeavtal. Även utgående från responsen under remissbehandlingen kan det uppskatt-
tas att det sannolikt blir aktuellt att betala ersättning för ett fåtal investeringar. Det är sannolikt 
att värdet på privata tjänsteproducenters investeringar inte är beroende av att det finns ett enskilt 
avtal, eftersom investeringarna i praktiken med stor sannolikhet i vilket fall som helst kan säljas 
eller hyras vidare. Sådana situationer gäller sannolikt olika byggnadsinvesteringar. Trots de 
uppskattningar som presenterats är konsekvenserna till denna del förenade med osäkerhet, ef-
tersom konsekvenserna slutligen realiseras i samband med genomgången och ogiltigförkla-
rings- och uppsägningsbedömningen av avtalen. 

Om parterna inte kan komma överens om beloppet av ersättning för den investering som blir 
onyttig, är det tänkbart att någon av parterna för saken till förvaltningsdomstol som ett förvalt-
ningstvistemål. Detta kan medföra rättegångskostnader för båda parterna. I detta skede av lag-
beredningen är det mycket svårt att avtalsvis eller ens välfärdsområdesvis uppskatta beloppen 
av tvister om ersättning för investeringar. 
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Det finns inget övergripande, enhetligt, uppdaterat eller samlat informationsunderlag om före-
tagens deltagande på offentligt finansierade marknader enligt storleksklass, undernäringsgrenar, 
nationellt eller regionalt. Förslaget kan därför ha oförutsägbara konsekvenser för den privata 
sektorns och tredje sektorns ställning. Konsekvensernas storlek och betydelse kommer att vari-
era områdesvis och enligt undernäringsgrenar, och därför är det svårt, rentav omöjligt, att be-
döma konsekvenserna på riksnivå. På grund av detta är det också till denna del av obestridlig 
vikt att förslagets konsekvenser följs upp och utvärderas i efterhand. 

4.2.1.13 Ändringskostnader 

Reformen och lagstiftningen om den medför ändringskostnader. När ändringskostnaderna be-
döms är det viktigt att särskilja ändringskostnader av engångsnatur och tillfälliga ändringskost-
nader samt bestående ändringskostnader som upprepas årligen. Som ändringskostnader ska rä-
knas sådana kostnader som förorsakas av lagstiftningen om reformen eller annars av reformen. 
En del av ändringskostnaderna kommer också att vara sådana som kan antas generera kostnad-
snytta i framtiden i form av ökad produktivitet, sådana är till exempel ändringskostnaderna inom 
välfärdsområdenas förvaltning. 

Ändringskostnader uppkommer för kommunerna när verksamheterna läggs om efter att uppgif-
terna har överförts. Ändringskostnader för kommunerna uppkommer till exempel av att IKT- 
och stödtjänsterna läggs om, avtals- och finansieringskostnaderna kan höjas av volymföränd-
ringar till följd av att verksamheten överförs. I och med reformen gäller det att förbereda sig på 
ändringskostnader för statliga myndigheter, såsom Befolkningsregistercentralen, Statistikcen-
tralen och tillsynsmyndigheterna samt också för de ministerier som styr verksamheten. Även 
ordnandet av välfärdsområdesval kommer att medföra kostnader, som presenteras mer detaljerat 
under rubrik 4.2.1.10. 

Största delen av ändringskostnaderna hänför sig till välfärdsområdenas verksamhet och finan-
siering. Det uppkommer kostnader för välfärdsområdena både före och efter ikraftträdandet av 
reformen. Innan reformen träder i kraft uppkommer det under åren 2021 och 2022 kostnader för 
välfärdsområdena med anledning av beredningen av förvaltningen, såsom beredningsarbetet i 
fråga om välfärdsområdets strategi-, ekonomi- och personalplaner samt hantering av avtal. Un-
der 2021 och 2022 uppkommer det ändringskostnader också på grund av det planerings- och 
beredningsarbete som syftar till att säkerställa en störningsfri och trygg övergång av organise-
ringsansvaret inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. 

Även inledandet av det politiska beslutsfattandet är förenat med kostnader, i synnerhet kostna-
der för fullmäktiges, styrelsens och nämndernas arbete. Ändringskostnader för välfärdsområ-
dena uppkommer också av vissa kostnader i anknytning till det politiska beslutsfattandet, ef-
tersom de kostnader som ingår i kommunernas högsta politiska beslutssystem (så kallade de-
mokratikostnader) inte ingår i de kostnader som överförs från kommunalekonomin, vilket inne-
bär att de således inte finns med i basuppgifterna om de kostnader som överförs på välfärdsom-
rådena. Å andra sidan finns kostnaderna för social- och hälsovårdens och räddningsväsendets 
förvaltning med i de kostnader som överförs, vilket innebär att de överförs till välfärdsområde-
nas kostnadsbas. 

Under den föregående valperioden beviljades sammanlagt cirka 250 miljoner euro i statsunder-
stöd för inledande och organisering av verksamheten, varav den oanvända finansieringen har 
återgått till staten. Före reformen kommer även IKT-systemen samt den förändrade informat-
ionshanteringen och informationsförvaltningsverksamheten att medför kostnader, till exempel 
ändringsbehov som rör klient- och patientsystemen. Kostnader uppkommer dessutom av den 
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planering av den funktionella förändring som främjar reformens målsättning vilken genomförs 
i samarbete med de nuvarande systemansvariga. 

Efter att reformen trätt i kraft kommer genomgången av avtalen, i synnerhet beträffande social- 
och hälsovård, att medföra kostnader av engångsnatur för välfärdsområdena. För en del av av-
talen om köpta tjänster gäller det att göra ersättande tjänsteupphandlingar eller att återställa 
tjänsterna som välfärdsområdenas egen verksamhet, vilket kan leda till att det till följd av att 
avtalet hävs i förtid måste betalas tilläggsersättningar för aktörens investeringar. 

Vårdlandskapens administrativa kostnader under det inledande skedet har uppskattats utgående 
från uppgifter från finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet 
samt utgående från remissvaren. Vid beredningen har hänsyn också tagits till de uppgifter som 
bereddes under den föregående valperioden, till exempel de uppgifter i provbudgetarna för land-
skapen som presenterades våren 2019. Utifrån beredningsmaterialet från den föregående valpe-
rioden uppgick de ovannämnda administrativa ändringskostnaderna, utan IKT-kostnader, enligt 
en grov uppskattning till cirka 100 miljoner euro. I dagsläget uppskattas inrättandet av välfärds-
områdena medföra administrativa kostnader till ett sammanlagt belopp av cirka 62,4 miljoner 
euro åren 2021 och 2022. Uppskattningen bygger på kostnaderna för det temporära berednings-
organets och välfärdsområdesfullmäktiges kostnader, av vilka de mest betydande uppkommer 
av anställd personal, lokaler, verksamhet och ordnande av lagstadgade uppgifter, såsom möten. 
Uppskattningen är förenad med osäkerhet, eftersom en uppskattning av exempelvis de avtals-
relaterade ändringsbehoven och kostnaderna för dem skulle kräva en detaljerad genomgång av 
alla avtal som överförs från kommunerna till välfärdsområdena, och en del av avtalen förutsätter 
sannolikt förhandlingar med tjänsteproducenterna. Det har inte gått att precisera uppskattning-
arna på basis av remissvaren. 

Det uppkommer även andra slags ekonomiska risker för välfärdsområdena på grund av de åt-
gärder som kommunerna genomfört före reformen. Ändringskostnader uppkommer av eventu-
ella överlappningar mellan avtalen om egentlig tjänsteproduktion och produktion av stödtjänster 
och av möjligheten att utnyttja avtalen för välfärdsområdets behov. Exempelvis långvariga avtal 
om utläggning kan försämra välfärdsområdets förmåga att optimera tjänsterna och produktions-
sätten, och dessa avtal och eventuella ändringar som rör dem kan medföra kostnader för väl-
färdsområdet. Till denna del beskrivs konsekvenserna utförligare under rubrikerna 4.2.4.3 och 
4.2.1.12. 

Med tanke på utvecklingen av ett fast servicenät kan det också uppkomma tillfälliga ändrings-
kostnader för välfärdsområdet på grund av skyldigheten att hyra lokaler av kommunerna under 
en övergångsperiod, om välfärdsområdet inte har användning för lokalerna i fråga. Jämförbar 
hyresprissättning, i synnerhet när det gäller kravet på avkastning av kapitalet och i fråga om 
mark, kan öka välfärdsområdets kostnader permanent. För närvarande beaktas de inte nödvän-
digtvis i kommunernas interna prissättning, och den lokalkostnadsinformation som överförs 
från kommunerna motsvarar därför inte helt välfärdsområdenas framtida fastighetskostnads-
nivå. Ytterligare information om detta finns under rubrik 4.2.1.6.6. 

Egendomsarrangemangen kan medföra sådana kostnader för kommunerna som kommunerna 
inte själva kan påverka. I propositionen ingår därför den kompensationsreglering som grund-
lagsutskottet har krävt. Beloppet av den ersättning som betalas för de kostnader som egendoms-
arrangemangen medför för kommunerna kan uppskattas till 150–250 miljoner euro. Kostnaden 
berör staten från och med 2026. Uppskattningen bygger på det som beskrivs under rubrik 
4.2.1.6.5 och är förenad med betydande osäkerhetsfaktorer. 
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Det uppskattas att lokalkostnaderna för de fastigheter som social- och hälsovården använder 
kommer att höjas från den nuvarande nivån till följd av sjukhusinvesteringar. Det här är dock 
inte fråga om någon ändringskostnad, utan om en investeringskostnad, som kommer att möjlig-
göra utveckling av verksamheten och främja uppkomsten av kostnadsbesparingar. Informat-
ionsbasen för de lokalkostnader som överförs från kommunerna till välfärdsområdena bör där-
för fås att i så hög grad som möjligt motsvara den kostnadsnivå som lokalerna medför för väl-
färdsområdena. Staten bör bereda sig på att år 2022 svara för kostnaderna på uppskattningsvis 
3 miljoner euro för välfärdsområdenas och statens gemensamma lokaldatasystem för vars drift 
och utveckling kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning ansvarar. 

I anställning hos välfärdsområdena övergår år 2023 cirka 174 699 personer i enlighet med prin-
ciperna för överlåtelse av rörelse. Efter att reformen trätt i kraft kommer det att vara varje väl-
färdsområdes uppgift att fastställa personal- och lönepolitiken inom de ramar som lagstiftningen 
samt arbets- och tjänstekollektivavtalen anger. Personalkostnaderna kommer att påverkas av 
förändringar i antalet anställda och lönerna. Förändringarna i antalet anställda är svåra att för-
utse. Reformens konsekvenser för personalen bedöms mer detaljerat under rubrik 4.2.4.6. 

Det uppkommer ett behov av att harmonisera lönerna när personal från olika kommuner och 
samkommuner övergår i anställning hos samma välfärdsområde, vilket innebär att nivån på lö-
nen för samma arbetsuppgift eller för en arbetsuppgift på samma kravnivå kan variera. När det 
gäller harmoniseringsbehovet inom kommunsektorn är det en väsentlig faktor att varje kommun 
och samkommun har ett eget kravnivåsystem för arbetsuppgifter och löner och att det inte finns 
några rikstäckande statistiska uppgifter om detta. Lönestatistiken för kommunsektorn beskriver 
de olika lönenivåerna i lönesättningspunkterna för minimilöner i de riksomfattande arbets- och 
tjänstekollektivavtalen. En jämförelse mellan dem ger dock inte en exakt bild av omfattningen 
av behovet att harmonisera lönerna i samband med reformen eller av dess kostnadsnyttoeffekt, 
eftersom de enskilda lönesättningspunkterna i praktiken innehåller arbetsuppgifter på flera olika 
kravnivåer. 

Harmoniseringen av lönerna för den personal som överförs från kommunerna till välfärdsom-
rådena kommer att medföra ett bestående kostnadstillägg i välfärdsområdenas kostnadsbas. När 
ändringskostnaderna för löneharmoniseringen bedöms gäller det att beakta att kostnadseffekten 
kommer att bestämmas slutligt enligt vilket lönesystem välfärdsområdet tar i bruk, hur perso-
nalen placeras i det nya systemet, hur de uppgiftsspecifika lönenivåerna fastställs och enligt 
vilken tidsplan anställningsvillkoren och lönerna harmoniseras samt beroende på möjligheten 
att i samband med överenskommelse om lönesystemet komma överens om tidtabellen för verk-
ställigheten av det. Det är också möjligt att en del av kommunerna inom välfärdsområdet i slutet 
av 2022 höjer lönen för den personal som överförs. Detta kan öka kostnaderna för löneharmo-
niseringen betydligt, så som arbetsdomstolens avgörande TT 2018:18 har visat31. 

Efter att lagstiftningen trätt i kraft och KT kommunarbetsgivarna, enligt förslaget kommun- och 
välfärdsområdesarbetsgivarna, och huvudavtalsorganisationerna fått avtalsfullmakter förhand-
lar de om nya arbets- och tjänstekollektivavtal för social- och hälsovårdspersonalen. Utifrån 
avtalen kommer välfärdsområdena att utforma sina egna lokala lönesystem. Det är följaktligen 

                                                      
31 Arbetsdomstolen TT 2018:18 (2017) Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf mot Kommu-

nala arbetsmarknadsverket och Landskapet Kajanaland samkommun för social- och hälsovård. R 27/17, 

12.3.2018. <https://finlex.fi/fi/oikeus/tt/2018/20180018> (på finska) 



   

  

 

 90  

 

 

 

möjligt att välfärdsområdena själva förhandlar fram ett eget avtal och ett lokalt lönesystem ut-
gående från de lönebestämmelser som överenskommits centralt. Dessa kan ha olika pris i olika 
välfärdsområden. 

Uppskattningen av kostnaderna påverkas också av vilken andel av harmoniseringskostnaderna 
som antas vara en följd av denna lagstiftning. I dagsläget finns det åtta regioner i Finland32 där 
social- och hälsovårdsverksamheten har organiserats som samarbetsstrukturer av den storlek 
som de föreslagna välfärdsområdena föreslås ha enligt propositionen. Dessutom finns Östra Sa-
volax sjukvårdsdistrikt (Sosteri) som producerar social- och hälsovårdstjänster för fyra kommu-
ner, och vid ingången av 2021 kommer Österbottens välfärdssamkommun att inleda sin verk-
samhet. Det är uppenbart att lönerna behöver harmoniseras också inom dessa områdena, men i 
dessa områden ska en löneharmonisering genomföras oavsett den föreslagna reformen. Dessa 
kostnader har därmed inte beaktats i bedömningen av ändringskostnaderna i denna proposition. 
På motsvarande sätt har löneharmoniseringens eventuella följdverkningar på bredare front inom 
social- och hälsovårdssektorn än vad som anförts inte bedömts i propositionen. 

Räddningsväsendet verkar redan nu på regional nivå, och i enlighet med propositionen kommer 
personalöverföringarna inte i huvudsak att beröra anställda vid Helsingfors stad eller Helsing-
fors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). I uppskattningen har inte heller dessa beaktats i fråga 
om löneharmoniseringen. 

Kostnaderna för löneharmoniseringen kan uppskattas genom en granskning av social- och häl-
sovårdspersonalens lönesumma, som med bikostnader uppgick till cirka 10,4 miljarder euro år 
2019. Med de ovannämnda avgränsningarna och enligt vad som föreslås i propositionen upp-
skattas det att cirka 60 procent av summan kommer att omfattas av löneharmoniseringen. Folk-
mängden i de ovannämnda samarbetsområdena utgör cirka 20 procent av hela Finlands befolk-
ning. Helsingfors och HUS:s social- och hälsovårdspersonal utgör cirka 20 procent av social- 
och hälsovårdspersonalen i hela Finland. Det kan således uppskattas att den kostnadsbas för 
löneharmoniseringen som följer av det som föreslås i propositionen kommer att röra sig kring 
6,2 miljarder euro. 

Kostnaderna för löneharmonisering uppskattas oftast i procent. Exempelvis KT Kommunar-
betsgivarna uppskattade33 under den föregående valperioden att kostnaderna för löneharmoni-
sering är 0,7 procent, om lönerna harmoniseras till mediannivån, och 6,3 procent, om lönerna 
harmoniseras till nivån för decil 9. Kalkylen är osäker eftersom uppskattningen baserar sig på 
material som inte innehåller information om kravnivågrupperingen för olika arbetsuppgifter. 
Det är således tänkbart att detta i någon mån leder till att kostnaderna för löneharmoniseringen 
överskattas. 

                                                      
32 Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote), Samkommunen för social- och hälsovårds-

tjänster i Södra Savolax (Essote), Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite); 

Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovården, Samkommunen för social- och hälsovårds-

tjänster i Kymmenedalen (Kymsote), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen 

(Siun sote), Päijänne-Tavastlands välfärdssammanslutning. 
33 Nybondas-Kangas, H., Pakarinen, T., Heiskanen, M., Hotti, A., Juutinen, M., Paakkonen, N., 

Ruskoaho, J. & Hakonen, A. (2017) Förhandsbedömning av vård- och landskapsreformens konsekven-

ser för personalen. Publikationsserie för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 49/2017. 

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79900> (på finska) 



   

  

 

 91  

 

 

 

Utifrån arbetsdomstolens avgörande i fråga om Kajanaland och utifrån arbetsmarknadsparternas 
förhandlingslösningar34 kan en grov uppskattning vara att kostnaderna för löneharmoniseringen 
blir minst lika stora eller större än vid tidigare kommunsammanslagningar eller inrättanden av 
samarbetsområden (1,5–3 procent). Kostnadseffekten kan granskas med hjälp av tabell 19, där 
det grundläggande antagandet är en summa på 6,2 miljarder euro för personalkostnader. Upp-
skattningen är preliminär och förenad med osäkerhet. 

Tabell 19. Eventuell variationsintervall för kostnaderna för löneharmonisering. 

Harmoniseringskostnader, procent Kostnader, miljoner euro 

2 124 
3 186 
4 248 
5 310 
6 372 
7 434 

 

Enligt tidigare erfarenheter harmoniseras lönerna inte genast, utan det tar flera år. Lönerna kan 
således också harmoniseras i olika takt inom olika välfärdsområden, och det kan uppskattas att 
kostnaderna för löneharmoniseringen kommer att kunna ses successivt. En grov uppskattning 
kan också vara att på grund av att lönesystemet skapas och det förs förhandlingar i anknytning 
till det kommer kostnaderna för löneharmoniseringen att vara ringa under de första åren av re-
formen. Det är också osäkert hur och när lönerna fastställs och löneskillnaderna slutligt utformas 
från ikraftträdandetidpunkten för reformen. På medellång sikt styrs lönenivån som ett resultat 
av efterfrågan på arbetskraft, utbudet och arbetsmarknadsförhandlingarna. Det kan också antas 
att en del av de förhöjningar som det överenskommits om vid arbetsmarknadsförhandlingarna 
kommer att användas för att harmonisera lönerna. Avtalsparterna har också möjlighet att komma 
överens om tidsplanen för verkställandet av lönesystemet. 

De kostnader för räddningsväsendet som ingår i uppskattningen av löneharmoniseringskostna-
derna uppkommer av harmoniseringskostnaderna i Norra Österbottens välfärdsområde medan 
lönestrukturerna i de övriga områdena i regel kvarstår oförändrade. Enskilda kommuners byte 
av välfärdsområden kommer att ha marginella konsekvenser men kan i väsentlig grad påverka 
harmoniseringskostnaderna, om den kommun som överförs har områdets största lön för någon 
viss personalgrupp. 

Reformen innebär att flera av social- och hälsovårdens olika kommunala avgifter, ersättningar 
eller arvoden måste harmoniseras välfärdsområdesvis. Som exempel kan nämnas kundavgifter, 
servicesedlar, ekonomiska stödinsatser för personer med funktionsnedsättning, arvoden för stöd 
för närståendevård, arvoden för familjevård samt ekonomiska stödinsatser inom barnskyddets 

                                                      
34 KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, pressmeddelande 18.8.2020: ”Förlikning i 

Eksotes lönetvist.”. <https://www.kt.fi/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/2020/forlikning-i-eksotes-

lonetvist>; SUPER, pressmeddelande 3.7.2019; ”Oulunkaari samkommun betalar ersättningar till 450 

anställda som fått för lite lön.”. <https://www.superliitto.fi/viestinta/tiedotteet-ja-kannanotot/oulun-

kaaren-kuntayhtyma-maksaa-450-tyontekijalle-korvauksia-liian-vahan-maksetuista-palkoista/> (på 

finska) 
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öppenvård och eftervård. Välfärdsområdenas välfärdsområdesfullmäktige ska besluta om till 
exempel social- och hälsovårdens kundavgifter år 2022, och beloppen ska vara enhetliga från 
och med den 1 januari 2023. Ytterligare information om detta finns under rubrik 4.2.2.6. Vid 
beredningen har det inte gått att bedöma de detaljerade konsekvenserna av avgifternas, ersätt-
ningarnas och arvodenas belopp och hur de riktas, eftersom det för närvarande till övervägande 
del är fråga om kommunvisa beslut som grundar sig på speciallagstiftning, och det finns inga 
heltäckande uppgifter om dessa. Ändringseffekterna av avgifterna, ersättningarna och arvodena 
besannas först utifrån besluten av välfärdsområdesfullmäktige i välfärdsområdena, och därmed 
kan beloppen bli mindre eller större än i nuläget. 

IKT-kostnaderna utgör en av reformens största ändringskostnadsposter. IKT-ändringskostna-
derna för den reform som föreslogs under den föregående valperioden uppskattades uppgå till 
cirka 550–650 miljoner euro. IKT-ändringskostnaderna för den reform som nu föreslås kommer 
att utgöras av välfärdsområdenas förberedelser, överföringen av organiseringsansvaret, kom-
munernas ändringskostnader samt kostnaderna för statliga myndigheter. I uppskattningen ingår 
kostnader för verkställigheten av lagstiftningen och också kostnader för den funktionella för-
ändring som främjar reformens målsättning. Kostnader uppkommer under den temporära för-
valtningens tid och efter överföringen av organiseringsansvaret under de första åren av välfärds-
områdenas verksamhet. I fråga om välfärdsområdenas förberedelser baserar sig den kostnads-
kalkyl som beskrivs ovan på de uppskattningar av beredningskostnaderna som gjordes av land-
skapens förberedande organisationer under den föregående valperioden och på bedömningar 
enligt en riskgranskning av ekonomin. Under den föregående valperioden uppskattades kom-
munernas IKT-ändringskostnader till cirka 50 miljoner euro. De ändringskostnader som identi-
fierades vid beredningen under den föregående valperioden kan inte direkt jämställas med änd-
ringskostnaderna för den reform som nu bereds. Det är dock sannolikt att ändringskostnaderna 
kommer att vara av samma storleksklass.  

Som ett led i beredningen av reformen under den föregående valperioden organiserades ett se-
parat Reformprogram för digitalisering, som finansierade IKT-reformen för den regionala be-
redningen utifrån regionala ansökningar om statsunderstöd. I samband med ansökningarna 
gjorde de regionala beredningsorganisationerna uppskattningar om IKT-reformens berednings-
kostnader före överföringen av organiseringsansvaret. Under perioden 2017–2019 var den över-
gripande bedömningen av kostnaderna sammanlagt cirka 350 miljoner euro; inklusive så kal-
lade obligatoriska beredningskostnader för en störningsfri övergång för organiseringsansvaret 
samt funktionella utvecklingsinsatser till stöd för reformens målsättning. Summan kan ses som 
approximativ, eftersom den är förenad med några reservationer. En del regioners uppskattningar 
var bristfälliga. Den föreslagna reformen enligt denna proposition skiljer sig dessutom betydligt 
från den föregående beredningen, bland annat i fråga om särlösningen för Nyland, valfrihets-
modellen för social- och hälsovården samt IKT-servicecentren. 

IKT-ändringsutgifterna under de första åren för de landskap som föreslogs under den föregå-
ende valperioden uppskattades i landskapens provbudgetar våren 2019. Enligt dessa skulle be-
hovet av finansiering i form av allmänna medel för IKT-förändringar ha uppgått till cirka 190 
miljoner euro. Även denna kalkyl är endast approximativ i dagsläget, eftersom en hel del upp-
skattningar saknades i utgångsuppgifterna för landskapen i provbudgetskedet. Eventuellt kan 
också avsaknaden av en IKT-servicecenterlösning påverka de nuvarande kalkylerna. 

IKT-kostnaderna med anledning av att räddningsväsendet överförs till att omfattas av välfärds-
områdenas ansvar ingår i både de uppskattningar för beredningsskedet och de uppskattningar 
av välfärdsområdenas IKT-utgifter under de första åren som nämns ovan. I nuläget är det svårt 
att uppskatta storleksklassen för de IKT-kostnader inom räddningsväsendet som inrättandet av 
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välfärdsområdena kräver. Utgiftsstrukturen påverkas i hög grad av välfärdsområdenas olika ut-
gångslägen, såsom omfattningen av koncentreringen av tjänsterna. Räddningsväsendets andel 
av IKT-kostnaderna kommer att vara av en storleksklass på uppskattningsvis 23 miljoner euro. 
En mer exakt uppskattning kan fastställas när målbilden för verksamheten klarnat. 

De övriga konsekvenserna i anknytning till informationsförvaltningen och IKT-tjänsterna har 
bedömts under rubrik 4.2.1.9. Ytterligare information om dessa konsekvenser, liksom även om 
ändringskostnaderna till följd av IKT-tjänsterna, finns i reformberedningens projektfönster35. 

Reformen kommer att påverka registren och arkiven för de klient- och journalhandlingar som 
kommunerna och samkommunerna förfogar över. För de samkommuner som upphävs påverkas 
också andra handlingar, till exempel avtal. Utgångspunkten i reformen är att välfärdsområdena 
ska komma överens om hur arkiven ska förvaras. En del av de nuvarande kommunöverskri-
dande social- och hälsovårdsaktörerna ansvarar redan i egenskap av samkommuner för arkiv- 
och registertjänster, och det kan följaktligen antas att klient- och journalhandlingar inte nödvän-
digtvis överförs i någon omfattande grad och inte heller i alla välfärdsområden. Detta utred-
ningsarbete kommer att utföras i välfärdsområdena redan 2021–2022, men ändrad registerföring 
kan också medföra merkostnader i ändringsskedet. Kostnaderna för förvaltning av arkiven har 
för närvarande i princip vältrats över på social- och hälsovårdskostnaderna. Därmed skulle de 
komma att beaktats i basen för välfärdsområdenas permanenta allmänna finansiering från och 
med 2023, och det skulle inte behövas någon ny permanent finansiering för ändamålet. Försla-
get innebär dock att ansvaret för registerföringen övergår, och därför kan förslaget medföra 
temporära ändringskostnader under reformens förändringsskede 2023–2024. Ändringskostna-
derna beräknas uppgå till högst cirka 15–25 miljoner euro. Ytterligare information om detta 
finns under rubrik 4.2.4.9.3. 

I den föreslagna finansieringsmodellen för välfärdsområdena kommer de bestående ändrings-
kostnaderna att beaktas automatiskt genom den justering i efterhand som görs utifrån de faktiska 
kostnaderna med en fördröjning på två år. Justeringen kommer att göras på riksnivå, inte väl-
färdsområdesvis. I enlighet med förslaget får välfärdsområdena finansiering till fullt belopp 
(ingen förhandsbegränsning till volymen) under de två första åren för ikraftträdandet av refor-
men (2023 och 2024). Åren 2023–2029 höjs dessutom välfärdsområdenas servicebehov med 
0,2 procentenheter på grund av kostnaderna under övergångsperioden. Dessutom är graderingen 
av övergångsutjämningen enligt den kalkylerade finansieringsmodellen för enskilda välfärds-
områden mycket flack under de första åren, och maximiförändringen begränsas till +200 och -
100 euro per invånare (mer om finansieringsmodellen under rubrik 4.2.1.3). Finansieringsmo-
dellen bidrar till att minska behovet av att kompensera för ändringskostnaderna. Produktiviteten 
för välfärdsområdenas verksamhet förväntas inte förbättras omedelbart under de första åren av 
reformen, och därför är det också till denna del motiverat med graderad finansiering under de 
första åren. Graderingen av välfärdsområdenas finansiering och den tills vidare permanenta ut-
jämningen beräknas i en tvärsnittssituation, vilket innebär att de välfärdsområdesvisa ändrings-
kostnaderna under de första åren inte beaktas. 

Beträffande beskattningen har statsminister Marins regering utstakat att förändringarna i skat-
testrukturen inte får medföra åtstramningar i beskattningen när de träder i kraft. För att skat-
teändringarna ska kunna genomföras så att skärpningarna av beskattningen minimeras, måste 
beskattningen lindras i samband med reformen. Det bedöms att reformen som helhet kommer 

                                                      
35 Propositionens beredningshandlingar finns i Statsrådets projektfönster. <https://stm.fi/hanke?tun-

nus=STM055:00/2019> (på finska) 
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att minska statens skatteinkomsterna med cirka 255 miljoner euro från och med år 2023, beräk-
nat enligt 2020 års nivå. 

Förslaget kommer att medföra behov av resurstilldelning vid ministerierna, ämbetsverken och 
inrättningarna inom förvaltningsområdena samt vid andra myndigheter. De nya uppgifterna i 
anknytning till styrning, informationsproduktion och utveckling medför behov av personal. Re-
formen medför programmatiska skyldigheter med avseende på informationsproduktion samt 
övriga lagstadgade krav på enhetlig behandling, hantering, tillhandahållande och förvaring av 
uppgifter, vilka ger upphov till nya IKT-kostnader. Som exempel kan nämnas automatiskt till-
handahållande av ekonomiuppgifter samt programmatiskt tillhandahållande av uppgifter om 
social- och hälsovårdstjänster. Beredningsarbetet om dessa behov av ytterligare resurstilldel-
ning pågår fortfarande och inrymmer följaktligen alltjämt osäkerhet. Under rubrik 4.2.2.15 ges 
en helhetsbedömning av i första hand personalrelaterade och även eventuella andra resursbehov 
som revideringarna medför för myndigheterna och andra aktörer inom den offentliga förvalt-
ningen från och med 2021. Uppgifterna baserar sig på de uppskattningar som aktörerna uppgett 
hösten 2020 och som kommer att preciseras när lagutkastet behandlas och verkställigheten pla-
neras. 

Kostnadskalkylerna ovan inrymmer betydande osäkerhetsfaktorer. Kalkylerna baserar sig del-
vis på beredningen under den föregående valperioden, varvid de inte har beaktat skillnaderna i 
jämförelse med innehållet i den nuvarande reformen (till exempel den mindre volymen av upp-
gifter som överförs, skillnaderna i områdesindelningen och särlösningen för Nyland). Inte heller 
de förberedelser som redan gjorts regionalt har inte kunnat beaktas. Med hänsyn till de ovan-
nämnda faktorerna kan de kostnadskalkyler som anförts ovan vara lägre än uppskattningarna 
från den föregående valperioden. 

Ändringskostnaderna bedöms fortlöpande och bedömningen preciseras och kompletteras när 
förslaget behandlas i riksdagen och när verkställigheten planeras. Finansieringen av ändrings-
kostnaderna bedöms våren 2022 vid beredningen av planen för de offentliga finanserna. Fram-
ställningar om den finansiering för olika aktörer som beredningen och lagstiftningen förutsätter 
kommer att göras när beredningen framskrider på normalt sätt vid statsbudgetförfarandet och 
vid behov också med hjälp av tilläggsbudgetförfaranden. 

Tabell 20. Sammandrag av de uppskattade ändringskostnaderna. 

 

ÄNDRINGSKOSTNADERNA ÅREN 2021 OCH 
2022 

 

 

KOSTNADSKALKYL  

(MN EURO) 

 

Administrativa beredningsstrukturer  

- Inledande av välfärdsområdets verksamhet och orga-
nisering av verksamheten 

(Ledning, personalförvaltning, ekonomiförvaltning, 
allmän förvaltning, organisationer för olika tjänster) 
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- Avtalshantering 

(Genomgång av sektorvisa och sektoroberoende avtal 
som överförs från kommunerna och andra aktörer och 
beredning av avtalsändringar) 

 

 

Uppskattningen är cirka 62,4 mn 
euro. 

Politiskt beslutsfattande 

(Fullmäktige, styrelse och nämnder, beslutsfattande i 
samband med att välfärdsområdets verksamhet inleds, 
exempelvis välfärdsområdets strategier och budget) 

 

IKT-systemen samt den förändrade informationsför-
valtningsverksamheten 

(Ekonomiförvaltning, personalförvaltning, beslutsfat-
tande, register, klient- och patientdatasystem) 

 

- välfärdsområdenas och statens gemensamma lokalda-
tasystem för vars drift och utveckling kompetenscent-
ret för lokal- och fastighetsförvaltning ansvarar. 

 

Uppskattningen är cirka 350 mn 
euro, som baserar sig på ansök-
ningarna om statsunderstöd i an-
slutning till Reformprogrammet för 
digitalisering under den föregående 
valperioden och som därmed är 
endast approximativ. Uppskatt-
ningen inkluderar ändringskostna-
derna för verkställigheten av lag-
stiftningen samt kostnaderna för 
den utveckling av verksamheten 
som främjar reformens målsätt-
ning. Uppskattningen preciseras 
när lagförslaget behandlas i riksda-
gen och när verkställigheten plane-
ras. 

 

- cirka 3 mn euro år 2022  

 

Konsekvenser för myndigheterna 

- Beredningen av statens styrning, möjliggörande och 
stödjande av välfärdsområdenas verksamhet 

 

 

Uppskattningen är cirka 22 mn 
euro. 
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Välfärdsområdesval och systemet för välfärdsområdes-
initiativ 

 

- Välfärdsområdesval vintern 2022 

 

 

 

- Ett informationssystem som stöder initiativ från invå-
narna i välfärdsområdet 

 

Uppskattningen är cirka 17,4 mn 
euro för att ordna det första väl-
färdsområdesvalet och en engångs-
kostnad på cirka 70 000 euro.  

 

Uppskattningen är en engångskost-
nad på cirka 250 000 euro för upp-
rättandet av systemet för välfärds-
områdesinitiativ.  

 

 

Sammanlagt 

 

455,1 mn euro 

 

 

ÄNDRINGSKOSTNADER FRÅN OCH MED 2023 

 

 

 

Ändringskostnaderna för välfärdsområdena 

 

 

Administrativa ändringskostnader 

- Avtal 

(Verkställighet av de föreslagna nya bestämmelserna 
om avtal, utveckling av tjänsterna och serviceprodukt-
ionen)  

 

- Förvaltningsverksamhet och politiskt beslutsfattande 

(bland annat fullmäktige, styrelse, revision) 

 

 

Uppskattningen är cirka 100 mn 
euro, som baserar sig beredningen 
under den föregående valperioden. 
Uppskattningen preciseras när lag-
förslaget behandlas i riksdagen och 
när verkställigheten planeras. 

 

Uppskattningen är cirka 15–25 mn 
euro. 
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- Register och arkiv för social- och hälsovårdens klient- 
och journalhandlingar 

 

IKT-system 

(Arbetet för att göra systemen enhetliga) 

 

 

Uppskattningen är cirka 190 mn 
euro, som baserar sig beredningen 
under den föregående valperioden. 
Uppskattningen inkluderar änd-
ringskostnaderna för verkställig-
heten av lagstiftningen samt kost-
naderna för den utveckling av verk-
samheten som främjar reformens 
målsättning. Uppskattningen preci-
seras när lagförslaget behandlas i 
riksdagen och när verkställigheten 
planeras. 

 

Harmoniseringskostnader 

 

- Löneharmonisering 

 

 

- Social- och hälsovårdens avgifter, ersättningar eller 
arvoden  

  

 

Uppskattningen är cirka 124–434 
mn euro åren 2023–2027 (lönehar-
monisering).  

 

Det går inte att uppskatta de väl-
färdsområdesvisa konsekvenserna 
av social- och hälsovårdens kund-
avgifter, ersättningar och arvoden. 
Beredningen av en uppskattning 
fortsätter när lagförslaget behand-
las i riksdagen och när verkställig-
heten planeras. 

 

Fastigheter 

- Ny prissättningsmodell för hyreskostnaderna för fas-
tigheter  

- Utveckling av servicenätet  

 

Det går inte att presentera någon 
uppskattning om detta. 
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(För övergångsperioden ska välfärdsområdet av kom-
munerna hyra de lokaler som hänför sig till de uppgifter 
som överförs) 

 

 

Sammanlagt  

Uppskattningsbar andel 

cirka 429–749 mn euro 

 

 

Ändringskostnaderna för kommunerna 

 

 

Avtal och finansieringskostnader 

(Eventuella konsekvenser för prissättningen med an-
ledning av avtal eller en sänkt finansieringsvolym) 

 

 

Uppskattningen för IKT-föränd-
ringarna är cirka 50 mn euro.  

Fastigheter 

(Välfärdsområdena förpliktade att för 3+1 år av kom-
munerna hyra de lokaler som hänför sig till de uppgifter 
som överförs; efter det kommer lokalerna att omfattas 
av kommunernas ansvar, om inte välfärdsområdet be-
höver dem för tjänsteproduktionen) 

 

 

Det går inte att presentera någon 
uppskattning om detta. 

 

 

Ändringskostnaderna för staten 

 

 

Ministerier, förvaltningsområdenas ämbetsverk och in-
rättningar, tillsyns- och övrig myndighetsverksamhet 

 

- Inkluderar kostnaderna för de nya uppgifter som för-
anleds av bland annat den statliga styrningen, rådgiv-
nings- och tillsynsansvaret samt informationshante-

 

Uppskattningen är  

- cirka 2,5 mn euro år 2021 

- cirka 19,6 mn euro år 2022 

- cirka 27,9 mn euro år 2023 
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ringen, informationsproduktionen och informationsbe-
handlingen (mer detaljerade personal- och kostnads-
kalkyler under rubrik 4.2.2.15). 

 

- cirka 26,8 mn euro år 2024 

- cirka 26,7 mn euro år 2025. 

Välfärdsområdesval och systemet för välfärdsområdes-
initiativ 

 

- Välfärdsområdesval vart fjärde år 

 

- Ett informationssystem som stöder initiativ från invå-
narna i välfärdsområdet 

 

Uppskattningen är cirka 2 mn euro 
på merkostnader vart fjärde år. 

 

Uppskattningen är cirka 50 000 
euro årliga underhållskostnader för 
justitieministeriet. 

 

Ersättningar för kommunernas kostnader för egen-
domsarrangemangen 

 

 

Uppskattningen är cirka 150–250 
mn euro från och med år 2026. 

  

Förlorade skatteinkomster  

(reformen beräknas minska statens skatteinkomster när 
regeringens målsättning är att det totala skatteuttaget 
inte ska höjas)  

 

 

Uppskattningen är cirka 255 mn 
euro från och med 2023 (statens an-
del av skatteavkastningsändringen 
beräknad på 2020 års nivå). 

 

 

4.2.1.14 Reformens konsekvenser för hållbarheten i de offentliga finanserna 

Ett av målen med reformen av social- och hälsovården är att dämpa kostnadsökningen. Den 
finansieringsmodell som föreslås i reformen syftar till att säkerställa att ökningen dämpas. Stora 
reformer ändå alltid också inbegriper betydande ändringskostnader. När alla ändringskostnader 
beaktas kommer reformen att försvaga balansen i de offentliga finanserna på 2020-talet, varefter 
reformens möjligheter att dämpa kostnadsökningen kan förverkligas. 

4.2.1.14.1 De centrala dragen i finansieringsmodellen 

Nivån på den finansiering av social- och hälsovården som staten beviljar välfärdsområdena höjs 
på riksnivå med beaktande av den förväntade ökningen av servicebehovet, höjningen av kost-
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nadsnivån och uppgiftsändringarna. I efterhand justeras finansieringen på riksnivå för att mot-
svara de faktiska kostnaderna. Finansieringen av de enskilda välfärdsområdena bestäms på olika 
sätt och har inte granskats närmare i detta sammanhang. 

Uppskattningen av den årliga ökningen av servicebehovet baserar sig på resultaten av analys-
modellen för socialutgifterna, vars förvaltning överförts till Institutet för hälsa och välfärd. I 
modellen används för bedömning av servicebehovet Statistikcentralens senaste befolkningspro-
gnos samt de färskaste uppgifterna om användningen av och kostnaderna för olika social- och 
hälsovårdstjänster enligt ålder och kön. 

Ett centralt antagande i socialutgiftsmodellen är dessutom att när livslängden blir längre sena-
reläggs servicebehovet med hälften av förlängningen av livslängden. En ökning på två år inne-
bär till exempel att servicebehovet vid 61 års ålder bedöms motsvara det tidigare servicebehovet 
vid 60 års ålder. 

Enligt socialutgiftsmodellen beräknas ökningen av servicebehovet inom social- och hälsovår-
den till följd av befolkningens förändrade åldersstruktur till i genomsnitt ca 1 procent per år 
under perioden 2023–2027. Den uppskattade årliga ökningen av servicebehovet höjs dock med 
0,2 procentenheter bland annat på grund av kostnaderna under övergångsperioden åren 2023–
2029. Ökningen av servicebehovet (inklusive höjningen med 0,2 procentenheter 2023–2029) 
beaktas till 80 procent från och med 2025. Åren 2023 och 2024 beaktas det ökade servicebeho-
vet i sin helhet. 

Förändringen i kostnadsnivån beaktas enligt prisindexet för välfärdsområdena. När prisindexet 
för välfärdsområdena räknas ut ska viktkoefficienten för det allmänna förtjänstnivåindexet vara 
0,60, viktkoefficienten för konsumentprisindexet vara 0,30 och viktkoefficienten för den årliga 
förändringen i välfärdsområdesarbetsgivarens socialskyddsavgifter vara 0,10. 

4.2.1.14.2 Bedömning av finansieringsmodellens konsekvenser utan ändringskostnader 

Beaktandet av servicebehovet till 80 procent skapar ett incitament för välfärdsområdena att ef-
fektivisera sin verksamhet och därmed bromsa kostnadsökningen. Incitamentet effektiviseras 
av att ett återkommande finansieringsunderskott i välfärdsområdet (två gånger under tre på 
varandra följande räkenskapsperioder) leder till att ett utvärderingsförfarande inleds i välfärds-
området med stöd av lag. Å andra sidan tryggar reformen en tillräcklig finansiering av social- 
och hälsovårdstjänster genom att välfärdsområdenas kalkylerade kostnader justeras årligen på 
riksnivå så att de motsvarar de faktiska kostnaderna. Mekanismen kan också minska finansie-
ringen på riksnivå, om välfärdsområdena har kunnat producera social- och hälsovårdstjänster 
förmånligare än vad de fått finansiering för. 

Justeringen av finansieringen på riksnivå leder till att ett enskilt välfärdsområde endast får en 
andel av överskridningen av de kalkylerade kostnaderna som motsvarar dess storlek. Således 
inverkar en eventuell överskridning av de kalkylerade kostnaderna på mycket olika sätt bero-
ende på om det är fråga om några enstaka små områden eller ett stort antal områden, inklusive 
de största områdena. 

Som mest kan finansieringsmodellen bromsa upp ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna 
med något över 400 miljarder euro i dagens pengar före utgången av 2029 i förhållande till 
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basscenariot för finansministeriets beräkning av hållbarhetsunderskottet hösten 202036. Detta 
förutsätter att välfärdsområdena inte över huvud taget överskrider den finansiering som beviljats 
dem på förhand och att kvaliteten på och utbudet av de offentligt finansierade social- och häl-
sovårdstjänsterna inte förbättras väsentligt jämfört med nuläget annat än genom produktivitets-
ökning. Det finns dock inga garantier för att detta antagande blir verklighet eftersom kvaliteten 
på och utbudet av hälsovårds- och omsorgstjänster historiskt sett har förbättrats till och med 
snabbare än en höjning av levnadsstandarden.37 

Reformens inverkan när det gäller att dämpa kostnadsökningen beror också på i vilken mån 
staten kan styra välfärdsområdena till en kostnadseffektiv verksamhet, i sista hand genom de 
villkor som uppställs för att tilläggsfinansiering ska beviljas. Det som också inverkar är hur 
trovärdigt välfärdsområdena anser det vara att ett utvärderingsförfarande inleds till följd av upp-
repat beviljande av tilläggsfinansiering. Det är dock inte möjligt att på förhand på ett tillförlitligt 
sätt bedöma hur stora höjningar av finansieringsnivån som görs i samband med justeringarna i 
efterhand. Det finns dock en betydande risk för att dessa justeringar kommer att höja nivån på 
finansieringen av välfärdsområdena. 

Den beskattningsrätt som senare eventuellt beviljas välfärdsområdena ändrar väsentligt finan-
sieringen av välfärdsområdena som helhet. Konsekvenserna av en eventuell beskattningsrätt har 
inte bedömts i detta sammanhang eftersom beredningen av ärendet ännu pågår. 

4.2.1.14.3 Uppskattning av de ändringskostnader som reformen medför 

Reformen inbegriper betydande ändringskostnader, av vilka en del är bestående och en del är 
av engångsnatur. De största bestående ändringskostnaderna är harmonisering av lönerna (upp-
skattningsvis cirka 124–434 miljoner euro per år, i genomsnitt ca 280 miljoner euro per år på 
2023 års nivå) och förlorade skatteinkomster för att ingens beskattning ska skärpas (uppskatt-
ningsvis ca 255 miljoner euro per år på 2023 års nivå). Dessa ändringskostnader antas öka med 
tiden bland annat i och med att inkomstnivån höjs. 

Övriga bestående kostnader föranleds av harmoniseringen av kundavgifter, förmåner och er-
sättningar (ingen konsekvensbedömning ännu), behovet av mer personal och andra tilläggsre-
surser vid statliga ämbetsverk och inrättningar (cirka 30 miljoner euro), den övergångsutjäm-
ning som ingår i finansieringsmodellen för välfärdsområdena (cirka 20 miljoner euro per år från 
och med 2030) samt ordnandet av välfärdsområdesval (cirka 2 miljoner euro en gång vart fjärde 
år). De bestående ändringskostnaderna beräknas uppgå till i genomsnitt cirka 600 miljoner euro 
per år på 2030 års nivå. 

Kostnaderna för harmonisering av löner och kundavgifter ska betalas av välfärdsområdena. Där-
för är det möjligt att dessa ändringskostnader helt eller delvis kan täckas med den tilläggsfinan-
siering som välfärdsområdena får när den uppskattade årliga ökningen av servicebehovet höjs 

                                                      
36Basscenariot för beräkningarna av hållbarhetsunderskottet motsvarar en situation där social- och häl-

sovårdsreformen inte genomförs. Ökningen av utgifterna för social- och hälsovården enligt beräkning-

arna av hållbarhetsunderskottet presenteras i figur 6. 
37 Den årliga ökningen av volymen av kommunernas utgifter för social- och hälsovården har under åren 

2001–2018 varit i genomsnitt cirka 2,5 procent, när utgifterna korrigeras med prisindexet för social- och 

hälsovården. Denna ökning överstiger klart ökningen av det kalkylerade servicebehovet till följd av be-

folkningens åldrande. Därför har man också i finansministeriets beräkningar av hållbarhetsunderskottet 

antagit att det finns ett tryck på att förbättra kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna när levnads-

standarden stiger. 
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med 0,2 procentenheter 2023–2029 bland annat på grund av kostnaderna under övergångspe-
rioden. Kostnaderna för harmonisering av lönerna kan dock variera mycket mellan de olika 
välfärdsområdena. I vissa områden har lönerna redan kunnat harmoniseras före reformen och i 
andra områden kan det finnas mycket att harmonisera. Övriga bestående ändringskostnader ska 
betalas direkt av staten och från och med 2030 uppgår de till cirka 300 miljoner euro per år. 

Ändringskostnader av engångsnatur föranleds i huvudsak av administrativa kostnader och IKT-
kostnader. Dessa temporära tilläggskostnader för den temporära förvaltningen, välfärdsområ-
dena och kommunerna beräknas uppgå till sammanlagt cirka 800 miljoner euro och fördelas på 
åren 2021–2025, varvid de under dessa år uppgår till i genomsnitt cirka 150 miljoner euro per 
år. I beräkningarna har det antagits att särskild tilläggsfinansiering beviljas för dessa kostnader 
och de ökar inte permanent finansieringen av välfärdsområdena. 

För egendomsarrangemangen betalas ersättningar av engångsnatur till kommunerna från och 
med 2026, men det är fråga om en intern penningöverföring inom de offentliga finanserna som 
inte ökar utgifterna inom de offentliga finanserna som helhet. Därför har denna ändringskostnad 
i detta sammanhang inte inkluderats i beräkningarna av ändringskostnaderna vad gäller de of-
fentliga finanserna som helhet. 

Ändringskostnadernas storlek är förenad med betydande osäkerhetsfaktorer. Alla ändringskost-
nader har inte nödvändigtvis ännu kunnat identifieras eller deras storlek har inte kunnat bedö-
mas exakt. En sådan kostnad kan vara till exempel ogiltigförklaring och uppsägning av ingångna 
avtal om utläggning av social- och hälsovårdstjänster. Därför är det möjligt att uppskattningen 
av ändringskostnadernas storlek preciseras i framtiden. 

Storleken och tidpunkten för de nu uppskattade ändringskostnaderna åskådliggörs i figur 3. 

Figur 3. Uppskattning av ändringskostnaderna till följd av social- och hälsovårdsreformen, md 
euro enligt penningvärdet 2020. 
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4.2.1.14.4 Helhetsbedömning av reformens konsekvenser för de offentliga finanserna 

I figur 4 granskas hur den föreslagna finansieringsmodellen utifrån olika antaganden påverkar 
balansen i de offentliga finanserna i förhållande till basscenariot för finansministeriets beräk-
ning av hållbarhetsunderskottet på årsnivå. Siffrorna är i miljarder euro enligt prisnivån 2020. 
Figur 5 innehåller samma granskning, men kumulativt. På grund av justeringen av finansie-
ringen i efterhand finns det dock en betydande risk för att ökningen av social- och hälsovårds-
utgifterna är snabbare än vad som kan antas på basis av finansieringsmodellen och de beaktade 
ändringskostnaderna. 

I figuren presenteras följande kalkyler: 

- Kalkyl 1: Finansieringsmodellens konsekvenser utan ändringskostnader (finansie-
ringen höjs i enlighet med servicebehovet och prisindexet för välfärdsområdena, ök-
ningen av servicebehovet höjs med 0,2 procentenheter 2023–2029 och ökningen av ser-
vicebehovet beaktas till 80 procent från och med 2025) 

- Kalkyl 2: Alla identifierade och ovan närmare beskrivna ändringskostnader antas för-
svaga de offentliga finanserna i förhållande till scenariot enligt finansieringsmodellen. 
Med andra ord beviljas full tilläggsfinansiering för alla ändringskostnader. 

- Kalkyl 3: I kalkylen antas att harmoniseringen av lönerna kan finansieras inom ramen 
för finansieringsmodellen. Andra identifierade ändringskostnader antas försvaga de of-
fentliga finanserna i förhållande till scenariot enligt finansieringsmodellen. Med andra 
ord beviljas ingen tilläggsfinansiering alls för harmonisering av lönerna, men för övriga 
ändringskostnader beviljas full tilläggsfinansiering. 

Figur 4. Social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för de offentliga finanserna på årsnivå 
(jämfört med basscenariot), md euro enligt penningvärdet 2020. 
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Figur 5. Social- och hälsovårdsreformens kumulativa konsekvenser för de offentliga finanserna 
(jämfört med basscenariot), md euro enligt penningvärdet 2020. 

 
 

Kalkyl 1 har förklarats närmare redan i tidigare avsnitt och således ges nedan en mer ingående 
beskrivning av kalkylerna 2 och 3. 

I kalkyl 2 har det antagits att för harmonisering av lönerna beviljas utöver scenariot enligt 
finansieringsmodellen full tilläggsfinansiering. Uppskattningen av kostnaderna för harmonise-
ringen av lönerna är dock förenad med betydande osäkerhetsfaktorer eftersom de kalkylerade 
kostnaderna för harmoniseringen av lönerna är cirka 124–434 miljoner euro per år. I kalkylen 
har man använt medelvärdet av intervallet för uppskattningen, vilket är cirka 280 miljoner euro 
per år. 

Av figur 4 framgår att när alla ändringskostnader beaktas försvagar reformen balansen i de of-
fentliga finanserna med cirka 500 miljoner euro per år, varefter finansieringsmodellen börjar 
dämpa kostnadsökningen. Jämfört med finansministeriets beräkning av hållbarhetsunderskottet 
försvagar reformen de offentliga finanserna på årsnivå med cirka 200 miljoner euro 2029 och 
stärker dem med cirka 800 miljoner euro 2035. Dessa konsekvenser kan dock vara något större 
eller mindre beroende på konsekvenserna av harmoniseringen av lönerna. 

Av figur 5 framgår att utifrån dessa antaganden kan reformen kumulativt börja stärka de offent-
liga finanserna uppskattningsvis efter 2035. De besparingar som ackumuleras genom reformen 
överstiger då inom de offentliga finanserna som helhet de kostnader som uppstått under refor-
mens första år. 
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Reformens konsekvenser för tiden efter 2035 är mycket svåra att bedöma. Finansieringsmo-
dellen kommer sannolikt att redigeras utifrån praktiska erfarenheter och välfärdsområdena kan 
beviljas tilläggsfinansiering av olika orsaker. Dessutom kan ovannämnda konsekvenser som 
stärker de offentliga finanserna minskas av ännu okända ändringskostnader. 

I kalkyl 3 har man antagit att kostnaderna för harmonisering av lönerna kan täckas helt inom 
ramen för finansieringsmodellen. Detta kan vara möjligt eftersom det föreslås att finansieringen 
av välfärdsområdena bestäms så att den uppskattade årliga ökningen av servicebehovet höjs 
med 0,2 procentenheter 2023–2029 bland annat på grund av kostnaderna under övergångspe-
rioden. Denna höjning ökar finansieringen av välfärdsområdena med drygt 250 miljoner euro 
per år från och med 2029. Denna tilläggsfinansiering kan således i bästa fall täcka hela kostna-
den för harmonisering av lönerna (uppskattningsvis cirka 124–434 miljoner euro, i genomsnitt 
cirka 280 miljoner euro) eller åtminstone en betydande del av den. 

I detta fall föranleds merkostnader i förhållande till finansieringsmodellen endast av permanenta 
ändringskostnader som ska betalas direkt av staten (cirka 300 miljoner euro per år från och med 
2030) samt av ovan beskrivna ändringskostnader av engångsnatur. I kalkylen har det antagits 
att särskild tilläggsfinansiering beviljas för dessa kostnader och de ökar inte permanent finan-
sieringen av välfärdsområdena. 

Utifrån dessa antaganden kan reformen stärka de offentliga finanserna på årsnivå med cirka 100 
miljoner euro 2029 och med cirka 1,2 miljarder euro 2035 (figur 4). Reformen kan i detta fall 
kumulativt sett börja medföra inbesparingar först cirka från och med 2033 (figur 5), när de 
inbesparingar som ackumuleras genom reformen inom de offentliga finanserna som helhet över-
stiger de kostnader som uppstått under reformens första år. 

4.2.1.14.5 Bedömning av utvecklingen av utgifterna i de olika alternativen 

I figur 6 presenteras finansministeriets bedömning av utvecklingen av social- och hälsovårdsut-
gifterna utan reform. Denna kalkyl har gjorts utifrån de antaganden som legat till grund för 
finansministeriets beräkningar av hållbarhetsunderskottet hösten 2020. Denna uppskattning har 
jämförts med utvecklingen av social- och hälsovårdsutgifterna enligt finansieringsmodellen till 
vilken har lagts alla ändringskostnader som välfärdsområdena orsakas (inklusive harmonisering 
av lönerna). Alla ändringskostnader syns dock inte i denna figur eftersom bland annat förlorade 
skatteinkomster inte är utgifter för välfärdsområdena. 
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Figur 6. Utvecklingen av social- och hälsovårdsutgifterna md euro enligt penningvärdet 2020. 

 
 

4.2.1.14.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utan ändringskostnader blir finansieringsmodellens 
effekt, drygt 400 miljoner euro, något mindre än den möjlighet att dämpa kostnadsökningen 
med cirka 0,5 miljarder euro på 2029 års nivå som konstaterades i regeringens ställningstagande 
om en färdplan för hållbarheten den 16 september 2020. Såsom konstateras i ställningstagandet 
ser det dock ut som att de offentliga finanserna inte kommer att stärkas till följd av reformen 
under 2020-talet, eftersom reformen inbegriper betydande ändringskostnader. Således kan re-
formen inte beaktas som en åtgärd som stärker de offentliga finanserna under 2020-talet. 

Om full statlig finansiering beviljas för alla ändringskostnader (inklusive harmonisering av lö-
nerna), kan reformen i bästa fall börja stärka de offentliga finanserna på årsnivå från och med 
början av 2030-talet. I detta fall kan reformen i bästa fall börja stärka de offentliga finanserna 
kumulativt efter mitten av 2030-talet. 

Om välfärdsområdena inte beviljas separat tilläggsfinansiering för harmonisering av lönerna 
men full statlig finansiering beviljas för övriga ändringskostnader kan reformen i bästa fall börja 
stärka de offentliga finanserna på årsnivå från och med slutet av 2020-talet. I detta fall kan 
reformen börja stärka de offentliga finanserna kumulativt från och med början av 2030-talet. 

Reformens konsekvenser för tiden efter 2035 är mycket svåra att bedöma. Dessutom är det 
mycket osäkert hur stora ändringskostnaderna kommer att vara och hur finansieringsmodellen 
kommer att fungera i praktiken. Därför finns det en betydande risk för att ökningen av social- 
och hälsovårdsutgifterna är snabbare än vad som kan antas på basis av finansieringsmodellen 
och de beaktade ändringskostnaderna. 
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4.2.2 Konsekvenser för myndigheternas verksamhet 

Denna proposition gäller primärt inrättande av välfärdsområden och överföring av uppgifterna 
inom social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna 
till välfärdsområden. Inrättandet av välfärdsområden innebär en grundläggande förändring i 
Finlands offentliga förvaltning. Genom reformen skapas en helt ny förvaltningsnivå, självsty-
rande välfärdsområden. Den offentliga förvaltningen kommer därmed i fortsättningen att ha tre 
självständiga och självstyrande aktörer: staten, välfärdsområdena och kommunerna. Dessa för-
ändringar kommer att betydligt påverka främst de myndigheters uppgifter som i dagsläget an-
svarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet och även tillsynsmyn-
digheternas uppgifter. 

4.2.2.1 Konsekvenser för kommunernas organisation och verksamhet 

Kommunernas och samkommunernas beslutsprocesser ska enligt förslaget inte längre gälla ord-
nande och förvaltning av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Det innebär att refor-
men medför betydande förändringar i kommunernas och samkommunernas uppgifter och orga-
nisation. När förvaltningen sker i välfärdsområden och delvis i nya organisationer för tjänste-
produktion minskar kommunernas uppgifter betydligt samtidigt som deras nuvarande förvalt-
ningsorganisation blir lättare. Förvaltningsorganisationen har gjorts lättare även tidigare, när 
kommuner har tillhandahållit social- och hälsovård genom samarbete exempelvis med hjälp av 
samkommunsmodeller eller modeller med ansvariga kommuner. Kommunerna har sedan in-
gången av 2004 ansvarat för räddningsväsendet i samverkan inom räddningsområden (det lo-
kala räddningsväsendet). Förändringarna har enligt utredningar38 haft konsekvenser för genom-
förandet av och strukturerna för förvaltningen och beslutsfattandet. 

Till följd av reformen kommer antalet organisationer att minska när uppgifterna för de nuva-
rande 294 kommunala anordnarna av social- och hälsovård på det finländska fastlandet koncen-
treras till 21 välfärdsområden samt Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Detta innebär 
att social- och hälsovården och vårdresurserna i betydande grad koncentreras till besluts- och 
förvaltningsnivåer med organiseringsansvar och med större invånarantal och ekonomisk bär-
kraft. 

Inrättandet av välfärdsområden kräver en omfattande omorganisering av verksamheten i kom-
munerna. Det är i synnerhet antalet enheter med ansvar för sådan myndighetsverksamhet som 
ligger på kommunernas ansvar som kommer att minska både på riksnivå och regionalt. Uppgif-
ter och verksamhet som tidigare utfördes i flera kommuner eller som kommunalt samarbete 
flyttas under en enda organisation och ledning i ett välfärdsområde. För kommuninvånarna in-
nebär det att de då i praktiken får tjänsterna från en enda offentlig organisation och huvudsak-
ligen producerade av välfärdsområdet. Detta är en stor förändring jämfört med nuläget. Även 
om antalet samkommuner som ansvarar för hela social- och hälsovården har ökat de senaste 
åren, ordnas social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna för närvarande i regel fortfa-
rande av minst två – och i vissa fall rentav fyra – olika organisationer: boningskommunen, en 

                                                      
38Kallio, O. (2003) Pelastustoimen alueellistaminen lähtökuopissa. Seurantatutkimuksen ensimmäisen 

vaiheen loppuraportti. Tammerfors: Tampereen yliopistopaino Oy. Kallio, O. & Tolppi, R. (2008) Pe-

lastustoimen alueellistamisen lähtölaukaus 2004. Ensimmäisten vuosien kokemuksia alueiden, asukkai-

den ja kuntien näkökulmasta. Tammerfors universitet, serien Kunnallistutkimuksia. Tolppi, R. & Kal-

lio, O. (2012) Alueellinen pelastustoimi seitsemän toimintavuoden jälkeen. Muutoksia ja kokemuksia 

aluepelastuksesta 2004–2010. Seurantatutkimuksen 3. vaiheen loppuraportti. Helsingfors: Finlands 

Kommunförbund. 
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samkommun för folkhälsoarbetet, en samkommun för sjukvårdsdistriktet och en samkommun 
för specialomsorgsdistriktet. 

Propositionen begränsar inte kommunernas möjligheter att i framtiden producera social- och 
hälsovårdstjänster utifrån sin allmänna behörighet. Om en kommun deltar i ett anbudsförfarande 
eller annars bedriver verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska den enligt 126 § i 
kommunallagen bolagisera sin verksamhet39. 

När samarbetsarrangemangen minskar blir de nuvarande komplicerade förvaltningsstrukturerna 
i flera nivåer tydligare, och samtidigt kan den särskilda kompetensen inom myndighetsuppgif-
terna koncentreras. Uppskattningsvis kommer arbetsfördelningen och arbetsarrangemangen i 
anslutning till uppgifterna i vissa fall att kunna ordnas smidigare. Mer kompetens och resurser 
kan också inriktas på att utveckla uppgifter och tjänster. Samtidigt kan tjänsteinnehavarnas och 
arbetstagarnas arbetsresor bli längre, och i vissa fall kan arbetet komma att kräva resor på olika 
håll i välfärdsområdet. 

Också de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som kommunerna an-
svarar för och den kommunalt anställda personalen inom dessa sektorer överförs till välfärds-
områdena, med undantag för Helsingfors och HUS. Eftersom den planerade ändringen gäller en 
av de största kommunala sektorerna kommer den att ha stor effekt på alla besluts- och förvalt-
ningsstrukturer även i fråga om de uppgifter som blir kvar. Att fatta beslut om förvaltnings-
strukturen hör i enlighet med kommunallagen till kommunens självstyrelse, och därmed ska 
kommunerna genom sina beslut ta hänsyn till ändringarna genom att reformera sin förvaltnings-
struktur. När uppgifterna och därmed personalen minskar stort i kommunerna måste de också 
omorganisera stödtjänsterna. 

Reformen kan få konsekvenser för kommunernas samverkan och samarbetsstrukturer även i 
större utsträckning än i fråga om de föreslagna uppgifterna. Sett utifrån den kommunala verk-
samheten kommer reformen att kräva att samarbetsnätverken omformas och nya gemensamma 
arbetsformer utvecklas, också i de nya välfärdsområdena. Det blir särskilt viktigt att skapa ge-
mensamma arbetsformer och förfaranden, exempelvis i fråga om tjänsterna för barnfamiljer, när 
en del av tjänsterna överförs till välfärdsområdena och en stor del kvarstår hos kommunerna, 
bland annat den småbarnspedagogiska verksamheten och den grundläggande utbildningen. 
Också när det gäller att främja välfärd och hälsa är det väsentligt med ett välfungerande samar-
bete mellan kommun och välfärdsområde. Detta beskrivs mer utförligt under rubrik 4.2.4.4.  

I den föreslagna lag som gäller införande av reformen föreskrivs det om skyldighet för de myn-
digheter som nu ansvarar för de uppgifter som överförs till välfärdsområdena att delta i den 
beredning som krävs för inrättandet av välfärdsområden. I synnerhet när det gäller personalar-
rangemangen kommer detta att innebära ett betydande merarbete i kommunerna innan reformen 
träder i kraft, eftersom man i fråga om de uppgifter som överförs måste utreda personalens 
arbetsuppgifter och i synnerhet en eventuell överföring av anställda i stöduppgifter till välfärds-
områdena. Kommunerna ska föra samarbetsförhandlingar med personalen i anslutning till för-
ändringarna. Förberedelserna inför förändringarna kräver också arbetsinsatser av både tjänste-
män och förtroendevalda i kommunerna. Exempelvis behövs det dels beredningsgrupper bestå-

                                                      
39 Utredningsrapport om kommunernas roll som social- och hälsovårdsproducenter. Social- och hälso-

vårdsministeriets rapporter och promemorior 2020:5.  

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162098>  
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ende av sakkunniga, dels omfattande bakgrundsberedningar och bakgrundsutredningar som ut-
förs som tjänsteuppdrag för att planera både kommunernas och välfärdsområdenas framtida 
verksamhet. 

Reformen medför också nya krav på kommunledningen och förutsätter ett kompetent föränd-
ringsledarskap. Förändringarna i kommunens roll och uppgifter måste beaktas i kommunstrate-
gin, som styr kommunens verksamhet. För att den önskade förändringen ska kunna åstadkom-
mas behövs dels en strukturell förändring, dvs. flexibilitet att agera över förvaltnings- och sek-
torsgränserna, dels också en förändring av verksamhetskulturen när arbetssättet blir allt mer 
nätverksbaserat. Kontaktytan mellan kommunen och välfärdsområdet ska i fortsättningen vara 
en central knutpunkt för det arbetssättet. Det kommer att inverka väsentligt på både kommunens 
och välfärdsområdets verksamhet hur väl denna knutpunkt fungerar. 

Inrättandet av en ny flersektoriell arbetsgivarorganisation, Kommun- och välfärdsområdesar-
betsgivarna KT, orsakar inte någon förändring i hur intressebevakningen ordnas i kommunerna 
och samkommunerna. Ur välfärdsområdenas perspektiv skapar en ny flersektoriell arbetsgivar-
organisation bättre förutsättningar för intressebevakning och samordning av arbetsgivarintres-
sen. Den bidrar till att även i arbetsmarknadens centralorganisationer stärka det inflytande som 
de arbetsgivare har som är verksamma främst med hjälp av offentliga skattemedel. 

4.2.2.2 Konsekvenser för välfärdsområdenas verksamhet 

Förslaget preciserar och förtydligar välfärdsområdenas organiseringsansvar och den anknytande 
skyldigheten att styra tjänsteproduktionen utifrån organiseringsansvaret. Förslaget förtydligar 
de offentliga och de privata tjänsteproducenternas respektive roller och ansvar i tjänsteprodukt-
ionen. Genom förslaget tas specialvillkoren för skötsel av en offentlig förvaltningsuppgift in i 
lagen i enlighet med grundlagsutskottets tolkningspraxis. 

Bestämmelserna om välfärdsområdenas organiseringsansvar och om anskaffningen av tjänster 
kommer att kräva stärkt kompetens på vissa områden i välfärdsområdena och att eventuell ut-
lagd tjänsteproduktion åtminstone delvis återförs till huvudmannen för egen produktion. Denna 
förändring kan också bli verklighet successivt efter att de nuvarande upphandlingskontrakten 
löpt ut. Förslagen preciserar och skärper också välfärdsområdets förmåga och skyldighet att 
styra och övervaka den utlagda tjänsteproduktionen. 

Förslaget innebär att kompetens i fråga om upphandlings- och avtalshantering kommer att få en 
starkare framtoning inom välfärdsområdenas administrativa uppgifter samt mer generellt exper-
tis i fråga om planering, hantering och utveckling av tjänsteproduktionens innehåll, producent-
nätverk och produktionsstruktur. Förslaget kommer således att åtminstone i någon mån öka väl-
färdsområdenas administrativa börda, och fram för allt kräver det att välfärdsområdena byter 
fokus för sin förvaltnings expertarbete i en riktning som har en mer övergripande och mer vid-
sträckt omfattning än kommunernas och samkommunernas förvaltningspersonal. En del av kon-
sekvenserna följer av åtgärder av engångsnatur och en del konsekvenser är mer bestående. Tem-
porära uppgifter samt kostnaderna för dem har uppskattats närmare under rubrik 4.2.1.12. 

Även om förslaget beräknas öka välfärdsområdenas administrativa börda något, kommer det 
samtidigt att i betydande grad stärka riskhanteringen och förutsebarheten för organiseringsupp-
giften, vilket väsentligt främjar, stabiliserar och förbättrar verksamhetens kontinuitet och bered-
skapen. I fortsättningen blir det följaktligen verksamhetsmässigt och ekonomiskt hållbarare än 
för närvarande att använda köpta tjänster. På grund av detta kan det bedömas att också en even-
tuell permanent ökning av den administrativa bördan är synnerligen motiverad till denna del 
och att nyttan av den kommer att gynna befolkningen i området i synnerhet på lång sikt. 
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Nuläget förändras inte i fråga om kundens ställning och rättigheter eller kundskyddet. Med stöd 
av sitt organiseringsansvar bär välfärdsområdet ansvar för alla de tjänster som omfattas av dess 
organiseringsansvar och i sista hand också för de tjänster som privata tjänsteproducenter och 
deras underleverantörer producerar för välfärdsområdet. Privata tjänsteproducenter ansvarar för 
de tjänster de producerar och ansvarar för tjänsterna också för sina underleverantörers del. Un-
derleverantörerna ansvarar för sina egna prestationer. Kunderna förfogar över olika, även i dag 
giltiga, rättsmedel visavi välfärdsområdets tjänster. 

4.2.2.3 Överföring av elevhälsan till välfärdsområdena 

Elevhälsa enligt lagen om elev- och studerandevård avses vara en central och konkret tjänst som 
fungerar på kontaktytan mellan kommunen och välfärdsområdet. I dagsläget är elevhälsotjäns-
terna utspridda på olika administrativa aktörer, vilket har lett till stor variation i servicen, för-
svårat styrningen av tjänsterna och splittrat servicesystemet. Det råder ojämlikhet bland elever 
och studerande när det gäller tillgång till och kvalitet på tjänsterna. 

Efter reformen ska kurators- och psykologtjänsterna inom elevhälsan ordnas som en del av väl-
färdsområdenas social- och hälsovårdstjänster. Detsamma gäller skolhälsovården och studeran-
dehälsovården på andra stadiet. Elevhälsotjänsterna ska även i fortsättningen tillhandahållas 
som närservice i skolor och läroanstalter. Det är en förutsättning för att det generellt inriktade 
elevhälsoarbetet ska kunna genomföras och för att de individuellt inriktade elevhälsotjänsterna 
ska vara tillgängliga och åtkomliga. 

Kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan är numera huvudsakligen underställda under-
visningsväsendet. Det nuvarande arrangemanget har ansetts vara bra i det avseendet att service-
anordnaren är bekant med läroanstaltsmiljön och även känner till elevernas och de studerandes 
behov väl. Som anställda inom elevhälsan har kuratorerna och psykologerna också haft ett na-
turligt samarbete med de anställda inom undervisningsväsendet. En risk i samband med refor-
men kan anses vara att välfärdsområdet fjärmar sig från kommunernas undervisningsväsende 
och läroanstalter. Därför bör kommunernas undervisningsväsende och välfärdsområdets elev-
hälsa särskilt fästa avseende vid att säkerställa att samarbetsstrukturerna fungerar och att in-
formationsutbytet ligger på en tillräckligt hög nivå. På så sätt sörjer man för att eleverna och de 
studerande får det stöd de behöver. 

I och med reformen kommer ansvaret för att organisera alla elevhälsotjänster att koncentreras 
till välfärdsområdena, och därmed blir det lättare att hantera den samlade elevhälsan. När det 
bara finns en ansvarig anordnare blir det möjligt att utveckla de vårdanställdas verksamhet, ar-
betsfördelning och samarbete inom elevhälsan som en helhet på ett mer ändamålsenligt sätt efter 
elevernas och de studerandes behov. Det gör det lättare att utveckla elevhälsotjänsterna till en 
smidig funktionell helhet där elever och studerande inte i onödan sänds från en elevhälsotjänst 
till en annan. 

När kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan administrativt överförs till social- och häl-
sovården inom välfärdsområdena kommer kopplingen att stärkas mellan deras arbete och väl-
färdsområdets övriga social- och hälsovård. Detta gör det möjligt att säkerställa smidigare ser-
vicekedjor i synnerhet för elever och studerande som behöver stöd. Det skulle underlätta en 
smidigare informationsgång inom elevhälsan om alla som arbetar med elevhälsa är underställda 
samma personuppgiftsansvarige. En annan underlättande faktor är att välfärdsområdena kom-
mer att ha bättre möjligheter än de nuvarande små tjänsteleverantörerna att skaffa sig ändamåls-
enliga klient- och patientdatasystem för elevhälsoarbetet. Dagens brokiga praxis för registre-
ring, lagring och utlämnande av uppgifter kommer att förenhetligas när klient- och patientupp-
gifter registreras i välfärdsområdets klient- och patientregister, och därmed stärks möjligheterna 
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till kunskapsbaserad ledning. När klient- och patientuppgifterna i fråga om elever och stu-
derande behandlas smidigare inom elevhälsan kommer arbetet för alla elevhälsoaktörer att ef-
fektiviseras och rationaliseras. Inom välfärdsområdets social- och hälsovårdsorganisation kom-
mer kuratorerna också att ha möjlighet att vid behov göra bedömningar av och fatta beslut om 
servicebehovet enligt socialvårdslagen. Således behöver eleverna inte särskilt söka sig till soci-
alvårdens verksamhetsställen. 

I och med reformen koncentreras kurators- och psykologtjänsterna inom elevhälsan till större 
administrativa enheter i välfärdsområdena. Det blir betydligt lättare att sörja för de anställdas 
yrkeskompetens och stöd när de arbetar inom välfärdsområdets social- och hälsovård. I synner-
het förbättras situationen jämfört med nuläget för dem som för närvarande arbetar ensamma 
inom undervisningsväsendet i små kommuner när det professionella stödet från den bakomlig-
gande organisationen stärks. Eleverna och de studerande får bättre tjänster på jämlikare villkor 
när de anställdas kompetens säkras och tjänsterna blir mer enhetliga. Ett starkare professionellt 
stöd kommer sannolikt att ha en positiv inverkan också på tillgången på personal och välbefin-
nandet i arbetet. Välfärdsområdena utgör större enheter än dagens kommuner och har därför 
bättre möjligheter att inom sitt område allokera resurserna inom elevhälsan så att de motsvarar 
servicebehovet. Det förbättrar ställningen för de elever och studerande som behöver särskilt 
stöd. 

Som arbetsgivare kommer välfärdsområdet att ha god kännedom om den allmänna social- och 
hälsovårdslagstiftningen, inklusive lagstiftningen om yrkesutbildade personer inom de berörda 
sektorerna, vilket inte alltid är fallet i fråga om chefer för undervisningsväsendet i små kommu-
ner. Välfärdsområdenas enheter för elevhälsa kommer att ha betydligt bättre möjligheter att 
styra och även utöva tillsyn över de yrkesutbildade personerna inom elevhälsan och tillgodose-
endet av kundens rättigheter. Detta förbättrar avsevärt elevernas, de studerandes och arbetsta-
garnas rättsskydd. 

Från och med ingången av 2021 producerar Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) studeran-
dehälsovårdstjänster för alla högskolestuderande. Till följd av detta skiljer sig tjänsterna för 
unga på olika utbildningsstadier allt mer klart från varandra, varvid behovet av att på ett funge-
rande sätt ordna hälso- och sjukvård för dem som studerar på andra stadiet framträder tydligare 
och mer markerat än tidigare. Det måste säkerställas att välfärdsområdena har tillräckliga resur-
ser och strukturer för studerandehälsovård för att det ska vara möjligt att stödja studieförmågan 
hos de studerande på andra stadiet och för att de studerande ska få tjänster av jämn kvalitet efter 
behov oberoende av läroanstalt. Ur en enskild studerandes synvinkel är det fråga om att de 
tjänster som den studerande behöver finns tillgängliga med låg tröskel nära den studerande vid 
ett verksamhetsställe för studerandehälsovård. 

4.2.2.4 Den nyländska särlösningens konsekvenser för välfärdsområdenas verksamhet 

Enligt förslaget ska verksamheten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) fort-
sätta liksom nu inom HUS-sammanslutningen på grundval av en utredning som ska göras 2022, 
tills välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ingår det första 
HUS-organiseringsavtalet före utgången av 2024. 

Välfärdsområdena i Nyland övertar liksom välfärdsområdena i landet i övrigt den social- och 
hälsovård som kommunerna i dagsläget ordnar, med undantag för uppgifterna för Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt, som överförs till HUS-sammanslutningen. För Helsingfors stads 
del kommer verksamheten till en början att fortsätta som för närvarande, men på samma sätt 
som för de andra välfärdsområdena i Nyland stärks ansvaret jämfört med nuläget, eftersom väl-
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färdsområdena föreslås ha det primära ansvaret för att ordna social- och hälsovården och orga-
nisera räddningsväsendet. Det primära ansvaret framhäver deras ansvar för att se till att service-
kedjorna och servicehelheterna förverkligas och att ansvaret i första hand ska fullgöras genom 
att primärvården stärks. De ska också ha finansieringsansvar för HUS-sammanslutningens verk-
samhet. 

Den nyländska särlösningens konsekvenser för organiseringen av den praktiska räddningsverk-
samheten kan bedömas vara små eftersom nätverket av brandstationer, den personal som ansva-
rar för uppgifterna och materielen i princip förblir oförändrade och det närmast är en administ-
rativ lösning. Inom Nylands område kommer det enligt förslaget att inom räddningsväsendet 
finnas en ny anordnare och en producent vilkas administrativa arrangemang kommer att kräva 
något mer resurser än de nuvarande resurserna. 

Mellersta Nylands räddningsverk har varit räddningsverk inom det lokala räddningsväsendet i 
Mellersta Nyland. Enligt den föreslagna indelningen i välfärdsområden kommer området för 
räddningsväsendet i Mellersta Nyland att fördelas mellan Mellersta Nylands och Vanda-Kervo 
välfärdsområden. I införandelagen föreslås därför i fråga om Mellersta Nyland en bestämmelse 
om delning av verksamheten inom räddningsväsendet mellan dessa välfärdsområden. Enligt 58 
§ i införandelagen ska Mellersta Nylands och Vanda-Kervo välfärdsområden och deras tempo-
rära beredningsorgan komma överens om hur personal, materiel och avtal från räddningsväsen-
det i Mellersta Nyland ska fördelas mellan välfärdsområdena. Personalen vid räddningsväsendet 
i Mellersta Nyland är för närvarande anställd hos Vanda stad och staden äger räddningsväsen-
dets lösa egendom. Brandstationsfastigheterna ägs av kommuner, avtalsbrandkårer och enskilda 
inom räddningsväsendets område. Enligt förslaget ska välfärdsområdena ingå avtal före ut-
gången av maj 2022. Statsrådet kommer att besluta om dessa frågor i den utsträckning välfärds-
områdena inte har fattat beslut om ärendena, och beslutet föreslås gälla tills välfärdsområdena 
kommer överens om något annat. Beslutet ska få verkställas omedelbart. Vilka konsekvenser 
delningen av verksamheten för räddningsväsendet har för personalens och egendomens place-
ring och för avtalsparterna är således beroende av välfärdsområdenas och deras temporära be-
redningsorgans avtal. De verksamhetsmässiga konsekvenserna av delningen av verksamheten 
för det nuvarande räddningsväsendet i Mellersta Nyland är beroende av omfattningen och arten 
av det samarbete som välfärdsområdena kommer överens om med stöd av lagen om välfärds-
områden. 

Förslaget påverkar inte landskapsindelningen i landskapet Nyland eller de övriga myndigheter-
nas verksamhetsområden. 

Särlösningen har också konsekvenser för informationsledningen om vilken det föreskrivs i la-
gen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019). En-
ligt lagen om sekundär användning baserar sig informationsledning på artikel 6.1 e i dataskydds-
förordningen, enligt vilken uppgifter får behandlas, om det är nödvändigt för att utföra en upp-
gift av allmänt intresse eller som ett led i den registeransvarigas myndighetsutövning. Trots 
förslaget om registrering av klient- och patientuppgifter i Nylands separata lösning innebar det 
primära organiseringsansvaret att Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad trots sekre-
tessplikten och med stöd av artikel 9.2 h i dataskyddsförordningen har rätt att på ett identifierbart 
sätt behandla och samköra kunduppgifter som har uppkommit i vars och ens egen verksamhet 
eller som är införda i dess egna register samt kunduppgifter som HUS-sammanslutningen pro-
ducerar på basis av finansieringsansvaret för dess räkning. Behandlingen ska vara nödvändig 
för att den serviceverksamhet som Nylands välfärdsområde eller Helsingfors stad är ansvarig 
för, ska kunna produceras, följas, utvärderas, planeras, utvecklas, ledas och övervakas. 
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4.2.2.5 Avtalshanteringsrelaterade uppgifter i välfärdsområdena 

Det gäller för välfärdsområden att i ljuset av de föreslagna preciserande bestämmelserna 
granska lagenligheten hos de avtal som överförs från kommunerna och som gäller social- och 
hälsovårdstjänster som anskaffas hos privata tjänsteproducenter och inhyrning av personal. Be-
stämmelserna i 3 kap. i den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård gäller i 
princip nya upphandlingsavtal som ett välfärdsområde ingår, med undantag för tillämpningen 
av allmänna förvaltningslagar, straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar. I fråga om 
dessa ska också de avtal som överförs vid behov uppdateras. För närvarande finns det inga 
heltäckande bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar när en privat tjänsteproducent produ-
cerar sådana social- och hälsovårdstjänster i form av köpta tjänster som ska betraktas som of-
fentliga förvaltningsuppgifter eller när inhyrd arbetskraft eller arbetskraft som skaffas hos en 
privat tjänsteproducent används i offentliga social- och hälsovårdstjänster. Bestämmelserna om 
straffrättsligt tjänsteansvar i 40 kap. i strafflagen (39/1889) tillämpas också för närvarande på 
personer som utövar offentlig makt, det vill säga också när offentlig makt utövas i fråga om 
köpta tjänster som skaffas hos en privat tjänsteproducent (t.ex. bruk av begränsande åtgärder i 
sådan institutionsservice inom barnskyddet eller boende- eller institutionsservice för personer 
med utvecklingsstörning som privata tjänsteproducenter producerar som köpta tjänster). 

I och med den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård utvidgas tjänsteansvaret 
till att på ett heltäckande sätt gälla anställda hos privata tjänsteproducenter och deras underle-
verantörer samt inhyrd arbetskraft och arbetskraft som skaffas hos privata tjänsteproducenter 
när dessa tillhandahåller kunder social- och hälsovårdstjänster som omfattas av välfärdsområ-
dets organiseringsansvar. Regleringen uppfyller de villkor som i 124 § i grundlagen ställs för 
överföring av en offentlig förvaltningsuppgift på någon annan än en myndighet. 

Till den del det förutsätts i 29 § i den föreslagna införandelagen gäller dessutom att när avtalen 
har överförts ska de ändras i överensstämmelse med innehållet i 3 kap. i lagen om ordnande av 
social- och hälsovård för att de ska kunna fortsätta att gälla mellan välfärdsområdet och tjäns-
teproducenten efter det att lagändringarna har trätt i kraft. Möjligheterna att omarbeta avtalen 
så att de är förenliga med den nya lagstiftningen begränsas av upphandlingslagen. Det är således 
möjligt att en del av avtalen kommer att ogiltigförklaras eller, om välfärdsområdet så beslutar, 
sägas upp på det sätt som avses i 29 § i införandelagen. Saken beskrivs närmare under rubrik 
4.2.1.11. 

Att överta de avtal som överförs, bedöma avtalens lagenlighet och förhandla med avtalsparterna 
för att omarbeta avtalen är en omfattande uppgiftshelhet för välfärdsområdena i övergångsfasen 
och en uppgift där det krävs juridisk kompetens. Ytterligare behov av administrativt arbete upp-
står sannolikt också av att tjänsteproduktionen omorganiseras om upphandlingskontrakt ogil-
tigförklaras eller sägs upp, vilket sannolikt kräver att den egna tjänsteproduktionen utökas 
och/eller att ersättande upphandlingar genomförs. 

Välfärdsområdenas temporära organisationer kan i enlighet med förslaget i införandelagen re-
dan 18 månader före reformens ikraftträdande, det vill säga med början sommaren 2021, vidta 
preliminära beredningsåtgärder i anslutning till avtal, upphandlingar och i förekommande fall 
ökning av den egna produktionen. Välfärdsområdets organ kan ta över beredningsåtgärderna 
den 1 mars 2022. Egentliga avtalsändringar kan genomföras från ingången av 2023 i och med 
överföringen av avtalsägandet. Välfärdsområdena ska senast den 31 oktober 2023 underrätta 
avtalspartnerna och social- och hälsovårdsministeriet om en eventuell ogiltigförklaring av avta-
len. Avtalen blir ogiltiga den 1 januari 2026 och eventuella uppsagda avtal senast den 1 januari 
2028. 
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Till denna del medför förslaget ändringskostnader åren 2021–2022. Under den tiden kommer 
välfärdsområdena att gå igenom de avtal som överförs samt planera och inleda behövliga åtgär-
der. Omsorgsfull genomgång av de avtal som ska övertas är ett mycket viktigt steg med tanke 
på uppgiften att bära organiseringsansvaret. Ändringskostnader uppkommer sannolikt också 
2023 när de egentliga avtalsändringarna genomförs. Det behov av tilläggsresurser som förslaget 
medför har beaktats i propositionens ändringskostnader och presenterats under konsekvensbe-
dömningens rubrik 4.2.1.12. 

Det uppskattas att välfärdsområdena inom ramen för förslaget och den beskrivna tidsplanen 
kommer att ha tillräckligt med tid att göra en omsorgsfull analys av de avtal som överförs, för-
handla med avtalspartnerna om ändringarna, slå fast vilka avtal eller vilka villkor i avtalen som 
behöver ogiltigförklaras, fatta beslut om de uppsägningar som avses i 29 § i införandelagen och 
vid behov ordna ersättande verksamhet genom egen tjänsteproduktion eller anskaffa tjänster 
genom ny upphandling i enlighet med lag. En större upphandling tar uppskattningsvis tolv må-
nader att genomföra. Således är det möjligt att inom den föreslagna tidsplanen genomföra er-
sättande upphandlingar för de avtal som ogiltigförklaras eller eventuellt sägs upp. De föreslagna 
övergångsbestämmelserna säkerställer att avtalsändringarna sker på ett kontrollerat sätt utan att 
tjänsteproduktionen äventyras. 

Enligt förslaget i propositionen ska välfärdsområdena betala tjänsteproducenterna ersättning för 
investeringar som gjorts på grund av de ogiltigförklarade avtalen eller de avtal som sägs upp 
med stöd av 29 § i den föreslagna införandelagen och som företaget inte längre har någon nytta 
av, i sådana fall där tjänsteproducenten inte har kunnat förbereda sig på detta. Ersättning kan 
betalas för till exempel reparationer i lokaler, eventuella IKT-investeringar och anskaffningar 
av lösöre som det inte längre finns någon användning för. Det uppskattas dock att mängden 
onyttiga investeringar, det vill säga sådana som inte till exempel kan utnyttjas på något annat 
sätt, säljas eller uthyras vidare, kommer att vara mycket liten och att eventuella ersättningar till 
övervägande del kommer att gälla bara en del av investeringarnas totala värde. Saken beskrivs 
närmare under rubrik 4.2.1.11. 

4.2.2.6 Uppgifter i anslutning till harmonisering av avgifter, arvoden och stöd i välfärdsområ-
dena 

Till följd av reformen ska flera olika avgifter, ersättningar eller arvoden harmoniseras. Hit hör 
till exempel kundavgifter, servicesedlar, ekonomiska stödåtgärder som beviljas personer med 
funktionsnedsättning, arvoden för stöd för närståendevård, arvoden för familjevård samt eko-
nomiskt stöd inom barnskyddets öppenvård och eftervård. Välfärdsområdena ska i sin verksam-
het genomföra ändringarna i olika avgifter, arvoden och stöd. Innan organiseringsansvaret över-
förs bestäms till exempel kundavgifterna i enlighet med de beslut som fattas av respektive be-
hörig kommun och samkommun. Välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om avgifterna 
2022. När välfärdsområdena har inlett sin verksamhet ska avgifterna bestämmas på enhetliga 
grunder som välfärdsområdet beslutar om, det vill säga avgifterna ska förenhetligas från och 
med den 1 januari 2023. 

I lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), nedan klientavgiftslagen, 
föreskrivs om avgifter som kommunerna tar ut för social- och hälsovårdstjänster som de ordnar. 
Utgångspunkten enligt 1 § i klientavgiftslagen är att en avgift kan tas ut för kommunala social- 
och hälsovårdstjänster av den som använder tjänsten, om inte något annat föreskrivs genom lag. 
I klientavgiftslagen föreskrivs det i fråga om vissa tjänster om grunderna för bestämmande av 
avgifterna och utöver detta föreskrivs det i förordningen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (912/1992) om de högsta avgifterna för vissa tjänster. Även om det inte uttryckli-
gen föreskrivs om avgifterna för alla tjänster, begränsas uttaget av avgift i fråga om alla tjänster 
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av att avgiften enligt 2 § i klientavgiftslagen inte får överstiga kostnaderna för produktionen av 
tjänsten. 

Kommunerna kan besluta att ta ut avgifter som är lägre än de maximibelopp som anges i klient-
avgiftslagen och klientavgiftsförordningen eller helt låta bli att ta ut avgift. På grund av det 
ovansagda varierar nu avgiftspraxis mer eller mindre från kommun till kommun beroende på 
tjänsten. Det finns skillnader i de informationssystem som kommunerna använder och i de pro-
cesser som hänför sig till uttagandet av avgifter. 

I fortsättningen ska välfärdsområdet ta ut kundavgifterna. Det finns betydligt färre välfärdsom-
råden än kommuner, vilket redan i sig minskar skillnaderna i kundavgifternas belopp och be-
stämningsgrunderna och till exempel i datasystemen och processerna på riksnivå. Avgifterna 
och grunderna för hur de bestäms kan dock även i fortsättningen variera mellan de olika väl-
färdsområdena inom de gränser som lagstiftningen om kundavgifter möjliggör. 

Om arvoden i anslutning till stödet för närståendevård avtalas mellan kommunen (eller sam-
kommunen) och närståendevårdaren genom ett avtal om närståendevård och under närstående-
vårdarens ledighet mellan kommunen och avlösaren genom ett uppdragsavtal. Avtalet om när-
ståendevård gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl kan ett avtal ingås för viss tid. Avtalet 
kan vid behov ses över. I det uppdragsavtal som ingås med en avlösare avtalas om uppdragsav-
talets giltighet. 

I lagen om stöd för närståendevård (937/2005) fastställs minimibeloppet av vårdarvodet till när-
ståendevårdare, vilket årligen höjs med en indexförhöjning. I fråga om närståendevård beslutar 
kommunerna för närvarande om beloppet av det vårdarvode som betalas till en avlösare och vid 
behov om ersättning av kostnader som avlösaren orsakas. Med andra ord föreskrivs det inte om 
beloppet av arvodet eller kostnaderna i lagen. Eftersom minimibeloppet av vårdarvodet för när-
ståendevård har reglerats i lag gäller ett eventuellt förenhetligande av arvodena i välfärdsområ-
dena endast de belopp som överstiger de minimiarvoden som kommunerna betalar. Antalet vår-
darvodesklasser och grunderna för att få arvode varierar för närvarande mellan kommunerna 
och samkommunerna och i allmänhet finns det 3–5 klasser. Skillnaderna mellan kommunerna i 
fråga om de lägsta vårdarvodena är i allmänhet inte särskilt stora, men i fråga om de högsta 
arvodena finns det till och med stora skillnader. De högsta arvodena beviljas dock till få på 
grund av de strikta kriterierna för beviljande av arvoden. Största delen av närståendevårdarna 
får det lägsta arvodet. En del samkommuner har redan förenhetligat vårdarvodena och grun-
derna för att få dem inom det nuvarande landskapets område (till exempel samkommunen för 
social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen Siun sote och Södra Karelens social- och hälso-
vårdsdistrikt Eksote). 

Om arvoden och kostnadsersättningar i anslutning till familjevård avtalas mellan kommunen 
(eller samkommunen) och familjevårdaren genom ett uppdragsavtal. Avtal om professionell fa-
miljevård ingås med en producent av privat familjevård. Både uppdragsavtal och avtal om pro-
fessionell familjevård ska enligt lag ses över på grund av ändringar som gäller vårdens varak-
tighet eller innehåll samt också annars om det finns skäl till det. I familjevårdslagen fastställs 
minimibeloppet av arvodet och kostnadsersättningen, vilka årligen höjs med en indexförhöj-
ning. Eftersom minimibeloppet av arvodet för familjevårdare och kostnadsersättningen har re-
glerats i lag, gäller den eventuella harmoniseringen av arvodena i välfärdsområdena endast de 
belopp som överstiger de minimitaxor som kommunerna betalar. Till exempel i Birkaland finns 
redan ett center för familjevård där arbetssätten och arvodena har förenhetligats. 

De ekonomiska stödåtgärder som beviljas med stöd av lagen om service och stöd på grund av 
handikapp (380/1987) är huvudsakligen av engångsnatur. Det är fråga om ett anslagsbundet 
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stöd, det vill säga stöd enligt prövning, med undantag för ändringsarbeten i bostaden och skäliga 
kostnader för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, vilka personen har subjektiv 
rätt till. Långvariga eller återkommande kostnader som ersätts kan orsakas av extra kostnader 
för sådana kläder och sådan specialkost som behövs på grund av en funktionsnedsättning eller 
en sjukdom. Dessa ekonomiska stöd beviljas i praktiken endast i mycket liten utsträckning och 
harmoniseringen av stöden medför inte några betydande praktiska åtgärder i välfärdsområdena 
på grund av deras engångskaraktär eller den ringa användningen av dem. Ersättningarna för 
kostnader för anskaffning av anordningar, redskap och maskiner som behövs för de dagliga 
funktionerna är anslagsbundna och således behovsprövade stödåtgärder. Av kostnaderna för 
anskaffning av dessa ersätts hälften även om kostnaderna för ändringsarbeten som till följd av 
funktionsnedsättningen måste utföras på redskap, maskiner och anordningar ersätts i sin helhet. 

I fråga om vissa tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp, såsom per-
sonlig assistans och färdtjänster, grundar sig de ersättningar som kommunerna betalar på lag. I 
fråga om dessa finns det i praktiken endast små skillnader mellan kommunerna och således 
behöver stöden inte harmoniseras i någon betydande utsträckning. 

Tjänster som beviljas med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp och med 
stöd av specialomsorgslagen är avgiftsfria för kunden, så även boendeservice. Personer med 
funktionsnedsättning betalar dock för sitt uppehälle, till exempel hyra, mat och tvättmedel, det 
vill säga för samma saker som alla andra. Också här kan det finnas små skillnader mellan kom-
munerna. 

4.2.2.7 Konsekvenser för förhållandena mellan myndigheterna 

Reformen medför väsentliga förändringar i myndigheternas ansvar och inbördes förhållanden. 
Förutom kommunerna som bygger på invånarnas självstyre ska välfärdsområdena vara själv-
styrande myndigheter i förhållande till stat och kommun. 

Utifrån vad som föreslås i propositionen är behörighetsfördelningen mellan kommunerna och 
de nya välfärdsområdena klar. Kommunen ska fortfarande svara för de uppgifter den åtagit sig 
med stöd av sitt självstyre (allmän kompetens) och för de uppgifter som kommuner enligt lag 
ska sköta. Kommunerna ansvarar också för till exempel miljö- och hälsoskyddet. Kommunerna 
kan liksom nu även sköta sina uppgifter i samarbete med andra kommuner. Välfärdsområdet 
ska sköta sina lagstadgade uppgifter och kan på det sätt som föreskrivs i lagen om välfärdsom-
råden sköta sina uppgifter i samarbete med andra välfärdsområden. Välfärdsområdet ska inte ha 
något sådant motsvarande allmänt verksamhetsområde som kommunerna. Inom ramen för sitt 
uppgiftsområde kan välfärdsområdet åta sig att även ordna vissa av kommunernas uppgifter, 
om samtliga kommuner inom välfärdsområdet har kommit överens om detta och finansierar 
uppgiften. Även om överföringen av organiseringsansvaret mellan kommuner och välfärdsom-
råden skulle vara mycket begränsad, är samarbete kring produktionen av tjänster mellan kom-
muner och välfärdsområden också en möjlighet, till exempel när det gäller stödtjänster för per-
sonal-, lokal- och fastighetsförvaltningen. Den föreslagna reformen utesluter inte behovet av 
myndighetssamarbete över organisationsgränserna. 

Reformen kan till och med öka behovet av samarbete och dess betydelse, till exempel när det 
gäller att trygga fungerande tjänster för kommunernas och välfärdsområdenas gemensamma 
kundgrupper, såsom barnfamiljerna, eller att öka invånarnas välbefinnande. I den föreslagna 
lagen om välfärdsområden förutsätts välfärdsområdet och kommunerna i området regelbundet 
förhandla om samarbete, mål och arbetsfördelning i anslutning till skötseln av deras uppgifter. 
Det ökade behovet av samarbete beror på att reformen syftar till att samla bästa möjliga expertis 
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för multiprofessionella tjänstehelheter samtidigt som man samlar ett tillräckligt befolkningsun-
derlag för tjänsterna och säkerställer fördelarna med specialisering. Dessutom ska välfärdsom-
rådena i synnerhet i fråga om beredskap samarbeta med det kommunala miljö- och hälsoskyd-
det. 

Avsikten är inte att genom reformen ändra andra myndigheters ansvar och inte heller myndig-
heternas inbördes ledningsförhållanden inom räddningsväsendet. Vad som i räddningslagen fö-
reskrivs om andra myndigheters deltagande i räddningsverksamhet och skyldighet att ge rädd-
ningsmyndigheterna handräckning förblir oförändrat. Exempelvis ska försvarsmakten, gränsbe-
vakningsväsendet, polisen och social- och hälsovårdsväsendet fortsatt vara skyldiga att under 
ledning av räddningsväsendets myndigheter delta i planeringen av räddningsverksamheten och 
att vid olyckor och tillbud agera på så sätt att räddningsverksamheten kan genomföras effektivt. 

Genom förslaget görs inga ändringar i uppgiftsfördelningen mellan sametinget och de myndig-
heter som ansvarar för ordnandet av tjänster och inte heller i samernas rätt att delta i beslutsfat-
tandet bland annat genom förhandlingar med välfärdsområdet i enlighet med 9 § i sametingsla-
gen (974/1995). 

Staten ska styra både kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi. Propo-
sitionen medför inte några ändringar i övrigt i kommunernas styrning, men det uppgiftsområde 
som omfattas av styrningen blir snävare. Den statliga styrningen av välfärdsområdena avses 
vara striktare än för kommunernas del bland annat beroende på att välfärdsområdena inte på 
samma sätt som kommunerna avses ha egen beskattningsrätt, utan finansieringen av välfärds-
områdets verksamhet ska så gott som helt bygga på statlig finansiering. Konsekvenserna avse-
ende den statliga styrningen bedöms under rubrik 4.2.2.11. 

Inrättningarna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ska för sin del stödja 
beredningen och genomförandet av reformen i kommunerna och samkommunerna samt i väl-
färdsområdena. 

4.2.2.8 Konsekvenser för myndigheternas regionala ansvarsfördelning 

Reformens mål om jämlikhet och tillgång till tjänster underbyggs av de föreslagna bestämmel-
serna om samarbete mellan välfärdsområdena, vilka är motiverade av både språkliga och geo-
grafiska skäl. I enlighet med förslagen i lagen om välfärdsområden kommer välfärdsområdena 
att kunna samarbeta för att ordna och producera tjänsterna antingen utifrån ett samarbetsavtal 
om social- och hälsovård eller utifrån något annat bilateralt eller multilateralt arrangemang. Ett 
välfärdsområde kan till exempel skaffa tjänster av ett annat välfärdsområde på basis av ett avtal 
om köpta tjänster. Ett välfärdsområde kommer dock inte att kunna överföra ansvaret för att 
ordna välfärdsområdets tjänster till ett annat välfärdsområde bara inom ett visst geografiskt om-
råde, exempelvis en kommuns område, vilket främjar fullgörandet av organiseringsansvaret. I 
den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs om tvåspråkiga välfärds-
områdens samarbetsskyldighet, vilket för sin del tryggar tillgodoseendet av de språkliga rättig-
heterna. Konsekvenserna för de språkliga rättigheterna och jämlikheten behandlas under rubrik 
4.2.4.4.6. 

Eftersom reformen inte förändrar den gällande valfrihetsregleringen enligt hälso- och sjukvårds-
lagen, kommer invånarna i ett välfärdsområde också i fortsättningen att kunna söka sig för vård 
till ett annat välfärdsområde än det område där de är bosatta. Även denna befintliga reglering 
bör således beaktas i samarbetet mellan välfärdsområdena. 
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Den nya landskapsindelning som enligt lagen om välfärdsområden och lagen om landskapsin-
delning föreslås bli inrättad genom reformen kommer också att ligga till grund för indelningen 
av verksamhetsområdena för de statliga myndigheterna. Om inte något annat följer av särskilda 
skäl ska verksamhetsområdena för de statliga myndigheterna bestå av ett eller flera landskap. 
Om verksamhetsområdet är mindre än ett landskap, ska det helt och hållet ligga inom ett och 
samma landskaps område. 

Inom social- och hälsovården kan ändringarna i verksamhetsområdena för den som organiserar 
och den som producerar tjänsterna påverka myndigheternas språkliga status och därmed indirekt 
tillgodoseendet av de grundlagsfästa språkliga rättigheterna. Grundlagsutskottet har i ett utlå-
tande om regionförvaltningsreformen (GrUU 21/2009 rd – RP 59/2009 rd) tagit upp hur de 
grundläggande språkliga rättigheterna inverkar på den administrativa områdesindelningen. I ut-
låtandet konstaterade utskottet att om en administrativt fungerande områdesindelning kan defi-
nieras på flera alternativa sätt, förutsätter skyldigheten att tillgodose de grundläggande rättig-
heterna att man väljer det alternativ som bäst tillgodoser dem. Frågan om hur reformen påverkar 
tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna tas upp under rubrik 4.2.4.4.6. Eftersom det lokala 
räddningsväsendet redan nu är organiserat på landskapsnivå kommer det regionala ansvaret i 
huvudsak att kvarstå oförändrat inom räddningsväsendet. 

4.2.2.9 Konsekvenser för tillsynsmyndigheterna 

Lagförslaget innebär att tillsynen får ett preciserat innehåll och nya prioriteringar och att dess 
inriktning ska ses över. Tillsynen över social- och hälsovården och räddningsväsendet föreslås 
gälla främst organisering och den tillhörande egenkontrollen. Tillsynen över organiseringsans-
varet är inte en helt ny uppgift för tillsynsmyndigheterna. Tillsynsmyndighetens kompetens och 
roll behöver dock stärkas i synnerhet i de uppgifter som hänför sig till styrningen av och tillsy-
nen över organiseringsansvaret, där det utöver reaktiv tillsyn finns ett nytt behov av omfattande 
proaktiv och interaktiv tillsynsverksamhet. Likaså bör rollen stärkas när det gäller att främja 
och stödja föregripande styrning och egenkontroll i anslutning till produktionsansvaret och att 
vidta myndighetstillsynsåtgärder i situationer där egenkontrollen av någon anledning inte räcker 
till för att säkerställa tillräckliga, ändamålsenliga och säkra tjänster. Tillsynsmyndigheten ska 
ha förmåga att i rätt tid och vid behov också med kraftiga medel ingripa i verksamhet som 
äventyrar klient- och patientsäkerheten. Reformen förutsätter också att tillsynsmyndigheten ut-
vecklar ny verksamhetspraxis och förbättrar förmågan att rapportera den tillsynsinformation 
som uppstår till följd av tillsynen över social- och hälsovården. Tillsynen föreslås även omfatta 
styrning av tjänsteproducenterna och tillhörande utvärderingsbesök. 

I förhållande till nuläget förbättrar förslaget tillsynsmyndigheternas möjligheter att styra och 
övervaka lagligheten i produktionen av köpta tjänster. Även om tillsynsmyndigheterna redan nu 
har omfattande befogenheter, blir tillsynsmyndigheternas verksamhetsmöjligheter tydligare och 
effektivare till följd av förslaget. Det täpper också till luckor i lagstiftningen och medger att 
tjänsteproduktionen styrs och övervakas mer exakt än för närvarande. 

Bestämmelserna om tjänsteansvar blir tydligare och accentueras mer, vilket bidrar till genom-
förandet av tillsynsmyndigheternas tillsynsuppgifter. Redan nu har hyrläkarnas verksamhet va-
rit begränsad i fråga om de uppgifter som förutsätter tjänsteansvar. Detta har varit fallet både i 
fråga om hälso- och sjukvårdstjänster och i fråga om socialvårdstjänster. Hyrläkarna har kunnat 
och kan även i fortsättningen till exempel skriva en observationsremiss enligt mentalvårdslagen 
om en patient som de behandlar, men det är också i fortsättningen alltid en läkare i tjänsteför-
hållande som ska begära handräckning. Inom socialvården ska exempelvis bedömningen av 
servicebehovet också i fortsättningen göras av en myndighet, och beslut om användning av be-
gränsningsåtgärder ska fattas av en socialarbetare i tjänsteförhållande och i vissa fall (bland 
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annat när det gäller begränsningsåtgärder enligt specialomsorgslagen) ska en läkare i tjänsteför-
hållande fatta beslutet. 

I och med förslaget anges villkoren mer exakt för användning av hyrd och på annat sätt rekry-
terad personal och för bestämmande av vilka uppgifter sådan personal får utföra. Därmed blir 
verksamheten i de olika välfärdsområdena och enheterna mer enhetlig när förslaget genomförs. 
Detta ger också tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att utföra tillsynsuppgifterna inom 
social- och hälsovården när det gäller hyrd personal och tjänsteproduktion mer allmänt. Detta 
är en förbättring jämfört med nuläget, eftersom erfarenheterna visar att det har rått oklarhet 
bland vissa tjänsteproducenter exempelvis i fråga om egenkontroll. 

De ovan beskrivna föreslagna ändringarna i uppgifterna för Valvira och regionförvaltningsver-
ket förutsätter tilläggsresurser. Enligt en preliminär uppskattning kommer behovet av tilläggs-
resurser för Valviras del att vara 4 årsverken från och med 2023. För regionförvaltningsverkets 
del är det från och med 2023 fråga om ett permanent behov av en resurs på 6 årsverken för 
tillsynen över ordnandet av social- och hälsovården och 7 årsverken för en permanent uppgift 
för att bedöma om nivån på tjänsterna och finansieringen inom räddningsväsendet är tillräcklig. 
Dessutom har regionförvaltningsverket uppskattats ha ett resursbehov av engångsnatur på 3 års-
verken för 2021. Uppskattningar av resurserna i euro presenteras under rubrik 4.2.2.15. 

4.2.2.10 Konsekvenser för domstolarna 

Konsekvenserna av den föreslagna reformen gäller i synnerhet förvaltningsdomstolarna och 
högsta förvaltningsdomstolen, vars ärendestruktur skulle få en helt ny kategori av ärendeslag. 
Till den ärendekategori som gäller välfärdsområdena hör följande: 

i. Välfärdsområdets stadgar och taxor 

ii. Välfärdsområdets ekonomi 

iii. Välfärdsområdes ansvarsområde 

iv. Områdesindelningen för välfärdsområden 

v. Välfärdsområdesval 

vi. Andra ärenden som gäller välfärdsområden 

vii. Anställningsskydd inom välfärdsområdet 

viii. Utnämning till tjänst eller tjänsteförhållande i ett välfärdsområde 

ix. Lön, arbetstid och semester för välfärdsområdets tjänstemän 

x. Andra personalfrågor inom välfärdsområdet. 

När uppgifter överförs från kommunerna och när välfärdsområden inrättas i samband med re-
formen krävs det vissa beslut som får överklagas hos förvaltningsdomstolen. När det blir en ny 
aktör som fattar besluten kan också antalet besvär påverkas. Antalet kan stiga brant i det skede 
då uppgifter förs över till en aktör. Reformen är också förenad med statlig finansiering, och den 
finansieringen får överklagas hos förvaltningsdomstolen genom besvär. 
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År 2019 kom det in omkring 20 000 ärenden till förvaltningsdomstolarna. Den näst största ären-
degruppen efter utlänningsärendena var social- och hälsovårdsärenden (6 500 ärenden). I denna 
ärendegrupp inverkar redan en liten förändring av antalet ärenden på arbetsmängden. Om anta-
let ärenden ökar med 20 procent, kommer domstolarna att få in 1 300 fler ärenden än tidigare. I 
det totala antalet ärenden innebär ökningen 6,5 procent fler ärenden. Förvaltningsdomstolarnas 
omkostnader uppgick till sammanlagt 41,6 miljoner euro år 2019. Om omkostnaderna stiger i 
förhållande till ökningen i antalet ärenden, innebär det 2,7 miljoner euro mer i omkostnader. 
Dessutom bör man beakta de helt nya ärendena i ärendegruppen välfärdsområden. Ökningen av 
antalet ärenden kan bedömas vara betydande och pågå några år. 

Antalet besvär som gäller tjänster i välfärdsområdena kan förväntas öka i synnerhet när tjäns-
terna överförs. Dessutom kommer ärendegruppen välfärdsområden att gälla helt nya ärenden 
som inte ens senare kommer att märkas som en minskning av antalet ärenden inom de tidigare 
ärendeslagen. Exempelvis kommer besvär som gäller välfärdsområdesval sannolikt inte att 
minska antalet besvär som gäller kommunalval. Anslagsbehovet för de helt nya ärendegrup-
perna kan bedömas vara minst lika stort som det som anges ovan i fråga om social- och hälso-
vården. Omkostnaderna beräknas öka med minst 5,4 miljoner euro, vilket motsvarar 60 årsver-
ken som en bestående ökning från och med 2023. Domstolsverket beräknas dessutom behöva 
60 årsverken som en resursallokering av engångsnatur åren 2023–2025. Uppskattningar av re-
surserna i euro presenteras under rubrik 4.2.2.15. 

Det är omöjligt att på förhand ge en noggrann uppskattning av hur mycket antalet överklagbara 
beslut inom förvaltningen slutligen kommer att öka eller hur många ärenden behandlade som 
förvaltningstvistemål eller hur många andra förvaltningsprocessärenden som kommer att styras 
till förvaltningsdomstolarna. Därför är den uppskattning som presenterats förenad med osäker-
het. 

Utöver detta kan reformen också öka antalet upphandlingsärenden som inkommer till mark-
nadsdomstolen på grund av den föreslagna regleringen av köpta tjänster. Förslaget om ogiltig-
förklaring och uppsägning av avtal kan öka antalet utredningar av eventuella skadeståndsären-
den, och om tvistemål realiseras kommer de att medföra administrativt arbete och kostnader för 
domstolarna. Det är dock svårt att ge någon exakt bedömning på förhand, och antalen realiseras 
när genomförandet av reformen framskrider. Det uppskattas att exempelvis de föreslagna över-
gångsbestämmelserna och möjligheten att ogiltigförklara eller säga upp bara vissa avtalsvillkor 
kommer att minska denna risk väsentligt. 

Det blir ytterst viktigt att följa förändringarna i domstolarnas arbetsmängd utifrån aktuella upp-
gifter och att vid behov reagera snabbt på behovet av tilläggsresurser genom att öka dessa aktö-
rers finansiering, eftersom förhandsbedömningarna är förenade med osäkerhet. 

4.2.2.11 Konsekvenser för verksamheten vid de ministerier som styr välfärdsområdena 

Styrningsverksamheten vid ministerierna kommer att förändras väsentligt om välfärdsområden 
tar över ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. Syftet med den 
nationella styrningen avses vara att de självstyrande välfärdsområdena har förmåga att se till att 
de grundläggande fri- och rättigheterna för invånarna i välfärdsområdena tillgodoses. Genom 
styrningen säkerställs dessutom hållbarheten i de offentliga finanserna. Den viktigaste föränd-
ringen är att ministerierna kommer att styra välfärdsområdenas uppgift att organisera social- 
och hälsovården och räddningsväsendet. Antalet aktörer med organiseringsansvar som styr-
ningen inom social- och hälsovården gäller kommer att minska från mer än 200 till 23. För 
räddningsväsendets del förblir antalet oförändrat. 
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Kärnministerierna när det gäller att styra verksamheten i välfärdsområdena är social- och häl-
sovårdsministeriet (nedan också SHM), inrikesministeriet (nedan också IM) och finansministe-
riet (nedan också FM). I olika situationer och frågor kommer även andra ministerier att styra 
välfärdsområdena. Det gäller till exempel arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet och 
undervisnings- och kulturministeriet. Styrningen av välfärdsområdena blir en ny ansvarsuppgift 
för alla dessa ministerier. Den statliga styrningen intar en nyckelposition i den nya förvaltnings-
modellen, eftersom det kommer att förekomma variation när det gäller verksamhetens omfatt-
ning och resurserna i välfärdsområdena. Det är viktigt att samarbetet mellan ministerierna fun-
gerar i den nya modellen. Utgångspunkten för styrprocessen mellan ministerierna och välfärds-
områdena är det gemensamma målet att trygga tillgång och kvalitet när det gäller tjänsterna 
inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och se till att pengarna räcker till. Styr-
ningen av verksamheten och ekonomin i välfärdsområdena ska i allt högre grad bygga på för-
troende och kontinuerlig dialog mellan ministerierna och välfärdsområdena. 

Också efter reformen kommer ministerierna att styra kommunerna och välfärdsområdena i 
samma riktning med normer. Dessutom kommer andra styrmedel att användas, såsom resurs-, 
informations- och interaktionsstyrning. Ministerierna ska prioritera strategisk styrning av väl-
färdsområdena och utveckling av den styrningen. De viktigaste nya styrmekanismerna är upp-
ställande strategiska riksomfattande mål för fyra år med avseende på social- och hälsovårdspo-
litiken, räddningsväsendet och finanspolitiken, ett förhandlingsförfarande mellan ministerierna 
och välfärdsområdena inom den fortlöpande årliga styrprocessen samt utbyte av information 
och synpunkter mellan ministerierna och välfärdsområdena baserat på kontinuerlig insamling 
och analys av information och på växelverkan. Hit hör också styrning av verksamheten, som 
inbegriper exempelvis utvärdering av organiseringsavtalen. 

Som en del av den årliga förhandlingsprocessen ska ministerierna varje år förhandla med varje 
välfärdsområde. Social- och hälsovårdsministeriet ska samordna det praktiska genomförandet 
av förhandlingarna. Dessutom ska det göras en årlig uppföljning och granskning av hur avtalet 
avseende samarbetsområdet för social- och hälsovården genomförts. Detta sker inom ramen för 
förhandlingarna mellan social- och hälsovårdsministeriet och samarbetsområdet. Även i de fö-
reslagna delegationerna ska en gemensam diskussion föras mellan välfärdsområdena och mini-
sterierna. Delegationerna avses ha till uppgift att möjliggöra en genuin och öppen växelverkan 
mellan alla välfärdsområden och de styrande ministerierna. Delegationerna medger granskning 
på nationell nivå av hur social- och hälsovården och räddningsväsendet organiserats. Samtidigt 
blir det möjligt att granska skillnaderna mellan välfärdsområdena och samarbetsområdena och 
att dela med sig av bästa praxis. 

De uppgifter som beskrivs ovan kräver att ministerierna har förmåga och skicklighet att följa 
och bedöma om de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses inom den social- och hälso-
vård och det räddningsväsende som välfärdsområdena ordnar samt om finansieringen av väl-
färdsområdena är tillräcklig för dessa och andra lagstadgade uppgifter. Dessutom bör ministe-
rierna ha god beredskap att föra en aktiv, kontinuerlig och interaktiv dialog om dessa frågor 
med välfärdsområdet, andra ministerier och andra aktörer, såsom tillsynsmyndigheter och andra 
myndigheter. För att ministerierna ska kunna sköta dessa uppgifter på ett fullgott sätt krävs det 
delvis ny kompetens och tillräckliga resurser. Avsikten är att med hjälp av nationella mått på 
kostnader och effektivitet inom social- och hälsovården40 (nedan Kuva-uppgifter) sammanställa 

                                                      
40 Hämäläinen, P., Kovasin, M. & Räikkönen, O. (2019) Förslag om mätare och informationsunderlag 

för styrningen av social- och hälsovården. Arbetsgruppspromemoria från gruppen för effekt- och kost-
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och publicera enhetlig och jämförbar information om social- och hälsovården i välfärdsområ-
dena. När välfärdsområdena förpliktas att i likhet med kommunerna producera och ge in sina 
ekonomiska uppgifter på ett programmatiskt och enhetligt sätt kan välfärdsområdenas ekono-
miska uppgifter granskas och jämföras på riksnivå. 

Kontinuerlig styrning av välfärdsområdena och årliga styrförhandlingar ska stödja välfärdsom-
rådena att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet och ge information för bered-
ningen och uppföljningen av statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna. I fråga om 
detta ska social- och hälsovårdsministeriet i första hand styra välfärdsområdena inom social- 
och hälsovården, medan inrikesministeriet primärt ska ansvara för styrningen när det gäller att 
organisera räddningsväsendet. Finansministeriet ska svara för beredningen och uppföljningen 
av statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna också i fråga om välfärdsområdenas 
ekonomi. Ur ministeriernas synvinkel kommer den föreslagna modellen för styrning av själv-
styrande välfärdsområden att stärka och förtydliga den nationella styrningen av social- och häl-
sovården och räddningsväsendet. 

Social- och hälsovårdsministeriets ställning som styrmyndighet för social- och hälsovården 
stärks, eftersom ministeriet får en ny uppgift, nämligen att styra den social- och hälsovård som 
välfärdsområdena ordnar. För att stärka styrningen har ministeriet inrättat en styravdelning med 
en styrenhet. Dessutom ska den enhet för evaluering av social- och hälsovården som inrättats 
vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) bedöma hur välfärdsområdena lyckas med att ordna 
social- och hälsovårdstjänsterna samt producera information om välfärdsområdenas verksamhet 
och ekonomi. I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet inrättas vidare en delegation för 
social- och hälsovård, som ska följa och utvärdera genomförandet av social- och hälsovården 
och stödja styrningen av social- och hälsovårdens organisation. De föreslagna tilläggsuppgif-
terna SHM och THL kräver tilläggsresurser, som enligt en preliminär uppskattning är 10 års-
verken för ministeriets del och 4 årsverken för institutets del. 

Också inrikesministeriets ställning som styrande myndighet för räddningsväsendet stärks, ef-
tersom det avses få i uppgift att på riksnivå effektivare styra räddningsväsendet i välfärdsområ-
denas regi. Styrmedlen ska bland annat bestå av beredning av de riksomfattande målen för rädd-
ningsväsendet, styrning av välfärdsområdenas verksamhet, årliga förhandlingar med välfärds-
områdena och utvärdering av tillgången till räddningsväsendets tjänster och bedömning av om 
finansieringen är tillräcklig. Den ökade statliga styrningen leder till att IM får fler forsknings- 
och utvecklingsuppgifter samt administrativa uppgifter och ökade kostnader till följd av det. 
Förberedelser för undantagsförhållanden accentuerar kravet på effektivare styrning på riksnivå. 
Ministerierna har enligt beredskapslagen i uppgift att leda, övervaka och samordna beredskapen 
inom sitt ansvarsområde. Stärkt styrning på riksnivå förutsätter enligt en preliminär uppskatt-
nings en ökning på 10 årsverken för inrikesministeriets räddningsavdelning. Dessutom ska reg-
ionförvaltningsverken granska om servicenivån inom räddningsväsendet i välfärdsområdena är 
tillräcklig i förhållande till riskerna samt producera information om välfärdsområdenas verk-
samhet och ekonomi inom räddningsväsendet. I anslutning till inrikesministeriet inrättas en de-
legation för räddningsväsendet, som ska följa och utvärdera genomförandet av tjänsterna inom 
räddningsväsendet och stödja styrningen av räddningsväsendets organisation. 

Det föreslås att finansministeriet rent allmänt ska följa välfärdsområdenas verksamhet och eko-
nomi. Genom ministeriets styrning säkerställs i synnerhet hållbarheten i de offentliga finanserna 

                                                      

nadsdata som en del av beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdsministe-

riets rapporter och promemorior 2019:33. <http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bit-

stream/handle/10024/161493/STM_2019_33_Ehdotukset_sote_ohjauksen_mittareista.pdf> 
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och främjas en effektiv användning av välfärdsområdenas begränsade resurser som en del av de 
samlade offentliga finanserna. I anslutning till ministeriet inrättas enligt förslaget en ny dele-
gation för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning. Avsikten är att den ska granska de of-
fentliga finanserna och ekonomin i välfärdsområdena ur ett övergripande perspektiv och hur 
självstyrelsen i välfärdsområdena realiserats. Delegationen avses också följa digitaliserings- och 
IKT-utvecklingen i välfärdsområdena. 

I sina uppgifter kommer delegationerna att höra kommunerna och andra myndigheter, andra 
ministerier samt organisationer, sammanslutningar och sakkunniga inom social- och hälsovår-
den och räddningsväsendet. 

Uppskattningar av personalresurserna i euro presenteras under rubrik 4.2.2.15. 

4.2.2.12 Konsekvenser för myndigheterna i fråga om Åland 

Också efter det att reformen trätt i kraft bestäms fördelningen av lagstiftningsbehörigheten och 
förvaltningsuppgifterna i landskapet Åland i enlighet med självstyrelselagen för Åland. Social- 
och hälsovården samt brand- och räddningsväsendet hör med stöd av 18 § 6, 12 och 13 punkten 
i självstyrelselagen till landskapets behörighet, och reformen omfattar således inte landskapet 
Åland när det gäller organisering av myndighetsverksamhet. 

Av de framtida välfärdsområdena kommer landskapet Åland att kunna skaffa de social- och 
hälsovårdstjänster som det är oändamålsenligt eller omöjligt att producera i landskapet Åland. 
Vid upphandling gäller det dock att iaktta Ålands upphandlingsreglering, som i fråga om upp-
handlande enheters samarbete motsvarar det som föreskrivs i 16 § i upphandlingslagen. Avsik-
ten är att tjänsterna ska kunna produceras genom samarbete utan något konkurrensförfarande. 
Ålands köp av tjänster gäller svenskspråkiga tjänster, vilket innebär att tjänsterna kommer att 
produceras av något av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Om det är fråga om svenskspråkiga 
specialtjänster, påverkas samarbetet för produktion av tjänsterna då också av 39 § (samarbete 
mellan tvåspråkiga välfärdsområden) i den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälso-
vård. Med stöd av den paragrafen ska de tvåspråkiga välfärdsområdena ha avtalat om samarbete 
vid ordnande eller produktion av tjänsten. 

4.2.2.13 Konsekvenser för den internationella räddningsverksamheten 

Enligt 38 § 1 mom. i räddningslagen kan inrikesministeriet, utöver det som har överenskommits 
mellan stater, på begäran av Europeiska unionen, en annan stat eller en internationell organisat-
ion besluta att vid räddningsinsatser lämna bistånd till utlandet, om detta är motiverat för att 
skydda människor, miljön eller egendom. Inrikesministeriet kan också besluta att begära inter-
nationellt bistånd. 

Inrikesministeriet leder arbetet med att upprätthålla den beredskap som krävs för att lämna bi-
stånd till utlandet och ta emot internationellt bistånd. Bestämmelser om välfärdsområdets del-
tagande i upprätthållandet av den beredskap som krävs för att lämna bistånd till utlandet och ta 
emot internationellt bistånd inom räddningsväsendet ska enligt förslaget finnas i räddningsla-
gen. De formationer som behövs för att lämna bistånd till utlandet sätts i huvudsak samman av 
personal vid de olika räddningsverken. På de anställda som deltar i den verksamheten tillämpas 
lagen om civilpersoners deltagande i krishantering (1287/2004). Enligt 5 § i den lagen gäller i 
fråga om internationell räddningsverksamhet att den som deltar i krishantering utomlands står i 
ett offentligrättsligt anställningsförhållande för viss tid till staten med Räddningsinstitutet som 
arbetsgivare. 
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Bilaterala avtal om internationell räddningsverksamhet känner inte till välfärdsområden som 
behöriga myndigheter, och därför bör avtalen till följd av reformen ses över, avtalsparterna un-
derrättas om de nya behöriga myndigheterna eller avtalen uppdateras till behövliga delar. 

4.2.2.14 Konsekvenser för statens övriga myndigheter 

För Statskontoret innebär reformen nya uppgifter när det gäller upprätthållande av välfärdsom-
rådenas register för extern rapportering av ekonomisk information. Registeruppgiften är en ut-
vidgning av dess nuvarande uppgift som personuppgiftsansvarig när det gäller ekonomisk in-
formation om kommunerna. 

Statistikcentralen kommer att behöva ändra statistikföringen och andra statistikprodukter i den 
allmänna statistiken. Det kommer att behövas allmän statistik i synnerhet för de uppföljnings- 
och styrningsuppgifter som gäller kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet. 

Reformen innebär att uppgifterna för Institutet för hälsa och välfärd ökar något och att dess 
expertbedömningar måste vidareutvecklas med avseende på välfärdsområdena och samarbets-
områdena. Dessa behov av tilläggsresurser har beaktats under rubrik 4.2.2.11. Reformen har 
också konsekvenser för den informationshantering som THL ansvarar för och där det behövs 
betydande nya satsningar. De ändringar som gäller Folkpensionsanstalten har i fråga om Kanta-
tjänsterna analyserats i avsnitten om IKT-ändringar. Utöver det påverkas förmånsverksamhet-
ens informationssystem och i synnerhet integrationerna av social- och hälsovårdstjänsterna när 
organiseringsansvaret i fråga om dem överförs från kommunerna till välfärdsområdena. 

Den föreslagna ändringen av förvaltningsstrukturen för aktörerna med organiseringsansvar 
inom social- och hälsovården innebär att också Valviras register och deras sätt att behandla 
organisationsdata bör ändras. 

4.2.2.15 Konsekvenser för dataskyddet 

Genom propositionen ändras inte den allmänna regleringen av skyddet för personuppgifter. I 
förslaget till lag om ordnande av social- och hälsovård ingår dock bestämmelser om tillsyns-
myndighetens rätt att trots sekretessbestämmelserna av olika myndigheter och andra i lag an-
givna aktörer för skötseln av sina tillsynsuppgifter få nödvändiga uppgifter om ordnandet, pro-
duktionen och genomförandet av social- och hälsovårdstjänster och om kunderna. Det finns 
också bestämmelser om registerföring av klient- och patientuppgifter som uppkommit i väl-
färdsområdenas verksamhet, om utlämnande av uppgifter ur klient- och patientregister till pri-
vata tjänsteproducenter som producerar social- och hälsovårdstjänster för välfärdsområdet och 
om dessa privata tjänsteproducenters skyldighet att föra in klient- och patientuppgifter i väl-
färdsområdets klient- och patientregister. Konsekvenserna av detta för skyddet av personupp-
gifter granskas i detaljmotiven till den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård 
och i motiveringen till lagstiftningsordningen. 

Artikel 35.1–35.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning gäller den personuppgiftsansvariges 
skyldighet att göra konsekvensbedömningar. Enligt artikeln ska den personuppgiftsansvarige 
utföra en bedömning av de planerade åtgärdernas konsekvenser för skyddet av personuppgifter, 
om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik sannolikt leder till en hög risk 
för fysiska personers rättigheter och friheter. Enligt artikel 35.10 i dataskyddsförordningen ska 
punkterna 1–7 i artikeln inte gälla om en konsekvensbedömning avseende dataskydd redan har 
genomförts som en del av en allmän konsekvensbedömning i samband med lagberedning. Men 
också i detta läge ska den personuppgiftsansvarige genomföra en konsekvensbedömning, om 
det anses nödvändigt att utföra en sådan bedömning före behandlingen. Den bedömning som 
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ingår i detaljmotiveringen till den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård och i 
motiveringen till lagstiftningsordningen eliminerar inte den personuppgiftsansvariges skyldig-
het enligt artikel 35 att bedöma konsekvenserna avseende dataskyddet. I enlighet med grund-
lagsutskottets riktlinjer41 kan behandlingen av hälsorelaterade uppgifter bedömas vara förenad 
med särskilda risker med tanke på fysiska personers rättigheter. Utifrån det ovanstående kan det 
bedömas att välfärdsområdena i egenskap av personuppgiftsansvariga har de bästa förutsätt-
ningarna att bedöma konsekvenserna för dataskyddet på det sätt som förutsätts i artikel 35.1–
35.7. 

De föreslagna 49 och 58 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård gäller behandling av 
särskilda kategorier av personuppgifter och av personuppgifter som annars kan anses vara käns-
liga. Dessutom kräver behandling av personuppgifter enligt de paragraferna omfattande databa-
ser, som även de kan bedömas vara förenade med särskilda risker med tanke på skyddet av de 
registrerades personuppgifter. I specialmotiveringen i lagförslaget redogörs det för de särskilda 
skyddsåtgärder som ska tillämpas på behandlingen av dessa personuppgifter i syfte att sörja för 
den registrerades rättigheter. 

Den föreslagna ändringen avseende registerföring kan medföra en administrativ börda för de 
personuppgiftsansvariga, i synnerhet när det gäller skyldigheten att samråda med dataskydds-
myndigheterna, skyldigheten att informera den registrerade och skyldigheten i fråga om intro-
duktion och utbildning för personalen. Det kan exempelvis bli nödvändigt att se över data-
skyddsbeskrivningar och anvisningar. De personuppgiftsansvariga kan orsakas administrativ 
börda också av de föreslagna ändringarna i bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter. 
De nya aktörerna med organiseringsansvar kommer dock att ha större resurser, och de bedöms 
ha bättre förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som hänför sig till dataskyddet på ett mer 
enhetligt, systematiskt och kostnadseffektivt sätt. Den uppgift som förslaget medför för väl-
färdsområdena kan enligt uppskattning skötas av den administrativa personal som överförs från 
kommunerna till välfärdsområdena, och uppgiften förutsätter inte några nya resurser. 

Eftersom det kan antas att en del av riskerna är gemensamma för välfärdsområdena kan väl-
färdsområdena vid behov göra konsekvensbedömningar tillsammans med andra välfärdsområ-
den och dataombudsmannens byrå. Den bedömning av dataskyddskonsekvenserna som väl-
färdsområdena gör i samarbete ligger också i linje med förfarandet enligt Europeiska data-
skyddsstyrelsens (EDPB) riktlinjer. 

4.2.2.16 Sammanfattning av myndigheternas resursbehov 

Propositionens konsekvenser för resursbehoven i fråga om personal och kostnader hos myndig-
heterna inom de olika förvaltningsområdena och andra aktörer inom den offentliga förvalt-
ningen har bedömts utifrån myndigheternas och övriga aktörers egna bedömningar. I tabell 21 
beskrivs olika aktörers bedömningar i beredningsskedet. Dessa bedömningar är förenade med 
osäkerhet innan reformen godkänns. Osäkerheten påverkas i synnerhet av tidtabellen för ikraft-
trädandet av reformen samt de ändringar i informationssystemen och andra IKT-behov som 
genomförandet förutsätter. 

                                                      
41 Se GrUU 15/2018 rd, även GrUU 13/2016 rd, GrUU 14/2009 rd 
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Behoven hos myndigheterna och övriga aktörer inom den offentliga förvaltningen delas upp på 
resurser av engångsnatur och bestående resurser. En del av de resursbehov som reformen förut-
sätter tillgodoses genom organisationens egen verksamhet och en del av åtgärderna förutsätter 
köpta tjänster. 

Resursbehoven hos myndigheterna och övriga aktörer inom den offentliga förvaltningen be-
döms fortlöpande och regelbundet från och med 2021, och behoven preciseras i den fortsatta 
beredningen och genomförandet av reformen. De kommer att behandlas vid beredningen av 
ramarna för de offentliga finanserna och statsbudgeten. 

Tabell 21. Preliminär bedömning av förvaltningsområdenas och myndigheternas resursbehov. 

 

  

År 
2021 

År 
2022 

År 2023 År 2024 År 2025 

Finansieringen av välfärdsområdena 
och HUS-sammanslutningen  

5 årsver-
ken/välfärd-

sområde* 

15 årsver-
ken/välfärd-

sområde*    
  Sammanlagt 14 973 000 47 406 000    
        

Regionförvaltningsverket 3 årsverken*  

13 årsver-
ken**   

  Sammanlagt 300 000 0 1 365 000 1 365 000 
1 365 00

0 

        
Myndigheten för digitalisering och be-
folkningsdata*** 1,5 årsverken* 6 årsverken* 

4,5 årsver-
ken*   

  Sammanlagt 456 000 6 902 000 6 691 000 6 000 000 
6 000 00

0 

        
Inrikesminis-
teriet  5 årsverken* 5 årsverken* 

10 årsver-
ken**   

  Sammanlagt 400 000 400 000 800 000 800 000 800 000 

        
Tillstånds- och tillsynsverket för social- 
och hälsovården (Valvira)   

4 årsver-
ken**   

  Sammanlagt 0 0 400 000 400 000 400 000 

        

Social- och hälsovårdsministeriet   

10 årsver-
ken**   

  Sammanlagt 0 4 000 000 1 000 000 1 000 000 
1 000 00

0 

        

Institutet för hälsa och välfärd   

4 årsver-
ken**   

  Sammanlagt 0 0 400 000 400 000 400 000 

        
Statistikcent-
ralen***       
  Sammanlagt 680 000 1 520 000 610 000 220 000 220 000 
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Domstolsmyndigheten  

60 årsver-
ken** 

60 årsver-
ken* 

60 
årsver-
ken* 

60 
årsver-
ken* 

  Sammanlagt 0 5 400 000 16 200 000 
16 200 00

0 
16 200 0

00 

        
Statskonto-
ret***       
  Sammanlagt 635 000 635 000 328 000 240 000 240 000 

        
Skatteförvalt-
ningen***   2 årsverken**    
  Sammanlagt 0 700 000 120 000 120 000 120 000 

  ALLA SAMMANLAGT 17 444 000 66 963 000 27 914 000 
26 745 00

0 
26 745 0

00 

  

Utan finansiering av 
välfärdsområdenas och 
HUS-sammanslutning-
ens temporära förvalt-
ning 2 471 000 19 557 000    

* uppskattning av engångsbehovet av 
årsverken       
* * uppskattning av det bestående be-
hovet av årsverken       
* * * inbegriper kostnader för ändringar 
i informationssystem           

 

4.2.3 Konsekvenser för miljön 

När styrningen av räddningsväsendet utvecklas och räddningsväsendets tjänster blir enhetligare 
och effektivare kan det antas medföra positiva konsekvenser för räddningsväsendets förmåga 
att bekämpa miljöskador och minska de miljöskadliga effekterna av andra olyckor. 

Inom social- och hälsovården är sjukhusens och vårdinrättningarnas viktigaste miljökonsekven-
ser relaterade till materialförbrukning, avfall samt energi- och vattenkonsumtion. Verksamhets- 
och arbetssätten har en väsentlig inverkan när det gäller att reducera konsekvenserna för miljön. 
Därför är de blivande välfärdsområdenas lösningar på miljöfrågor samt utveckling av verksam-
hetsprocesserna av central betydelse för hur konsekvenserna för miljön realiseras42. Den före-
slagna reformen innebär att välfärdsområdena bland annat på grund av skalfördelar får allt bättre 
utgångspunkter att på bred front beakta även miljökonsekvenser i sin verksamhet. 

4.2.4 Samhälleliga konsekvenser 

I Finland har man försökt reformera social- och hälsovårdens strukturer under flera valperioder. 
Målet har under hela 2000-talet varit att ändra systemet så att tillgången till social- och hälso-
vårdstjänster förbättras, skillnaderna i välfärd och hälsa inom befolkningen minskar och kost-
nadsökningen kan stävjas när befolkningen åldras. Beredningen av reformerna påminner om 
varandra i fråga om vissa grundläggande principer. Exempelvis har beredningen under olika 

                                                      
42 Se https://www.ymparistoosaava.fi/sosiaali-ja-terveysala/index.php?k=22544 
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valperioder systematiskt utgått från att storleken på anordnarna av social- och hälsovård ska 
öka. Även den nuvarande regeringens förslag har samma mål, och därför är de tidigare bedöm-
ningarna om vårdreformen delvis användbara också för denna propositions vidkommande. 

Det som nu föreslås kommer att innebära en av de större reformerna inom den offentliga för-
valtningen i Finland. I förvaltningsmodellen ska välfärdsområden i stället för kommuner vara 
den offentliga aktör som ansvarar för att tillgodose de grundläggande fri- och rättigheterna. Un-
dantag från huvudregeln ska finnas i Nyland där Helsingfors och HUS-välfärdssammanslut-
ningen kommer att ha en annan ställning än andra välfärdsområden. En granskning av förvalt-
ningssystemet visar att det föreslagna således kan bedömas delvis komplicera det finländska 
förvaltningssystemet i fråga om särlösningen för Nyland. Samtidigt kan det som föreslås i pro-
positionen bedömas förenkla, rationalisera och förtydliga förvaltningsmodellen, eftersom väl-
färdsområdenas avgränsade uppgifter och finansieringssystemet förenklas jämfört med den nu-
varande kommunala förvaltningsmodellen. Reformen kan bedömas medföra både statiska och 
dynamiska förändringar inom den offentliga förvaltningen. Överföringen av uppgifter och per-
sonal kommer att förändra den offentliga förvaltningens organisation i betydande grad, vilket 
kommer att påverka dels ledning och beslutsfattande, dels också människor och organisationer. 
Den föreslagna reformen kommer att förändra organiseringen av den offentliga förvaltningen 
på ett sätt som också innebär förändringar när det gäller makten. 

4.2.4.1 Ändring av systemet för social trygghet 

Kärnan i det universella bosättningsbaserade systemet för social trygghet i Finland är att alla 
som bor i landet omfattas av social- och hälsovården. Internationellt sett är det ett särdrag i det 
finländska systemet att alla kommuner oavsett storlek har samma ansvar att ordna offentlig 
social- och hälsovård. En ändring av systemet så att självstyrande områden som är större än en 
kommun, dvs. de föreslagna välfärdsområdena, övertar servicen inom social- och hälsovården 
och räddningsväsendet kommer att innebära en väsentlig förändring av det finländska systemet 
för social trygghet. Det gäller såväl verksamheten och organisationsstrukturerna som den på 
offentliga medel baserade finansieringen och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer43. Re-
formen innebär en betydande förändring i det sociala trygghetssystemet, där ansvaret för natura- 
och penningförmåner till väsentliga delar institutionellt ligger på olika aktörer44. 

Reformen kan således bedömas leda till ett behov och starkare incitament än i nuläget att 
granska möjligheterna att samordna i dagsläget tämligen separata delar av det sociala trygghets-
systemet45. När reformen väl genomförts kan sådana samordningsbehov bedömas gälla i syn-
nerhet företagshälsovården och sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring46. Dessutom har cirka en 

                                                      
43se Seppälä, T. T. & Pekurinen, M. (red.) (2014) Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset rahavirrat. In-

stitutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 22/2014. <https://www.julkari.fi/bit-

stream/handle/10024/116653/THL_RAP022_2014verkko.pdf.> 
44se Mattila, Y. (2011) Suuria käännekohtia vai tasaista kehitystä? Tutkimus Suomen terveydenhuollon 

suuntaviivoista. FPA:s forskningsavdelning, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2011:116. 

<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26343/Tutkimuksia116.pdf.> 
45se Utredning om alternativa sätt att avveckla finansieringen via flera kanaler inom social- och hälso-

vården. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2015:19. <http://julkaisut.val-

tioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70346/URN_ISBN_978-952-00-3579-2.pdf?sequence=1&isAl-

lowed=y.> 
46 se Hujanen, T. (2019) Monikanavarahoituksen ongelma terveydenhuollossa. Esimerkkejä peruster-

veydenhuoltotasoisesta vastaanottotoiminnasta. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 2019:156. 
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miljon finländare också en privat försäkring för sjukvårdskostnader, och många anlitar den pri-
vata hälso- och sjukvården på egen bekostnad47. 

Reformgenomförandet sker i välfärdsområdena och det kommer i stor utsträckning att ligga på 
dessa områden att se till att målen för reformen uppnås. Genom en tydligare nationell styrning 
går det att styra välfärdsområdena i enlighet med reformmålen och förbättra den regionala jäm-
likheten för dem som bor i Finland. Överföringen av organiseringsansvaret för social- och häl-
sovården och räddningsväsendet bringar också klarhet i den riksomfattande styrningen av hur 
detta organiseras och de tillhörande tjänsterna produceras, eftersom antalet aktörer med organi-
seringsansvar minskar avsevärt. Inom räddningsväsendet övergick man redan 2004 till en reg-
ional organisation, men de lokala räddningsväsendena skiljer sig fortfarande från varandra i 
fråga om regionala särdrag och servicestruktur. En stärkt riksomfattande styrning och ledning 
inom ramen för reformen effektiviserar verksamheten bland annat till följd av enhetlig praxis 
och tillsyn samt kunskapsbaserat ledarskap. 

Styrningen stärks dessutom av att välfärdsområdenas ansvar för organiseringsuppgifterna är 
detsamma, med undantag för Helsingfors och HUS. Staten har till sitt förfogande sådana meto-
der för styrning av välfärdsområdena som inte är möjliga att använda i dagsläget. Styrningen av 
välfärdsområdena bildar en helhet där riksomfattande strategiska mål och de nya delegationerna 
för social- och hälsovården, räddningsväsendet samt ekonomin och förvaltningen av områdena 
stöder den riksomfattande styrningen av alla välfärdsområden. Ministerierna kommer årligen 
att förhandla med vart och ett av välfärdsområdena och även kontinuerligt att styra dem samt 
att årligen förhandla med samarbetsområdet. Därmed stärks de självstyrande välfärdsområdenas 
förmåga att se till att invånarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses och att säkra, 
effektiva och rättidiga social- och hälsovårdstjänster tillhandahålls och områdenas begränsade 
resurser används effektivt. I propositionen föreslås det att de årliga förhandlingarna mellan mi-
nisterierna och välfärdsområdena också ska gälla ordnande och jämlik tillgång till social- och 
hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet samt utvecklingen och utvecklingsbehoven i fråga 
om tjänsterna. I styrprocessen används ett gemensamt informationsunderlag, exempelvis i fråga 
om social- och hälsovården i synnerhet Kuva-uppgifterna. Dessutom ska varje välfärdsområde 
årligen göra en utredning om tillgången till social- och hälsovårdstjänster. Regionförvaltnings-
verket ska ta fram en egen utredning. Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska årligen göra en 
expertbedömning med en analys på nationell nivå, per samarbetsområde och för varje välfärds-
område av hur social- och hälsovården ordnats. Processen kommer att stärka den statliga styr-
ningen i betydande grad, men samtidigt också att betona hur pass viktig välfärdsområdenas or-
ganiseringsuppgift är. Den sporrar på ett helt väsentligt sätt serviceanordnarna att lösa frågor 
som gäller tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet och att reflektera över situationen 
i det egna området i förhållande till hela landet och andra områden. Att använda ett gemensamt 
informationsunderlag och därmed skapa en gemensam lägesbild bidrar sannolikt till att säker-
ställa jämlika tjänster i hela landet. Den föreslagna styrmodellen kommer att granskas kontinu-
erligt efter det att reformen trätt i kraft, och när regleringen ändras ska behovet av att ändra 
styrmodellen bedömas separat. 

                                                      

<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302161/Tutkimuksia156.pdf?sequence=4&isAllo-

wed=y.> 
47se Tynkkynen, L-K. Alexandersen, N., Kaarboe, O., Anell, A., Lehto, J. & Vrangbaek, K. (2018) De-

velopment of voluntary private health insurance in Nordic countries – An exploratory study on country-

specific contextual factors. Health Policy 2018: 122, 485-492, doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.03.008. 
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När den föreslagna regleringen har trätt i kraft och Finlands system för social trygghet reforme-
rats bör det bedömas om de föreskrivna ändringarna medför behov av ändringar också i regle-
ringen av gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

4.2.4.2 Konsekvenser för invånarnas möjligheter till inflytande samt för demokratin och det 
politiska systemet 

Propositionen kan bedömas ha betydande konsekvenser för demokratin, invånarnas möjligheter 
till inflytande och den politiska verksamhetskulturen och det politiska verksamhetssystemet. 
Eftersom det är fråga om att inrätta en ny förvaltningsnivå, kan konsekvenserna av proposit-
ionen till denna del bedömas mera ingående först på längre sikt. Konsekvenserna beror i bety-
dande utsträckning på hur välfärdsområdenas verksamhet och bland annat de organisatoriska 
strukturerna och beslutsstrukturerna utformar sig, i vilken utsträckning områdena utnyttjar de 
möjligheter till delaktighet och inflytande som lagen medger och hur de tillämpas i de olika 
välfärdsområdena. De konsekvenser som en ny förvaltningsnivå får för demokratin beror även 
på i vilken utsträckning välfärdsområdets invånare är intresserade av att utöva inflytande och 
vara delaktiga i områdets verksamhet. 

4.2.4.2.1 Invånarnas möjligheter att delta och påverka 

När det högsta beslutande organet för ett välfärdsområde, fullmäktige för välfärdsområdet, väljs 
genom direkta val kommer förvaltningen att ha starkare demokratiska drag. Demokratin stärks 
i synnerhet i förhållande till de nuvarande samkommunerna där kommuninvånarna endast indi-
rekt påverkar det demokratiska valet av beslutsfattarna. Invånarna får bättre möjligheter att på-
verka när de nuvarande samkommunernas verksamhet överförs till den förvaltning som väljs 
genom val i välfärdsområdet. 

Förslaget skapar förutsättningar även för direkt delaktighet i välfärdsområdena och för växel-
verkan mellan området och dess invånare. Rätten till inflytande förblir oförändrad och motsva-
rar rätten till inflytande enligt kommunallagen, trots att det i fortsättningen ska vara välfärds-
området som har organiseringsansvar för de överförda uppgifterna i stället för kommunen. In-
vånarna ska i fortsättningen kunna påverka inte bara på kommunnivå, utan i stor utsträckning 
även på regional nivå, inom välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska också i strategin för väl-
färdsområdet beakta invånarnas möjligheter att delta och påverka. 

Kommunerna kommer fortsatt att ha betydande beslutanderätt. Kommunernas roll förblir såle-
des att erbjuda invånarna kanaler för att påverka de uppgifter som kommunerna ansvarar för 
och frågor som gäller ordnandet av tjänster samt lokala frågor i allmänhet. Ur invånarnas syn-
punkt bör kommunernas och välfärdsområdenas tjänster och system för delaktighet utgöra en 
enda sammanhängande och tydlig helhet. Invånarna bör känna till i vilka frågor man avses för-
söka påverka via kommunen och i vilka via välfärdsområdet. Detta kräver att invånarna aktivt 
tar reda på saker, men betonar samtidigt välfärdsområdets, tjänsteproducenternas, de förtroen-
devaldas och tjänsteinnehavarnas förmåga i fråga om social- och hälsovård och kompetens att 
utnyttja delaktighet och inflytande och metoder som stöder detta. 
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Enligt förslaget ska välfärdsområdets fullmäktige sörja för mångsidiga och effektiva möjlig-
heter att delta. Enligt en utvärdering av förvaltningsförsöket i Kajanaland som Tammerfors uni-
versitet48 gjort var intresset för landskapspolitiken lägre bland invånarna i Kajanaland än intres-
set för kommunalpolitiken och även inställningen till beslutsfattandet i landskapet var negati-
vare än inställningen till beslutsfattandet i kommunerna. Detta understryker välfärdsområdenas 
ansvar för att säkerställa att rätten till inflytande tillgodoses och vikten av en aktiv, tydlig och 
öppen kommunikation om frågor som välfärdsområdet ansvarar för och om möjligheterna att 
delta. Om invånarna inte har förtroende för beslutsfattandet i välfärdsområdet eller inte känner 
till dess verksamhet, kan systemet få svag legitimitet. Det föreligger också risk för att välfärds-
områdenas och kommunernas service och delaktighetssystem bildar en oklar helhet ur region- 
och kommuninvånarnas perspektiv. Detta kan i sin tur både minska deras intresse för att vara 
med och påverka och överlag göra det svårare att påverka. När välfärdsområdets delaktighets-
system byggs upp kan sådan bästa praxis som kommunerna redan utvecklat utnyttjas. 

Invånarna i ett välfärdsområde kommer i enlighet med förslaget att ha initiativrätt och fullmäk-
tige för välfärdsområdet kan besluta att en rådgivande regional folkomröstning ska ordnas i en 
fråga som hör till välfärdsområdet. Justitieministeriet kommer att ta fram ett elektroniskt system 
för att ta initiativ och samla in stödförklaringar. Avsikten är att det elektroniska insamlingssy-
stemet ska integreras med de samlade demokratitjänster på webben där man också finner bland 
annat möjligheten att starta medborgarinitiativ eller invånarinitiativ. Dessa känner medborgarna 
redan till mycket väl. Sannolikt blir medborgarna då mer medvetna om möjligheten att ta ini-
tiativ också på välfärdsområdesnivå. Det är viktigt att dessa olika tjänster för att starta initiativ 
bildar en så smidig helhet som möjligt för att initiativtagaren ska kunna vara säker på vilken 
förvaltningsnivå initiativet ska riktas till. Då minskar också den administrativa bördan för de 
handläggande myndigheterna och även behovet att se till att initiativ som kommit in till fel 
mottagare hamnar rätt. 

Enligt förslaget ska välfärdsområdet säkerställa de ungas möjligheter till delaktighet och infly-
tande och därför tillsätta ett ungdomsfullmäktige, som ska ges möjlighet att påverka alla faser 
när det gäller att ordna tjänster för barn och unga inom välfärdsområdet. Ungdomsfullmäktiges 
uppgiftsfält ska bestå av alla former av verksamhet som har betydelse för unga, deras levnads-
förhållanden och de tjänster de behöver. Ungdomsfullmäktige i ett välfärdsområde kan lyfta 
fram frågor som är viktiga för barn och unga i områdets verksamhet och göra beslutsfattarna 
medvetna om behov och tankar bland barn och unga. Om en företrädare för ungdomsfullmäktige 
dessutom får närvaro- och yttranderätt i andra organ i välfärdsområdet, exempelvis fullmäktige 
och nämnderna, blir informationsutbytet och de ungas påverkansmöjligheter ännu bättre. Det är 
viktigt att beakta olika barngruppers möjligheter till delaktighet när ungdomsfullmäktige bildas. 
Välfärdsområdet ska utöver ungdomsfullmäktige också inrätta exempelvis ett äldreråd och ett 
råd för personer med funktionsnedsättning för att behandla väsentliga frågor för dessa målgrup-
per. Detta förbättrar informationen och ökar möjligheterna att påverka. Eftersom representan-
terna i dessa påverkansorgan ska utses bland medlemmarna i kommunernas motsvarande organ 
främjar förslaget också samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena i dessa frågor. 

                                                      
48 Jäntti, A., Airaksinen, J. & Haveri, A. (2010) Blåa tankar – från fritt fall till kontrollerad anpassning. 

Verkningarna av förvaltningsförsöket i Kajanaland. (på finska) Finansministeriets publikationer, Ut-

veckling av förvaltningen 20/2010. <https://vm.fi/o/dms-portlet/document/0/140541>. 
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4.2.4.2.1.1 Konsekvenser av bestämmelserna om Nyland för invånarnas möjligheter att delta 
och påverka 

Indelningen av Nyland i flera vårdanordnare förbättrar i synnerhet påverkansmöjligheterna för 
invånarna i randområdena och mindre kommuner, eftersom de får bättre möjligheter att få sina 
kandidater invalda i välfärdsområdesval. Om Nyland i stället utgör ett välfärdsområde får re-
presentanterna för de tre stora städerna bättre möjligheter att bli invalda i välfärdsområdets full-
mäktige än representanterna för invånarna i små kommuner. Möjligheterna för invånarna i 
Helsingfors stad att delta och påverka ändras i princip inte jämfört med nuläget. Invånarna kom-
mer att få bättre möjligheter att direkt påverka tjänstehelheterna inom social- och hälsovården 
när uppgifter inom den specialiserade sjukvården med tiden i viss mån överförs mer till de ny-
ländska välfärdsområdena och Helsingfors stad på basis av HUS-organiseringsavtalet. 

När även HUS-sammanslutningen förblir verksamhet inom en välfärdssammanslutning kvarstår 
i huvudsak den nuvarande samarbetsstrukturen baserad på indirekt demokrati. Invånarna i Ny-
land har då i detta avseende en annan ställning än landets övriga invånare, som genom sina 
valda representanter kan påverka all verksamhet inom social- och hälsovården och räddnings-
väsendet. Samtidigt ska välfärdssammanslutningar i sin verksamhet tillämpa bestämmelserna 
om möjligheter att delta och påverka i lagen om välfärdsområden. Eftersom antalet medlemmar 
i HUS-sammanslutningen ändå är färre än tidigare uppskattas det att välfärdsområdena och 
Helsingfors stads får bättre styrningsmöjligheter jämfört med den nuvarande styrningen av sjuk-
vårdsdistriktet. Dessutom kan man välja en modell där en stämma är sammanslutningens högsta 
organ. I samarbetet mellan kommunerna har den modellen ansetts vara den effektivaste mo-
dellen för att styra sjukvårdsdistriktens verksamhet. Det föreligger emellertid en risk för att 
möjligheterna för invånarna i välfärdsområdena får otillräckliga möjligheter att påverka HUS-
sammanslutningens verksamhet (demokratiskt underskott).  

4.2.4.2.2 Valdeltagande, förtroendeuppdrag, det politiska systemet och det civila samhället 

Utgångspunkten i propositionen är att invånarna i välfärdsområdena ska ha så omfattande rätt 
till inflytande som möjligt när det gäller att sköta områdets frågor både i egenskap av invånare 
och genom att vara förtroendevalda. Invånarnas intresse för de frågor som välfärdsområdet sva-
rar för och exempelvis områdets fullmäktige avgör i praktiken hur stort valdeltagandet i väl-
färdsområdesvalet kommer att vara. 

Det är svårt att förutse valdeltagandet i välfärdsområdesval, eftersom röstningsbeteende och 
röstningsaktivitet enligt undersökningar påverkas av många olika faktorer. Utöver partisystemet 
handlar det bland annat om institutionella, socioekonomiska och sociodemografiska faktorer. 
Tidigare erfarenheter av landskapsval i Finland härrör från landskapsvalen i Kajanaland som i 
samband med kommunalvalet 2004 och 2008 förrättades på området för förvaltningsförsöket i 
Kajanaland. Valdeltagandet var lågt i både kommunalvalet (50,9–59,8 procent) och landskaps-
valet (49,6–58,8 procent). Även om fullmäktige för välfärdsområdet har till uppgift att driva 
invånarnas intressen inom hela området, kan väljarens utöver person- och partifrågorna fästa 
avseende också vid om kandidaten representerar den egna kommunen eller den egna delen av 
välfärdsområdet. Exempelvis visar undersökningar som gjorts om kommunsammanslagningar 
att det kan vara viktigt för väljarna att stödja en kandidat från den egna kommun- eller stadsde-
len. 

Avsikten är att valen i välfärdsområdena från och med 2025 ska hållas samtidigt som kommu-
nalval. Det första välfärdsområdesvalet ska enligt planerna dock ordnas separat den 23 januari 
2022. Samtidiga val kan påverka valdeltagandet. Enligt internationella undersökningar har kom-
binerade val i vissa stater kunnat öka valdeltagandet i någon mån. Risker vid sådana val kan 
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dock vara att de viktiga frågorna i det valet överskuggas av dagordningen för det andra och att 
det stora antalet kandidater medför att man inte lyckas föra fram kandidaternas och partiernas 
budskap tillräckligt tydligt. Detta kan även göra det svårt för väljarna att greppa vad de olika 
valen handlar om. Men exempelvis i Sverige hålls riksdagsval och landstings- och kommunalval 
samtidigt, och där har det konstaterats att riksdagsvalet visserligen dominerar den politiska de-
batten på bekostnad av valen till kommuner och landsting, men att det inte verkar störa väljarna. 

I Finland har man få erfarenheter av att förrätta flera val samtidigt. På nationell nivå har det hänt 
bara 1996, då det första Europaparlamentsvalet förrättades i samband med kommunalvalet. Val-
deltagandet var då 60,3 procent i Europaparlamentsvalet och 61,3 procent i kommunalvalet. 
Även landskapsvalen i Kajanaland 2004 och 2008 ordnades samtidigt som kommunalvalet. Ett 
speciellt drag i det kombinerade valet 1996 var den stora andelen kasserade röstsedlar (4,9 pro-
cent i Europaparlamentsvalet och 1,6 procent i kommunalvalet). Detta var delvis en följd av att 
en del av väljarna trots instruktionerna hade förväxlat de två röstsedlarna med varandra när de 
gjorde sin röstningsanteckning. Också i landskapsvalen i Kajanaland blandades röstsedlarna i 
betydande utsträckning ihop, vilket ledde till att en stor andel av röstsedlarna kasserades (2,0–
6,6 procent). 

Om olika val hålls samtidigt blir väljarens uppgift uppskattningsvis något svårare än i vanliga 
val. Väljaren måste sätta sig in i valtemana i båda valen och besluta vilken kandidat i vartdera 
valet han eller hon ska rösta på samt dessutom ta reda på kandidaternas nummer och anteckna 
dem på rätt röstsedlar. Valmyndigheterna måste naturligtvis ägna särskild uppmärksamhet åt att 
informera om det korrekta röstningsförfarandet, men ansvaret vid röstningen och i synnerhet 
när man gör röstningsanteckningen kommer sist och slutligen an på väljaren själv. 

Något som också kan påverka valdeltagandet och intresset för välfärdsområdesval är de före-
slagna ändringarna i lagen om rådgivande folkomröstningar i kommuner och välfärdsområden. 
Om det i fortsättningen ordnas folkomröstningar i samband med val, kan intresset för område-
sval och kommunalval komma att öka. Dessutom kan de nämnda ändringarna leda till sänkta 
kostnader för folkomröstningar och bidra till en lägre tröskel för att ordna sådana omröstningar. 

Det är än så länge svårt att förutse inte bara valdeltagandet, utan också om uppdraget som för-
troendevald kommer att vara lockande, vilka faktorer som kommer att påverka viljan att ställa 
upp i val och vilka faktorer som har betydelse för möjligheterna att bli vald. Enligt en utvärde-
ring av förvaltningsförsöket i Kajanaland49 var intresset för regionala förtroendeuppdrag i Ka-
janaland lägre än intresset för kommunala förtroendeuppdrag. I kommunalval ökar till exempel 
kandidatens ställning som sittande fullmäktig chanserna till omval. 

Det är också möjligt att inrättandet av välfärdsområden gör att det inte längre är lika lockande 
att bli förtroendevald i kommunen. Viljan att ställa upp i kommunalval eller annars delta i den 
kommunala beslutsprocessen kan komma att minska till följd av reformen, eftersom besluten i 
social- och hälsovårdsfrågor i fortsättningen ska fattas av välfärdsområdena, medan de i dags-
läget hör till kommunfullmäktiges behörighet. Utvecklingen kan också ha positiv inverkan på 
de förtroendevaldas villkor i kommunerna, exempelvis när det gäller tidsanvändning. Samtidigt 
är det också möjligt att en och samma person i fortsättningen är förtroendevald på flera förvalt-
ningsnivåer, och då kommer problemen i fråga om tidsanvändning att öka. Det kan öka profess-
ionaliseringen av de politiska uppgifterna och även utgifterna för valkampanjerna. Syftet med 

                                                      
49 Jäntti, A., Airaksinen, J. & Haveri, A. (2010) Blåa tankar – från fritt fall till kontrollerad anpassning. 

Verkningarna av förvaltningsförsöket i Kajanaland. (på finska) Finansministeriets publikationer, Ut-

veckling av förvaltningen 20/2010. <https://vm.fi/o/dms-portlet/document/0/140541>. 
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den föreslagna lagen om välfärdsområden är att trygga betingelserna för de förtroendevaldas 
arbete i välfärdsområdet. Bestämmelserna är även av mer övergripande betydelse när det gäller 
att främja fullmäktigearbetet och den regionala demokratin. 

Inrättandet av välfärdsområdena har dessutom konsekvenser för den politiska verksamhetskul-
turen på såväl regional som kommunal nivå. Ansvaret för uppgifter på regional nivå i välfärds-
områdena och det anknytande beslutsfattandet avses ankomma på förtroendevalda som uttryck-
ligen valts för detta. Detta kan, åtminstone på längre sikt, leda till bättre möjligheter att driva 
gemensamma intressen och ordna tjänster inom större områden än kommunen, dvs. inom väl-
färdsområdet. 

Att fullmäktige för välfärdsområdet utses genom val innebär att antalet förtroendevalda kommer 
att öka, eftersom det är sannolikt att det finns många sådana förtroendevalda som ställer upp 
och blir valda i välfärdsområdesvalet som inte samtidigt ställer upp och blir valda i kommunal-
valet. Detta och de bestämmelser om invånarnas rätt till inflytande som ska ingå i lagen om 
välfärdsområden kan bedömas hejda utvecklingen mot beslutsfattande längre från invånarna. 
Konsekvenserna av att välfärdsområdena inrättas sträcker sig samtidigt också till de organisa-
toriska strukturerna och strukturerna för inflytande i kommunerna. Överföringen av uppgifter 
kan till exempel leda till förändringar i kommunernas organisatoriska strukturer och på längre 
sikt kan effekterna av detta märkas i antalet kommunala förtroendevalda. På samma sätt föränd-
ras exempelvis uppgifter och verksamhet för påverkansorganen enligt kommunallagen, och 
samtidigt accentueras behovet av samarbete med de påverkansorgan i välfärdsområdet som in-
går i lagförslaget. 

När välfärdsområdena inrättas påverkas också de politiska partierna och deras verksamhet. De 
regionala valen till välfärdsområdena är ett helt nytt val, och partierna måste ställa upp kandi-
dater och ordna valkampanjer också för det valet. Detta orsakar partierna och deras lokalorga-
nisationer ytterligare kostnader, och därmed behövs det ytterligare valfinansiering. Att kandi-
dater ställs upp per välfärdsområde kan även påverka organisationsstrukturen inom vissa partier. 
Först på längre sikt går det att bedöma välfärdsområdenas inverkan exempelvis på hur parti-
sympatierna utvecklas. 

Fullmäktige för välfärdsområdena ska ha minst 59–89 ledamöter beroende på invånarantal. 
Dessutom avses välfärdsområdet få besluta om större storlek på fullmäktige. Den så kallade 
kalkylerade dolda röstspärren, som påverkar kandidaternas möjligheter till inval, blir relativt 
låg i alla välfärdsområden och varierar endast lite mellan de olika områdena: röstspärren är 1,7 
procent om fullmäktige består av 59 ledamöter och 1,1 procent om fullmäktige består av 89 
ledamöter. En låg dold röstspärr främjar den politiska proportionaliteten, eftersom den i prakti-
ken ger partier av alla storlekar möjlighet att få sina kandidater invalda. Samtidigt kan det emel-
lertid också leda till att partisammansättningen i fullmäktige blir splittrad. 

Syftet med den föreslagna lagen om välfärdsområden är att skapa förutsättningar för samarbete 
mellan områdena och organisationerna och för organisationernas möjligheter till inflytande. 
Kommunerna fyller nu en viktig funktion när det gäller att stödja lokal organisationsverksam-
het. Till exempel deltar social- och hälsovårdsorganisationerna i både planering och produktion 
av tjänster i samarbete med kommunerna. Inom räddningsväsendet har organisationssektorn och 
frivilligaktörerna en viktig roll när det gäller att förebygga olyckor och inom räddningsverk-
samheten och det övriga säkerhetsarbetet. Till denna del beror propositionens konsekvenser i 
betydande utsträckning på hur välfärdsområdets verksamhet i praktiken utformar sig och på 
hurdana modeller för hörande och samarbete områdena inför. 
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4.2.4.3 Konsekvenser för tjänsteproduktionen 

Enligt det föreslagna 7 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden ska området besluta om hur de 
social- och hälsovårdstjänster och den räddningstjänst ska produceras som det ansvarar för att 
ordna. Med stöd av lagens 9 § kan ett välfärdsområde producera tjänster inom sitt organisering-
sansvar självt eller i samarbete med andra välfärdsområden eller med stöd av ett avtal anskaffa 
dem från någon annan tjänsteproducent. Något annat kan dock föreskrivas i lag. Dessutom ska 
välfärdsområdet med stöd 131 § i den föreslagna lagen om välfärdsområden när det bedriver 
verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden bolagisera verksamheten med undantag för de 
fall som avses i den föreslagna 132 § i den lagen. Bestämmelserna motsvarar till denna del det 
rådande läget, där kommunerna och samkommunerna har olika alternativ för produktion av de 
tjänster som de ansvarar för. 

Förslaget framhäver välfärdsområdenas roll i fråga om organiseringsansvaret och gör den gäl-
lande lagstiftningen klarare i fråga om vilka tjänster och funktioner områdena kan upphandla av 
privata aktörer (inkl. både organisationer och privata företag) och vilka de ska producera själva. 
Således kommer lagstiftningen att bringas i överensstämmelse med kraven i 124 § i grundlagen. 
Den föreslagna regleringen ger struktur och precision åt nuvarande praxis för köpta tjänster, 
eftersom tolkningarna av den gällande lagen bedöms ha varit motstridiga, många till antalet och 
delvis i strid med grundlagen. Trots detta kvarstår den samlade bilden när det gäller reglering 
av köpta tjänster och de lagfästa kraven. 

Det uppskattas att välfärdsområdena även i fortsättningen kommer att utnyttja köpta tjänster i 
sin tjänsteproduktion och att deras andel ökar på samma sätt som nu. Det finns starka indikat-
ioner på att tjänster i form av köpta tjänster har bidragit till att kommunerna och samkommu-
nerna kunnat förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas kvalitet samt att stävja kostnadsök-
ningen. Föreningen Hyvinvointiala HALI ry har framfört att de kommuner som valt att lägga ut 
verksamheter i sin helhet har fått en kostnadsnytta på fyra procent av utläggningen. Detta grun-
dar sig på en granskning av kostnadsökningen mellan de kommuner som lagt ut verksamheter 
och andra, motsvarande kommuner. Kommunerna har dels lyckats stävja kostnadsökningen, 
dels också vid många omfattande utläggningar varit mycket nöjda med kvaliteten på tjäns-
terna50. Utifrån en granskning av tabell 20 kan man dock konstatera att i relativt många kom-
muner som gjort totalutläggningar är driftsutgifterna per invånare inom social- och hälsovården 
betydligt högre än de genomsnittliga driftsutgifterna per invånare inom välfärdsområdet. Om 
man vill kunna bedöma de utförda utläggningarnas totalekonomiska värde på ett tillförlitligt 
sätt, kommer det att behövas mera jämförande undersökningar som beaktar tillgången till och 
kvaliteten på de totala utläggningarna samt befolkningens servicebehov och kostnadsnivån i 
området. Dessutom har de företag som producerat utlagda tjänster för kommunerna enligt en 
utredning av Konkurrens- och konsumentverket51 marknadsinflytande att prissätta sina tjänster, 
och exempelvis kommunernas förmåga att själva producera tjänster som lagts ut begränsar inte 
företagens prissättningskraft i någon betydande utsträckning och bildar därmed inte någon be-
tydande köparmakt för kommunen. Marknaden är också mycket koncentrerad och därmed är 
den uppnådda kostnadsnyttan inte entydig. Enligt utredningen var de största aktörerna på mark-
naden för utlagda och köpta tjänster 2019 Pihlajalinna med en marknadsandel på cirka 20–30 

                                                      
50 Jokinen, E. (2018) Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisulkoistukset. Sopimukset, kustannuskehitys 

ja saatavuus. Kustannustiedot vuoteen 2017 saakka. <https://www.hyvinvointiala.fi/wp-con-

tent/uploads/2018/11/sosiaali-ja-terveydenhuollon-kokonaisulkoistukset-selvitys-2018.pdf>. 
51 Konkurrens- och konsumentverket. Framställning till marknadsdomstolen (på finska). Diarienummer: 

KV/1233/14.00.10/2019. <https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2020/yk-

muut/kkv123314.002.102019/.> 
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procent och Terveystalo med en marknadsandel på cirka 30–40 procent. Den tredje största ak-
tören var Mehiläinen med en marknadsandel på omkring 10–20 procent och därefter kom Co-
ronaria med en marknadsandel på mindre än 10 procent. Aktörernas totala marknadsandel på 
hela marknaden för utlagda och köpta tjänster inom den offentliga sektorn är cirka 40–50 pro-
cent enligt verkets material. Enligt utredningen är marknaden för totala utläggningar mycket 
koncentrerad. 

Trots det som sägs ovan kan välfärdsområdena i framtiden bedömas använda sig av möjligheten 
att upphandla tjänster i betydande utsträckning, och därför kan förslaget inte anses försämra 
exempelvis produktiviteten inom hela sektorn. Regleringen kan inte i stor skala förväntas sätta 
exempelvis tillgången till tjänster på spel. Till exempel enligt utredningen av Konkurrens- och 
konsumentverket är samkommunerna, som är större än kommunerna, inte villiga att åter börja 
producera tjänsterna själva. Det är således mycket sannolikt att man även i fortsättningen vill 
säkerställa och upprätthålla den kontroll av kostnaderna som eftersträvas genom upphandling, 
genomförandet av bästa praxis som främjar den funktionella reformen (t.ex. utnyttjande av 
elektroniska tjänster), frågor som gäller tillgången på personal och till exempel olika välfunge-
rande alliansmodeller och andra modeller. Dessutom möjliggör de föreslagna övergångsbestäm-
melserna ersättande upphandlingar och lösningar med egen produktion (bl.a. ökad anordnar-
kompetens) på ett kontrollerat sätt i de lägen där hela avtalet eller en del av det blir ogiltigt eller 
sägs upp med stöd av den föreslagna införandelagen. 

Ändring av befintliga avtal ska göras i linje med bestämmelserna i upphandlingslagen. Trots det 
är det möjligt att ändra avtal exempelvis till den del organiseringsansvaret har lagts ut, eftersom 
ändringen beror på preciserad lagstiftning och ändringarna behandlar alla anbudsgivare lika. En 
sådan ändring är således i princip inte en avtalsändring som strider mot upphandlingslagen, och 
avtalsändringarna kan genomföras på ett kontrollerat sätt där tillgången till tjänster tryggas, ef-
tersom det går att ogiltigförklara eller säga upp endast vissa avtalsvillkor. Dessutom upphör en 
betydande del av de nuvarande avtalen om total utläggning att gälla före 2026, vilket innebär 
att båda avtalsparterna i vilket fall som helst måste förbereda sig på att avtalet upphör och på 
eventuella nya sätt att ordna tjänsterna, antingen som egen produktion i välfärdsområdet, som 
produktion i ett gemensamt företag eller genom ny upphandling.  

Förslaget betonar att det är välfärdsområdenas uppgift att organisera verksamheten. Detta inbe-
griper styrnings- och tillsynsansvaret. Vidare understryker förslaget kraftigt en mångsidig kom-
petens när det gäller att hantera upphandlingar och avtal. Avsikten är att man i fortsättningen i 
betydligt större utsträckning och betydligt mer systematiskt ska satsa på sammanhållen tjänste-
produktion och den tillhörande riskhanteringen. Kopplingen mellan upphandling av social- och 
hälsovård och välfärdsområdets servicestrategi stärks, eftersom välfärdsområdena enligt försla-
get alltid exempelvis i upphandlingsbeslut ska motivera varför upphandlingen behövs och hur 
organiseringsansvaret ska fullgöras. Förslaget förbättrar välfärdsområdenas möjligheter att i sin 
upphandling förbereda sig på störningar eller exceptionella situationer som eventuellt uppstår i 
tjänsteproduktionen. Den riskhantering som är kopplad till upphandlingar främjar i kombination 
med andra metoder (bl.a. decentralisering av upphandlingar) en stabil tjänsteproduktion, utan 
att man behöver förbereda sig på störningar eller exceptionella situationer exempelvis genom 
överkapacitet. 

En granskning av de nuvarande avtalen om köpta tjänster per urval – vilket också inbegriper en 
granskning av avtalen om total utläggning – ger vid handen att förslaget sannolikt inte kommer 
att ha någon betydande inverkan på praxis för köpta tjänster eller servicesystemet i någon större 
utsträckning. Det är sannolikt att bara avtalet med Mehiläinen Länsi-Pohja Oy kommer att ogil-
tigförklaras i sin helhet med stöd av införandelagen. I synnerhet i fråga om avtal som gäller total 
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utläggning, men också i fråga om andra köpta tjänster, finns det dock indikationer på att åt-
minstone en del av avtalen kan innehålla upphandling av sådana tjänster (såsom jour dygnet 
runt, socialjour, socialt arbete och bedömning av vårdbehovet inom den specialiserade sjukvår-
den) som är ogiltiga med stöd av 29 § i införandelagen. Därför bör välfärdsområdena säkerställa 
innehållet i dessa avtal i förhållande till förslaget och vid behov vidta åtgärder för att rätta till 
situationen. Detta påverkas inte heller av eventuella optionsvillkor som ingår i nuvarande total-
utläggningar och eventuella beslut som redan fattats i fråga om dem. Inom ramen för de före-
slagna övergångsbestämmelserna hinner en relativt stor andel av de nuvarande avtalen om total 
utläggning också löpa ut före ingången av 2026, så i fråga om dessa avtal kommer förändring-
arna att beaktas i den nya upphandlingen, i det fall att de berörda välfärdsområdena beslutar att 
konkurrensupphandla dem på nytt. 

Även om det i och med förslaget är sannolikt att välfärdsområdena även i fortsättningen i bety-
dande grad skaffar kundtjänster och arbetskraft av privata företag, reglerar 12 § i lagen om 
ordnande av social- och hälsovård dock i fråga om vissa tjänster hur välfärdsområdena ska ordna 
dem. I fortsättningen kommer välfärdsområdet exempelvis inte under några omständigheter att 
kunna upphandla socialt arbete och socialjour enligt 15 § eller 29 § i socialvårdslagen och, med 
vissa begränsningar (som gäller verksamhet under dagtid och kvällstid), sådan brådskande vård 
och jour som avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen. Förslaget begränsar till denna del anord-
narens organiseringsmekanismer när det gäller att upphandla tjänster, även om avgränsningen 
kan bedömas vara motiverad. Exempelvis socialjouren är starkt knuten till välfärdsområdets 
beredskaps- och förberedelserelaterade uppgifter, och både socialjouren och det sociala arbete 
som utförs under tjänsteansvar innefattar betydande utövning av offentlig makt, och därför blir 
servicesystemet enhetligare samtidigt som servicen tryggas i alla situationer när socialjour och 
socialt arbete inte kan upphandlas. 

4.2.4.3.1 Tillgången till social- och hälsovårdspersonal och rekryteringen av arbetskraft 

Anordnarna av social- och hälsovård både hyr in arbetskraft och skaffar arbetskraft på annat 
sätt. När man nu granskar till exempel anlitandet av inhyrd arbetskraft i de olika välfärdsområ-
dena ter det sig inte som om förklaringen är befolkningstätheten eller exempelvis avlägset läge, 
utan snarare tillgången till personal, som varierar beroende på region och yrkesgrupp. Re-
missyttrandena om reformen och de ytterligare utredningar som gjorts efter det har bland annat 
visat att det till stor del i hela landet är andra läkare än läkare i traditionellt tjänsteförhållande 
som står för allmänläkarinsatsen inom både samjouren och jouren dygnet runt inom primärvår-
den. 

Förslaget preciserar hur inhyrd eller på annat sätt anskaffad personal får anlitas i fortsättningen. 
I och med förslaget ska välfärdsområdena kunna både hyra in och skaffa arbetskraft på annat 
sätt också i fortsättningen, även om den berörda arbetskraften ska vara direkt underställd väl-
färdsområdets arbetsledning. I fråga om tjänster för brådskande vård och jour dygnet runt ska 
sådan personal i regel kunna anlitas endast för att komplettera den egna personalen. Förslaget 
kan komma att kräva ändringar inom de allra mest omfattande förfarandena för anskaffning av 
arbetskraft. 

Trots nuvarande praxis och de föreslagna begränsningarna för att hyra in och/eller på annat sätt 
anskaffa personal kan förslaget bedömas trygga ordnandet av jourtjänster dygnet runt och även 
andra tjänster (bland annat vissa specialområden inom den specialiserade sjukvården). Särskilt 
de föreslagna bestämmelserna om beräkningsgrunden för den kompletterande personalen och 
beaktandet av tillfälliga eller andra problem som gäller tillgången till personal ger anordnaren 
tillräckliga organiseringsmekanismer för olika situationer och tryggar på så sätt tillgången till 
tjänster och deras tillgänglighet på lika villkor i hela landet. 
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Läkarnas nuvarande sysselsättningsläge är gott, men nackdelen är att det råder läkarbrist reg-
ionalt52. En utökad jourskyldighet kan få tjänsteläkare att söka sig till andra uppgifter eller an-
ställning hos en privat arbetsgivare, vilket är en risk med tanke på tjänsteproduktionen. Samti-
digt har läkarstudierna utomlands ökat de senaste åren, och 2019 studerade mer än 1 100 fin-
ländare vid utländska universitet, och av dessa har största delen planerat att återvända till Fin-
land efter studierna.53 Dessutom avser universiteten att erbjuda 50 fler nybörjarplatser inom 
läkar- och tandläkarvetenskap åren 2021 och 202254. Med beaktande av pensionsavgångar blir 
det årliga nettotillskottet läkare på arbetsmarknaden enligt Läkarförbundet cirka 300–400 de 
närmaste åren55. Därför (om den bedömningen håller streck) kommer tillgången till läkararbets-
kraften i Finland sannolikt att förbättras under de närmaste åren, trots pensioneringarna, vilket 
kan komma att minska den beskrivna risken avseende läkararbetskraft. 

Eventuella förändringar i tillgången på arbetskraft kan bidra till att i synnerhet jourtjänsterna i 
större utsträckning tillhandahålls av läkare i tjänsteförhållande, särskilt på längre sikt, speciellt 
om arbetsvillkoren bättre beaktar hur belastande jourarbetet är. I nuläget är det i första hand 
unga, delvis oerfarna läkare som ansvarar för jouren fast de inte nödvändigtvis har kännedom 
om hur de regionala servicekedjorna fungerar eller om kommunens basservice. Situationen är 
inte optimal med tanke på den samlade vården för en patient. När en patient börjar göra fler 
jourbesök kan det också vara ett tecken på att patienten inte bara har problem med hälsan. I 
synnerhet för patienter med multiproblem är kontakten med socialvården ofta viktig. Därför kan 
de föreslagna bestämmelserna om inhyrd arbetskraft bedömas vara både ändamålsenliga och 
genomförbara. 

Inom socialvården har hyrpersonal i allt större utsträckning anlitats exempelvis inom det sociala 
arbetet, där utmaningarna i fråga om tillgången på personal har kunnat vara regionalt betydande. 
Vad arbetsfördelningen beträffar har anlitandet av hyrd arbetskraft emellertid kunnat orsaka 
oklarheter i fråga om fastställandet av innehållet i de offentliga förvaltningsuppgifterna och ar-
betsfördelningen mellan arbetstagare i tjänsteförhållande och hyrpersonalen. 

                                                      
52 Se Terveyskeskusten lääkäritilanne 2019, Läkarförbundet 8.1.2020. <https://www.laakari-

liitto.fi/site/assets/files/5223/terveyskeskusten_laakaritilanne_2019_final.pdf>. 
53 Se Tutkintoa ulkomailla suorittavat lääketieteen opiskelijat, Lukuvuosi 2018–2019, Läkarförbundet. 

<https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/5219/laaketieteen_opiskelijat_ulkomailla_2018-19.pdf>; 

Yle-nyhet 23.9.2019 ”Ulkomailla lääkäriksi opiskelevien määrä on kasvanut selvästi”. 

<https://yle.fi/uutiset/3-10983428>.  
54Undervisnings- och kulturministeriet, pressmeddelande 31.8.2020: ”Högskolorna får drygt 10 200 fler 

nybörjarplatser åren 2020–2022”. <https://minedu.fi/-/runsaat-10-200-aloituspaikkaa-lisaa-korkeakou-

luihin-vuosina-2020-2022?languageId=sv_SE>.  
55Finlands Läkartidning. 1.9.2020: ”Lääkäriliitto: Lääketieteen aloituspaikkojen lisääminen vaarantaa 

opetuksen laadun”. <https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/laakariliitto-laaketieteen-aloi-

tuspaikkojen-lisaaminen-vaarantaa-opetuksen-laadun/>; se även KT Blogginlägg 1.9.2020: ”Varför ska 

läkarutbildningen utökas?”. <https://www.kt.fi/sv/bloggar/2020/lakarutbildningen-maste-utokas>; Ter-

veyskeskusten lääkäritilanne 2019, Läkarförbundet 10.1.2020. <https://www.laakariliitto.fi/site/as-

sets/files/5223/x_terveyskeskusten_laakaritilanne_2019_final.pdf>; Bedömning av behovet av specia-

listläkare och specialtandläkare år 2035 (2019, på finska). Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 

muistioita 2019:48. < <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/161797/STM_Rap_2019_48_Erikoislaakarien_ja_erikoishammaslaakarien_tarve.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y>.  
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Om välfärdsområdena beslutar att åter själva börja producera tjänsterna exempelvis till följd av 
ogiltigförklarade eller uppsagda avtal, ska de vid omorganiseringen av tjänsteproduktionen sär-
skilt beakta riskerna avseende tillgången till personal. Analyser visar att i synnerhet tillgången 
på läkare och eventuellt också rekryteringen till andra expertuppgifter som kräver särskild kom-
petens inom social- och hälsovård kan bli en svår uppgift i större skala. Detta bör beaktas när 
servicestrukturen planeras för att kontinuiteten och kvaliteten i tjänsteproduktionen ska och kva-
litet kunna garanteras i alla situationer. 

Om välfärdsområdena beslutar att åter börja producera tjänsterna själva, bör de anställa mer 
personal till den offentliga sektorn. I dessa situationer kommer den tidigare avtalsparten att ha 
den personal som behövs. Vid omställningar kan personalen eventuellt åter rekryteras av väl-
färdsområdet, men det är emellertid inte säkert, och välfärdsområdet har inte företräde att an-
ställa den personalen. I synnerhet i fråga om sådan service där efterfrågan på personal är stor 
kan personalen också övergå till anställning hos en annan privat serviceproducent eller exem-
pelvis till ett annat välfärdsområde. Men det finns ett fall där den totala utläggningen upphörde 
och personalen övergick till anordnaren, nämligen Tohmajärvi, där avtalet om total utläggning 
upphörde och verksamheten åter är egen produktion från och med ingången av 202056. Också 
personalen övergick genom överlåtelse av rörelse till samkommunen (Siun Sote). En motsva-
rande situation håller på att uppstå i början av 2021 i Rääkkylä57. 

Enligt en utredning av Konkurrens- och konsumentverket58 har de kommuner som helt eller 
delvis lagt ut verksamhet endast begränsad förmåga att tillhandahålla hälsovårdstjänster som 
egen produktion. Enligt utredningen är kommunerna (eller samkommunerna) inte villiga att ha 
egen produktion ens i en situation där kostnaderna stiger i förhållande till befintliga avtal. I fråga 
om de resurser som egenproduktion förutsätter skulle två av tre kommuner som gjort totalut-
läggningar lyckas skaffa tillräckliga resurser medan en tredjedel av de kommuner som genom-
fört partiell utläggning skulle göra det, visar utredningen. Utredningen är dock inte helt tillämp-
lig på situationen i de framtida välfärdsområdena, eftersom enkätundersökningen har besvarats 
endast av de kommuner som lagt ut tjänster, dvs. det rör sig inte om ett representativt urval. 

Ändringen i serviceproduktionen kan också påverka välfärdsområdets kostnader, i synnerhet 
om personalens lönevillkor eller andra villkor förbättras i förhållande till den tidigare privata 
arbetsgivaren. Det är emellertid svårt att på förhand bedöma en eventuell förändring, eftersom 
konsekvenserna beror bland annat på tolkningen av de föreslagna bestämmelserna om ogiltig-
förklarande och uppsägning av avtal, på tolkningen av vad som är tillräcklig egen tjänstepro-
duktionen, på kundernas behov exempelvis med tanke på tillgång och på förhållandet mellan 
den egna produktionen och andelen köpta tjänster inom varje välfärdsområde. 

Rådande praxis är att den specialiserade sjukvård som anställda i tjänsteförhållande tillhanda-
håller fördelas mellan sjukvårdsdistrikten, och denna praxis kan fortsätta i och med förslaget. 
Enligt förslaget ska olika välfärdsområden kunna utnämna en person till en gemensam tjänst 
eller skaffa service av tjänsteinnehavare i ett annat välfärdsområde. Samtidigt kan en gemensam 
tjänst vara ett relativt stelt förfarande, och ett sådant tillvägagångssätt har inte lockat personalen. 

                                                      
56 Siun sote, nyhetsbrev, 6.11.2019: ”Tohmajärven sote-palvelut tuottaa 1.1.2020 alkaen Siun sote”. 

<https://www.siunsote.fi/-/tohmajarven-sote-palvelut-tuottaa-1-1-2020-alkaen-siun-sote>.  
57 Siun sote, nyhetsbrev, 12.11.2020: ”Rääkkylän sote-palvelut tuottaa 1.1.2021 alkaen Siun sote”. 

<https://www.siunsote.fi/ajankohtaista>. 
58 Konkurrens- och konsumentverket. Framställning till marknadsdomstolen (på finska). Diarienummer: 

KV/1233/14.00.10/2019. <https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/ratkaisut/arkisto/2020/yk-

muut/kkv123314.002.102019/.> 
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Förslaget följer i stor utsträckning bestämmelserna i den gällande kommunallagen, och i syn-
nerhet anskaffning av service av tjänsteinnehavare är ett alternativt förfarande även i fortsätt-
ningen. Förslaget tryggar i synnerhet den service där ett sådant förfarande har varit vedertagen 
praxis och rutin.  

Reformen medför att lönerna för de anställda inom social- och hälsovården i välfärdsområdena 
måste harmoniseras regionvis. Frågan behandlas utförligare i del 4.2.1.12. Löneharmonise-
ringen kommer att öka välfärdsområdenas personalkostnader. Den förbättrar de anställnings-
villkor som välfärdsområdena kan erbjuda och kan således påverka tillgången på arbetskraft för 
andra arbetsgivare inom social- och hälsovården. Det är möjligt att andra arbetsgivare på det 
området måste förbättra anställningsvillkoren för att trygga tillgången på arbetskraft. En sådan 
utveckling kan också komma att höja priset på de tjänster som produceras för välfärdsområdena 
med stöd av avtal. 

4.2.4.3.2 Granskning av befintliga avtal om köpta tjänster 

I tabellerna 21 och 22 nedan finns uppgifter om upphandlingar inom uppgiftsområdena för 
social- och hälsovård i statistiken över kommunekonomin 2019. Samkommunernas tjänsteupp-
handlingar är uppdelade efter välfärdsområde utifrån var den kommun där samkommunens för-
valtning är belägen. Således anges exempelvis tjänsteupphandlingarna inom Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt under Helsingfors tjänsteupphandlingar. I tabell 23 finns uppgifter 
om all hyrpersonal i kommuner och samkommuner 2019. Också här sker fördelningen efter den 
kommun där samkommunens förvaltning är belägen. 

När välfärdsområdena granskar hur organiseringsansvaret kan fullföljas ska de beakta dels den 
kvantitet tjänster som köps inom varje uppgiftshelhet, dels också till exempel hur tjänsteupp-
handlingarna är fördelade mellan olika tjänsteproducenter och/eller hur uppgifter inom tjänste-
ansvaret i praktiken har överförts till privata tjänsteproducenter. Dessa faktorer inverkar på hur 
stor risk de köpta tjänsterna i praktiken utgör med tanke på organiseringsansvaret. Dessutom 
ska välfärdsområdena i sin bedömning föra ett resonemang över huruvida uppsägning av upp-
handlingsavtal skulle leda till oskäliga och oändamålsenliga situationer för kundernas individu-
ella situation och mer allmänt med tanke på tillgången till tjänster. Detta innebär att man vid 
bedömningen av avtalen också ska beakta verksamhetens karaktär, tillgången till tjänster och i 
synnerhet utgångsläget för utsatta kunder samt situationen exempelvis i fråga om boendeservice 
och/eller annan långvarig service. 

En granskning av de köpta tjänsternas relativa andel av driftsutgifterna för de framtida välfärds-
områdena ger inte en bild av hur många avtal om köpta tjänster (eller vissa villkor i dem) som 
kommer att förklaras ogiltiga eller sägas upp med stöd av införandelagen, och det är omöjligt 
att exempelvis ange en entydig gräns där de köpta tjänsterna som helhet skulle utgöra en risk 
med tanke på fullgörandet av organiseringsuppgiften. 

Förslaget kan dock leda till att vissa upphandlingsavtal ogiltigförklaras senast 2026 eller sägs 
upp senast 2028. Även om det på förhand är mycket svårt att göra en noggrann analys av för-
slaget i förhållande till de nuvarande enskilda upphandlingsavtalen för alla överförda avtals del, 
kan förslaget dock granskas i förhållande till vissa av dagens upphandlings- och avtalslösningar. 
Eftersom välfärdsområdena över flera tusen och till och med flera tiotusen avtal är det inte möj-
ligt att gå igenom dem alla i förhållande till propositionen när konsekvensbedömningen görs. 
Därför beskriver bedömningen i exempelsyfte situationer där välfärdsområdena ska försäkra sig 
om att avtalen och verksamheten fortsätter i enlighet med lag. 
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Införandelagens 29 § innehåller kriterier utifrån vilka en del av de avtal som överförs till väl-
färdsområdena kommer att ogiltigförklaras eller att behöva sägas upp. Avtalet blir ogiltigt om 
det är uppenbart att välfärdsområdet de facto inte ansvarar för att ordna de berörda tjänsterna. 
Avtalet blir ogiltigt också om det innehåller till exempel sådan brådskande vård och jour som 
avses i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen, med undantag för sådan brådskande mottagningsverk-
samhet för primärvården under dag- och kvällstid som avses i 2 mom. i den paragrafen, eller 
sådant socialt arbete eller sådan socialjour som avses i 15 respektive 29 § i socialvårdslagen. 
Sådana upphandlingsavtal eller avtalsvillkor där någon annan än en tjänsteläkare svarar för be-
dömningen av vårdbehovet inom den specialiserade sjukvården ska enligt förslaget anses vara 
ogiltiga. 

Flera kommuner och samkommuner har ingått upphandlingsavtal om omfattande uppgiftshel-
heter med en enskild tjänsteproducent. Dessa avtal kallas allmänt avtal om total utläggning, 
även om antalet utlagda uppgifter också i dessa varierar från avtal till avtal. I dagsläget har 
kommunerna och samkommunerna ingått avtal om total utläggning till ett värde av uppskatt-
ningsvis cirka 500–700 miljoner euro i årliga driftsutgifter. Bedömningen baserar sig bland an-
nat på uppgifter som Finlands Kommunförbund samlat in59 och på den avtalsgenomgång som 
gjordes i samband med beredningen. I en stor del av dessa avtal har det bland annat i fråga om 
jour och bedömning av vårdbehovet inom den specialiserade sjukvården avtalats på ett sätt som 
med mycket stor sannolikhet kommer att kräva fortsatta åtgärder av välfärdsområdena i förhål-
lande till bestämmelserna i propositionen. Fortsatta åtgärder kan vara till exempel ogiltigförkla-
rande eller uppsägning av ett avtalsvillkor. Eventuella optionsvillkor i avtalen eller beslut som 
kommunerna redan fattat om dessa påverkar inte i sammanhanget. Å andra sidan hinner åt-
minstone en del av dessa avtal upphöra redan före 2026, så när det gäller de avtalen kommer 
kommunerna eller välfärdsområdena sannolikt att göra nya upphandlingar enligt propositionen, 
varvid de ovan beskrivna avtalsvillkoren som strider mot förslaget korrigeras i den processen. 

Det bedöms att det gällande avtalet om total utläggning mellan sjukvårdsdistriktet i sydvästra 
Lappland, kommunerna i området och Mehiläinen Länsi-Pohja Oy med stor sannolikhet kom-
mer att ogiltigförklaras. Dessutom måste det avtal om utläggning av social- och hälsocen-
tralstjänster som är under beredning i Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt och som överförs till det 
kommande välfärdsområdet sannolikt sägas upp. Bedömningen är att det i synnerhet i fråga om 
sjukvårdsdistriktet i sydvästra Lappland är uppenbart att välfärdsområdets organiseringsansvar 
har äventyrats eller är bristfälligt genomfört. I båda fallen gäller utläggningen ett omfattande 
uppgiftsområde och ett omfattande geografiskt område där tjänsterna har lagts ut eller är av-
sedda att läggas ut på en enda tjänsteproducent. Dessutom innehåller avtalet med Länsi-Pohja 
Oy sådana tjänster (såsom jourtjänster) som inte får ordnas som köpta tjänster. Köpta tjänster 
får heller inte innefatta sådana tjänstehelheter där det inom den specialiserade sjukvården är 
någon annan än en läkare i tjänsteförhållande som beslutar om intagning på sjukhus. Mehiläinen 
Länsi-Pohja Oy:s nuvarande avtal ligger således inte heller till denna del i fortsättningen i linje 
med lag. En granskning av Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:s nuvarande avtal mot situationen i hela 
välfärdsområdet Lappland ger vid handen att avtalet bör förklaras ogiltigt också av den anled-
ningen att det är för omfattande till sitt innehåll, eftersom utläggningen gäller en tredjedel av 
såväl befolkningen i välfärdsområdet som av driftsutgifterna för social- och hälsovården. Det är 
alltså uppenbart att avtalet i fråga utgör en risk med tanke på hur välfärdsområdet Lappland kan 
fullgöra sitt ansvar att ordna social- och hälsovården. Välfärdsområdet Päijänne-Tavastland 

                                                      
59 Total utläggning av social- och hälsovård – situationen i februari 2020, befolkningsuppgifter 

31.12.2018. Kommunförbundet, social - och hälsovårdsenheten. <https://www.kuntaliitto.fi/sites/de-

fault/files/media/file/Sote-ulkoistukset2020.pdf>. 
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måste avgöra frågan om en eventuell uppsägning av det (kommande) avtalet om utläggning av 
primärvården inom området. 

Alla avtal eller avtalsvillkor som ogiltigförklaras är dock inte så kallade omfattande totala ut-
läggningar där organiseringsansvaret uppenbart äventyras, utan ogiltigförklaringen kan också 
gälla mer begränsade avtal om köpta tjänster. Det kan exempelvis röra sig om sådana villkor 
där bedömningen av behovet av specialiserad sjukvård har ordnats i strid med förslaget. Bland 
annat i fråga om ögonsjukdomar har det ingåtts sådana upphandlingsavtal där antingen hela 
specialområdet har lagts ut och där en producent av specialsjukvårdstjänsterna i fråga de facto 
ansvarar för att bedöma vårdbehovet och fatta vårdbesluten. Till denna del ska välfärdsområdet 
försäkra sig om att avtalsvillkoret och verksamheten i fortsättningen överensstämmer med pro-
positionen. I dessa situationer kan det också komma att krävas att vissa avtalsvillkor sägs upp 
för att det ska gå att säkerställa den egna tjänsteproduktionen och kompetensen. Förhandling-
arna och övervägandena i anslutning till uppsägningen kan också gälla villkor som hänför sig 
till överföringen av finansieringsansvaret, men dessa frågor måste välfärdsområdena lösa. 

Uppskattningen är att situationen för utkontrakterade enskilda hälsostationer förblir så gott som 
oförändrad i och med förslaget. Också de avtalen kan komma att preciseras till exempel i fråga 
om styrningen och tillsynen från välfärdsområdets sida. Välfärdsområdena ska dock i sin be-
dömning beakta att de utkontrakterade hälsostationerna inte heller i fortsättningen kan utföra 
sådana uppgifter som förutsätter tjänsteansvar. Exempel på sådana uppgifter är att bevilja kun-
den betalningsförbindelse eller servicecheck. 



   

  

 

 

 

 

 

 

Tabell 22. Granskning av avtalen om total utläggning. 
  

Region som lagt ut tjäns-
ter, dvs. kommun, kom-
muner eller samkommun 

Befolkning i regionen Driftsutgifter för reg-
ionen 2019 i förhållande 
till driftsutgifterna per in-
vånare i välfärdsområdet 
2019, euro per invånare 

Avtalet upphör Pris som anges i avtalet 

Mänttä-Vilppula, som är 
värdkommun för Juupajoki 

11 699 990 1.7.2025 (option till 2030) 43 620 000 euro/år 

Parkano, som är värdkom-
mun för Kihniö 

8 269 1 001 För Parkano 31.12.2024, för Kihniö 
30.4.2025 (option till 2030) 

 

Jämsä, som är värdkommun 
för Kuhmois 

22 388 860 31.8.2025 68 100 000 euro/år (moms 0) 

Samkommun: Alavo, Kuor-
tane, Etseri och Soini 

22 687 -388 31.12.2025 (option till 2030), i fråga 
om Soini 31.12.2026 (option till 2031) 

80 000 000 euro/år 
6 700 000 euro/mån. 

Kristinestad 6 486 410 Serviceproduktionen startar 1.1.2021 
och upphör 31.12.2035 (option till 
2040) 

cirka 5 850 000 euro/år 

Hattula 9 422 -1 026 31.3.2021 (option till 2024) 
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Puolanka 2 528 1 453 31.12.2025. Konkurrensupphandling 
pågår 

cirka 7 300 000 euro/år 

Kärsämäki 2 576 479 30.6.2022 (option till 2030) 9 080 000 euro/år (exkl. moms) 
757 000 euro/mån. (exkl. moms) 
Avtalsvite 50 000 euro 

Sysmä 3 657 898 31.12.2025 (option till 2030) 16 200 000 euro/år 

Sulkava 2 492 -261 31.12.2026 11 570 000 euro/år 

Rantasalmi 3 431 -409 31.12.2020 (har avtalat om direktupp-
handling 2022, dvs. avtalet fortsätter 
med ett år) 

cirka 14 500 000 euro/år 

Kinnula 1 620 1 035 1.10.2032, kan sägas upp 2027 
 

Lumijoki 2 020 -1 053 1.1.2023 
 

Tervola 3 001 87 31.12.2028 1 240 000 euro/år 

Posio 3 183 1 687 31.5.2028 17 526 030 euro/år  
(2019 års nivå)  

Siikalatva 5 231 677 31.12.2026 23 200 000 euro/år 
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Sydvästra Lappland: 
Keminmaa, Kemi, Torneå 
och Simo. 

53 376 -365 1.6.2033 69 100 549 euro/år 

Pyttis (via KymSote) 5 140 -1 059 31.12.2024 
 

Rääkkylä (via Siun Sote) 2 126 836 31.12.2020 
 

Ruovesi och Virdois 10 827 1 383 Inga uppgifter om avtalets varaktighet 
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När det gäller andra avtal om tjänsteupphandling än avtal om total utläggning kan det påpekas 
att i och med förslaget blir exempelvis aktiebolagen Coxa Oy:s och Helsingin Sydänsairaala 
Oy:s nuvarande verksamhet lagstridig till den del verksamheten bedrivs inom ett annat välfärds-
område, om inte verksamheten drivs i samarbete med ett annat välfärdsområde. Exempelvis har 
Coxa numera mottagning också utanför det planerade välfärdsområdet Birkaland, och proposit-
ionen innebär att välfärdsområdet har organiseringsansvar endast för invånarna i sitt område 
och inom sitt eget område. Dessutom begränsar den föreslagna lagen om välfärdsområden om-
rådets möjligheter att inom ramen för sin allmänna kompetens bedriva verksamhet utanför den 
lagfästa verksamheten, dvs. verksamhet enbart på marknadsvillkor, geografiskt till det egna om-
rådet. Välfärdsområdena kan dock samarbeta eller samverka på det sätt som avses i 6 eller 9 § 
eller 8 kap. i den föreslagna lagen om välfärdsområden (gemensamt bolag för välfärdsområden, 
upphandling av tjänster från ett annat välfärdsområde, gemensamt organ, gemensam tjänst, avtal 
om skötsel av myndighetsuppgifter och en välfärdssammanslutning som producerar stödtjäns-
ter) eller i 9 § eller 5 kap. i den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård (nationellt 
centraliserade social- och hälsovårdstjänster, samarbetsavtal och samarbete mellan tvåspråkiga 
välfärdsområden). 

Coxas operationsverksamhet kan fortsätta som förr inom Birkalands välfärdsområde, om beho-
vet av specialiserad sjukvård i fortsättningen konstateras av en läkare i tjänsteförhållande, väl-
färdsområdet har ett avtal om köpta tjänster med företaget (Coxa) och kunden utnyttjar sin val-
frihet inom den specialiserade sjukvården genom att välja Birkalands välfärdsområde som vård-
givare för specialiserad sjukvård. Däremot kan exempelvis operationsverksamheten vid 
Helsingin Sydänsairaala (och andra motsvarande verksamhetsenheter med verksamhet utanför 
Birkaland) av samma orsak inte fortsätta i Helsingfors och/eller överhuvudtaget utanför Birka-
lands välfärdsområde, om det inte är fråga om samarbete med det välfärdsområde där verksam-
hetensenheten är belägen, medan verksamheten kan fortsätta inom Birkalands välfärdsområde 
på samma grunder som Coxas operationsverksamhet. 

Eftersom sammanslutningar som är anknutna enheter i propositionen behandlas som privata 
tjänsteproducenter krävs det att bedömningen av vårdbehovet i fortsättningen görs av en tjäns-
teläkare för att Coxas och Sydänsairaalas verksamhet ska kunna fortsätta inom Birkalands väl-
färdsområde. Det är nämligen fråga om en tjänst inom den specialiserade sjukvården. Välfärds-
områdena ska ges möjlighet att producera tjänster i samarbete (och inom dessa områden) också 
genom att bilda gemensamma bolag. Sådana bolaget ska emellertid inte kunna ges vissa upp-
gifter som hör till myndigheter, såsom organiseringsuppgifter eller uppgifter som innefattar ut-
övning av offentlig makt, som endast en myndighet får sköta. Samarbetet kan också genomföras 
exempelvis genom ett avtal om samverkan med ett annat välfärdsområde om att det området 
sörjer för att en viss tjänst ordnas och/eller produceras också inom det andra välfärdsområdet. 

 Välfärdsområdet ska således i fortsättningen se till att avtalen och praxis med dessa aktiebolag 
motsvarar förslaget. Det bedöms emellertid att Birkalands välfärdsområde har möjlighet att 
ändra avtalen utan konkurrensupphandling, eftersom de offentligt ägda bolagen i fråga är an-
knutna enheter till sjukvårdsdistrikten, men då förutsatt att dessa in house-bolag inte säljer mer 
än 10 procent av sin affärsverksamhet till en utomstående. 

I fråga om socialvården måste däremot tolkningen av hur organiseringsansvaret fullgörs grans-
kas eftersom andelen köpta tjänster är betydande, totalt omkring 2,5 miljarder euro, dvs. uppe-
mot 72 procent av kommunernas och samkommunernas köp av kundtjänster 2019. Förslaget 
begränsar dock bedömningen av om organiseringsansvaret uppenbart äventyras i fråga om so-
cialvårdstjänsterna. I fråga om dessa tjänster ska välfärdsområdena vid bedömningen av om 
avtal är ogiltiga fästa särskild uppmärksamhet vid tillräcklig kompetens, men de avtal som gäller 
dessa tjänster är inte sådana ”uppenbara” avtal som avses i lagen. Även om köpta tjänster i fråga 
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om vissa socialvårdstjänster står för en stor andel av ett välfärdsområdes driftsutgifter, är detta 
inte i sig en grund för ogiltigförklaring av avtal med en privat tjänsteproducent. Institutionsvår-
den för personer med funktionsnedsättning håller på att avvecklas i sin nuvarande form och 
förändras åtminstone i fråga om långvarig service, och inom den kan den stora andelen köpta 
tjänster i förhållande till driftsutgifterna för servicen i praktiken handla om upphandling av in-
dividanknutna tjänster åt en eller två klienter i fall där upphandlingen är motiverad och ända-
målsenlig med beaktande av klientens individuella behov. Detsamma kan i vissa situationer 
gälla bland annat institutionsvård inom barnskyddet, där valet av plats för vård utom hemmet 
för barnet ska grunda sig på individuella behov på det sätt som föreskrivs i 50 § i barnskydds-
lagen (417/2007). Dessutom har man i fråga om vissa socialvårdstjänster, såsom boendeservice 
för personer med funktionsnedsättning, numera i stor utsträckning stannat för köpta tjänster i 
kommunerna, även om serviceanordnarna de facto hade kunnat använda andra sätt att ordna 
servicen. När välfärdsområdena granskar avtal om köpta tjänster och planerar tjänsteprodukt-
ionen bör de också beakta sådana situationer. 

En granskning av de enskilda välfärdsområdena visar att köp av tjänster av privata aktörer utgör 
en mycket betydande helhet till exempel inom institutionsvården för personer med funktions-
nedsättning i Mellersta Österbotten, institutions- och familjevården inom barnskyddet i Södra 
Österbotten och specialtjänsterna inom missbrukarvården i Norra Savolax, om de nuvarande 
kommunernas driftsutgifter granskas områdesvis. I dessa tre exempel utgör köp av tjänster näs-
tan 90 procent av driftsutgifterna för de aktuella uppgiftsområdena. Välfärdsområdena ska i 
dessa och även i andra fall bedöma om så pass stora och heltäckande tjänsteupphandlingar utgör 
en risk med tanke på organiseringsansvaret och bland annat en ändamålsenlig upphandlings-
kompetens, men samtidigt också om tjänsteupphandlingarna är ändamålsenliga med tanke på 
klienternas individuella behov. I samband med beredningen har man kartlagt nuläget i fråga om 
upphandling av tjänster för kunderna inom några områden i fråga om sådana tjänster där det 
utifrån statistiken över kommunernas ekonomi 2019 har gjorts särskilt många upphandlingar av 
tjänster för kunderna. Exempelvis i fråga om institutionsvården inom barnskyddet används pri-
vat serviceproduktion i mycket stor omfattning.60 Propositionen medger att privata tjänster upp-
handlas även i fortsättningen inom institutionsvården för barnskyddet. Enligt propositionen ska 
ett välfärdsområde dock ha tillräcklig egen tjänsteproduktion för att fullgöra sitt organiserings-
ansvar och exempelvis för att säkerställa beställarkompetensen. Ett område ska inte helt kunna 
lägga ut institutionstjänsterna inom barnskyddet. Propositionen leder sannolikt inte till att upp-
handlingsavtal sägs upp i fråga om dessa tjänster, men som en följd av det som föreslås kan 
välfärdsområdets egen produktion så småningom komma att öka. En ökad egenproduktion i 
välfärdsområdet sker gradvis och kontrollerat samt på så sätt att vården utom hemmet kan tryg-
gas efter de placerade barnens individuella behov och med hänsyn till barnets bästa. Exempelvis 
visar en kartläggning av nuläget i Seinäjoki att produktionsstrukturen för institutionsvården 
inom barnskyddet i regionen består av flera tjänsteproducenter. Om situationen är densamma 
också i övriga kommuner i det kommande välfärdsområdet Södra Österbotten, kommer pro-
duktionsstrukturen i regionen att så småningom kunna fokusera mer på egen produktion när 
upphandlingsavtalen med tiden slutar att gälla. Välfärdsområdets har bättre möjligheter att öka 
sin egen tjänsteproduktion i fråga om institutionstjänster för barnskyddet är än enskilda kom-
muner eller samkommuner har.  

                                                      
60 Se Porko, P., Heino, T. & Eriksson, P. (2018) Selvitys yksityisistä lastensuojeluyksiköistä. Institutet 

för hälsa och välfärd (THL), Arbetspapper 21/2018. <https://www.julkari.fi/bit-

stream/handle/10024/136436/URN_ISBN_978-952-343-131-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136436/URN_ISBN_978-952-343-131-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136436/URN_ISBN_978-952-343-131-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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I fråga om boendeservice för personer med funktionsnedsättning är det typiskt att de nuvarande 
anordnarna inte har egen tjänsteproduktion, utan att man i stor utsträckning ordnat servicen ge-
nom ramavtal. Därför finns det en risk för att anordnarnas kännedom om tjänsten i fråga och 
klienternas behov i det dagliga livet försvagas, vilket gör det svårare att definiera innehållet i 
tjänsten. Det finns också en risk för att konkurrensen på marknaden försvagas, vilket kan leda 
till en högre kostnadsnivå. Om tjänster huvudsakligen ordnas genom att skaffa dem från andra 
tjänsteproducenter, kan det leda till att kundernas ställning försämras, när organiseringsuppgif-
ten i alltför hög grad koncentrerar sig på upphandling av tjänster i stället för på andra delområ-
den av organiseringsansvaret. Eftersom de kommande välfärdsområdena bland annat ska sam-
ordna tjänsterna och definiera servicekedjorna samt identifiera de kunder som behöver många 
tjänster, kanske uppgiften fullgörs bristfälligt om kunden i stor utsträckning blir beroende av de 
tjänster som en privat tjänsteproducent tillhandahåller och den som ordnar tjänsterna förlorar 
kontakten med kunden. Enligt bedömningar kan egen produktion i välfärdsområdena bidra till 
att skapa gränssnitt och praxis också när tjänster upphandlas hos andra tjänsteproducenter. Ex-
empelvis visar en kartläggning av nuläget i Birkaland att det inte finns någon egen tjänstepro-
duktion inom den boendeservice som avses i handikappservicelagen. Tjänsterna har dock an-
skaffats hos ett stort antal tjänsteproducenter. Utifrån detta kan det bedömas att avtalen inte 
nödvändigtvis kommer att sägas upp eftersom tjänsteupphandlingen är omfattande. Däremot 
kan ett regelverk som betonar köpta tjänster och organiseringsansvar leda till att servicestruk-
turen förändras när avtalsperioderna löper ut och att det till denna del så småningom uppstår 
mer egen produktion i regionen. 

Tjänster inom missbrukarvård produceras som en del av socialvården, primärvården och den 
specialiserade sjukvården, men i synnerhet inom specialtjänsterna inom missbrukarvården ut-
nyttjas köpta tjänster i stor utsträckning. Det har varit utmärkande för upphandlingen av speci-
altjänster inom missbrukarvården att de tjänster som anskaffas är enstaka och noggrant avgrän-
sade. Detta kan leda till en situation som kräver motivation och initiativkraft av klienten för att 
de mål som eftersträvas med tjänsterna ska nås. En större egen tjänsteproduktion inom välfärds-
områdena stöder den funktionella integrationen bättre. I synnerhet inom missbrukarvården för 
minderåriga finns det för närvarande stora problem på många områden. 
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Tabell 23. Upphandling av köpta tjänster inom social- och hälsovården 2019 i förhållande till 
driftskostnaderna med posterna för samkommunerna uppdelade efter den kommun där förvalt-
ningen finns. 

 

Tabell 24. Upphandling av köpta tjänster inom social- och hälsovården 2019, angiven i tusen 
euro, med posterna för samkommunerna uppdelade efter den kommun där förvaltningen finns. 

Välfärdsområd

Institutions- 

och 

familjevård 

inom 

barnskyddet

Öppenvårdstj

änster inom 

barnskyddet

Andra 

öppenvår

dstjänster 

för barn 

och 

familjer

Institutions

vård för 

äldre

Boendeservi

ce inom 

heldygn 

somsorg en 

för äldre

Andra 

tjänster för 

äldra

Institutio

nsvård 

för 

personer 

med 

funktion 

snedsättn

ing

Boendeservi

ce inom 

heldygn 

somsorgen 

för personer 

med 

funktion 

snedsättnin

g

Andra 

tjänster för 

personer 

med 

funktion 

snedsättning Hemvård

Sysselsättni

ngsfrämjan

da tjänster

Särskild 

service 

inom 

missbrukar

vården

Mun- och 

tandvård

Bäddavdel

ningsvård 

inom 

primärvår

den

Specialisera

d sjukvård

Den samlade 

social- och 

hälsovården

Södra Karelen 3 948        153             608        -          10 789      3 566      23          11 561      2 159         1 536         -           64             5            3            2 391-        36 981         

Södra Österbotten 25 085      4 460          1 835     -          29 162      1 618      57          21 418      6 558         9 305         2 096       13 099     3 924    4 871    34 399     166 843      

Södra Savolax 15 118      4 205          970        -          41 410      3 583      303       13 027      7 292         2 066         1 676       2 722       597       1 932    11 669     116 784      

Helsingfors 60 455      2 024          1 870     21 256    73 703      2 045      2 612    51 407      41 169       7 406         7 503       2 764       7 836    -         50 383     389 086      

Östra Nyland 6 101        550             440        49            7 353        199          499       7 073        3 573         876             2 176       1 051       319       48          1 891        35 848         

Kajanaland 6 631        1 848          157        -          1 871        8 594      29          4 425        7 045         1 048         403          2 160       728       897        9 307        45 546         

Egentliga Tavastland 17 362      7 643          1 328     76            31 739      2 224      4            16 764      5 880         4 024         3 098       5 187       590       1 097    3 732        110 625      

Mellersta Österbotten 6 225        1 686          179        -          8 743        866          205       4 657        801             18               1 086       1 115       -        -         432           31 189         

Mellersta Finland 30 007      8 655          1 721     167         40 558      6 245      31          26 707      10 240       9 117         4 472       17 817     4 123    4 853    36 893     215 144      

Mellersta Nyland 20 697      5 138          3 545     2 084      39 472      633          3 311    11 989      11 078       1 155         2 277       16 327     726       57          967           122 504      

Kymmenedalen 13 938      9 004          4 005     -          33 152      603          -        9 971        15 107       1 540         5 316       19 276     403       1 408    1 829        124 591      

Lappland 17 301      3 353          1 107     2 233      22 376      3 087      849       12 636      7 872         7 911         1 247       21 603     3 429    2 053    9 821        125 410      

Västra Nyland 56 261      6 630          4 539     1 482      75 786      2 307      2 629    40 626      19 075       6 392         7 435       11 542     1 898    1 240    386           258 663      

Birkaland 56 226      4 467          3 394     3 622      93 872      10 340    13-          32 712      32 139       24 718       11 321    28 820     13 425 6 909    167 384   519 784      

Österbotten 8 608        1 093          920        866         17 994      717          155       5 937        1 992         1 956         2 750       4 382       758       422        11 464     65 772         

Norra Karelen 17 969      2 330          1 478     -          16 044      2 206      3            5 561        4 986         2 431         933          3 912       913       1 712    12 429     89 079         

Norra Österbotten 39 016      8 638          5 816     2 180      22 630      7 152      1 226    34 822      17 786       12 932       2 913       18 638     2 713    9 022    25 954     237 133      

Norra Savolax 26 280      5 530          1 475     215         32 682      1 919      154       26 651      10 841       1 995         9 972       7 818       99         17          5 526        140 404      

Päijänne-Tavastland 25 572      1 431          1 861     -          15 997      961          -        9 402        7 454         9 023         6 401       2 274       559       1 623    9 348        105 339      

Satakunta 23 406      2 751          1 435     14            41 082      1 325      3            20 880      7 832         2 291         914          4 172       1 192    115        2 411        116 857      

Vanda-Kervo 40 175      3 160          2 810     6 292      38 209      512          1 736    15 889      15 373       2 542         3 387       1 431       53         6 298    18             150 525      

Egentliga Finland 48 521      19 214        4 858     341         51 713      2 954      683       35 667      23 509       2 920         27 459    6 466       1 065    2 836    10 580     254 062      

ka. 564 902   103 963     46 351  40 877    746 337    63 656    14 499  419 782    259 761     113 202     104 835  192 640  45 355 47 413  404 432   3 458 169   
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Tabell 25. Inhyrd personal inom hela kommunsektorn 2019 med posterna för samkommunerna 
uppdelade efter den kommun där förvaltningen finns. 

Välfärdsområde Personalinhyrning i 
kommunernas och sam-
kommunernas hela 
verksamhet, tusen euro 

Personalinhyrning i kommu-
nernas och samkommunernas 
hela verksamhet, euro per in-
vånare 

Södra Karelen 53 0,41 
Södra Österbotten 3 525 18,68 
Södra Savolax 1 789 12,57 
Helsingfors 91 636 140,15 
Östra Nyland 2 457 25,17 
Kajanaland 7 184 99,36 
Egentliga Tavastland 16 901 98,88 
Mellersta Österbotten 487  7,15 
Mellersta Finland 5 034 18,30 
Mellersta Nyland 11 021 55,79 
Kymmenedalen 16 640 97,22 
Lappland 2 634 14,87 
Västra Nyland 37 711 80,20 
Birkaland 12 873 24,87 
Österbotten 6 161 34,14 
Norra Karelen 671 4,16 
Norra Österbotten 11 491 27,83 
Norra Savolax 11 533 47,22 
Päijänne-Tavastland 14 352 71,90 
Satakunta 13 359 61,63 
Vanda-Kervo 36 300 134,18 
Egentliga Finland 10 353 21,60 
Sammanlagt 314 165 57,17 

 

4.2.4.4 Konsekvenser för människorna 

Den nuvarande utvecklingen av servicesystemet har inneburit skillnader mellan befolknings-
grupperna när det gäller att anlita socialvård samt hälso- och sjukvård, vilket bidragit till ökande 
välfärds- och hälsoskillnader61 Om strukturreformen inom social- och hälsovården inte genom-
förs kommer konsekvenserna för olika befolkningsgrupper sannolikt att stärkas ytterligare. Den 
föreslagna koncentrationen av organiseringsansvaret till större aktörer kan anses vara det mest 
ändamålsenliga sättet att få servicesystemet att börja fungera bättre. Dessutom medger det bättre 

                                                      
61 Rissanen, P., Parhiala, K., Hetemaa, T., Kekkonen, R., Knape, N., Ridanpää, H., Rintala, E., Sihvo, 

S., Suomela, T. & Kannisto, R. (2020) Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa 2018. Institutet för hälsa 

och välfärd, expertutvärdering, beslutsunderlag 02/2020. <https://www.julkari.fi/bit-

stream/handle/10024/139289/URN_ISBN_978-952-343-474-5.pdf?sequence=4&isAllowed=y> 
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förberedelser för större förändringar i omvärlden, såsom ett ökande servicebehov när befolk-
ningen åldras.62  

4.2.4.4.1 Konsekvenser för människors ställning och de grundläggande fri- och rättigheterna 
och de mänskliga rättigheterna 

Flera grundläggande fri- och rättigheter är relevanta med avseende på hur social- och hälsovår-
den ordnas och på säkerställandet av tillgången till tjänster. Reformen är i allt väsentligt moti-
verad av att dagens splittrade servicesystem inom social- och hälsovården inte längre på det sätt 
som avses i 6 § i grundlagen tryggar lika tillgång till social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster 
enligt i 19 § i grundlagen. Det finns vägande skäl för en reform av social- och hälsovården. 
Dessa skäl, som anknyter till de grundläggande fri- och rättigheterna, talar för att ansvaret för 
att ordna och producera social- och hälsovårdstjänster läggs över på aktörer som är större än de 
enskilda kommunerna. Syftet med lagförslaget är att förbättra förutsättningarna att tillgodose 
dessa rättigheter. I 19 § i grundlagen tryggas rätten till oundgänglig omsorg och tillräckliga 
social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster på det sätt som närmare föreskrivs genom lag. När det 
bedöms om tjänsterna är tillräckliga är utgångspunkten en sådan nivå på tjänsterna som ger alla 
människor förutsättningar att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. I dagsläget finns 
det administrativa gränser mellan primärvården, den specialiserade sjukvården, socialvården 
och rehabiliteringen. Situationen för dem som anlitar flera olika former av service kan vara svår 
exempelvis för att ingen aktör tar ansvar för att samordna tjänsterna. I den föreslagna lagen om 
ordnande av social- och hälsovård finns bestämmelser om att välfärdsområdet ska se till att 
sådana kundgrupper och kunder identifieras som behöver samordnade tjänster. Propositionen 
innebär att tjänsterna skräddarsys efter kundens situation och att välfärdsområdet ansvarar för 
att så sker. Det blir allt lättare att beakta kundernas individuella servicebehov när en kundorien-
terad och funktionell integration genomförs. Särskilt de som behöver olika tjänster kommer att 
kunna ha nytta av att social- och hälsovårdstjänsterna samordnas. Reformens konsekvenser för 
olika befolkningsgrupper granskas i del 4.2.4.4.4. 

Enligt 22 § i grundlagen ska det allmänna se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och 
de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Med det allmänna avses staten, kommunerna och väl-
färdsområdena. 

Alla är lika inför lagen och ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, 
ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan 
orsak som gäller hans eller hennes person, står det i 6 § i grundlagen. Bestämmelsen innehåller 
ett krav på juridisk likabehandling och också på faktisk jämlikhet. I dagsläget finns det bety-
dande skillnader mellan kommunerna när det gäller tillhandahållandet av tjänster, och lagför-
slaget förbättrar jämlikheten när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs 
till större självstyrande regioner, dvs. välfärdsområdena. Också den stärkta styrningen av social- 
och hälsovården främjar jämlik tjänstetillgång. Med tanke på den skyldighet att trygga de grund-
läggande fri- och rättigheterna som ingår i 22 § i grundlagen är räddningsväsendets tjänster av 
stor betydelse. Syftet med de befogenheter som räddningsmyndigheterna ges särskilt i rädd-
ningslagen är att direkt se till att vissa grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses, men i 
vidare bemärkelse också att indirekt skapa förutsättningar för att också andra grundläggande 
fri- och rättigheter tillgodoses. Det som särskilt framhävs är tryggandet av de skyddsintressen 

                                                      
62 Se Keskimäki I, Tynkkynen LK, Reissell E, Koivusalo M, Syrjä V, Vuorenkoski L, Rechel B & Ka-

ranikolos M. 

Finland: Health system review. Health Systems in Transition, 2019: 21(2). 

<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327538/HiT-21-2-2019-eng.pdf> 
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som regleras i 7, 15 och 20 § i grundlagen, dvs. rätten till liv, egendomsskyddet och rätten till 
en sund miljö. Genom att säkerställa de tillräckliga resurser som behövs för räddningsväsendets 
tjänster kan man garantera att tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheter som 
anges i grundlagen kan tryggas på ett sådant sätt att en grundläggande fri- eller rättighet inte 
förlorar sin betydelse till följd av att skyldigheten enligt 22 § i grundlagen försummas. 

Jämlikheten är också förknippad med språklig jämlikhet. Bestämmelser om nationalspråkens 
ställning och garantin för de språkliga rättigheterna finns i 17 § i grundlagen. Bestämmelser om 
klientens och patientens rätt att använda antingen finska eller svenska inom social- och hälso-
vården finns i speciallagstiftningen om social- och hälsovård. En bedömning av respekten för 
de språkliga rättigheterna ska också gälla om rättigheterna tillgodoses i praktiken. Lagförslaget 
gör det möjligt att trygga de språkliga rättigheterna. De språkliga rättigheterna behandlas när-
mare i del 4.2.4.4.6 

Reformens konsekvenser för de grundläggande fri- och rättigheterna, dvs. bland annat konse-
kvenserna för människors liv och vardag, exempelvis för tillgången till tjänster, beskrivs mer 
detaljerat i följande avsnitt per befolkningsgrupp. Bedömningen av konsekvenserna för likabe-
handling presenteras särskilt under rubrikerna 4.2.4.4.5 och 4.2.4.5. 

4.2.4.4.2 Konsekvenser för främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 

Även efter reformen är det kommunerna som ska främja välfärd och hälsa. Välfärdsområdena 
ska ha i uppgift att stödja kommunerna när de främjar välfärd, hälsa och säkerhet och även i sin 
egen verksamhet i enlighet med lag främja välfärd och hälsa inom social- och hälsovården i 
samarbete med kommunerna och organisationerna. Detta innebär en stor förändring i den nuva-
rande organiseringen och uppgiftsfördelningen i fråga om främjande av välfärd och hälsa. Re-
formen betonar välfärdsområdets ansvar när det gäller att stödja kommunerna i det arbetet. I en 
förhandsutvärdering gjord av en internationell utvärderingspanel av regeringen Sipiläs vård- 
och landskapsreform63 ansågs denna ansvarsfördelning utgöra en särskild risk för reformen, när 
kompetensen för främjande av välfärd och hälsa splittras upp på nya strukturer och de befintliga 
nätverken delvis skingras. Enligt en enkät till kommunens ledning64 som Institutet för hälsa och 
välfärd genomförde används kompetensen inom social- och hälsovården mindre i de kommuner 
vars social- och hälsovårdstjänster produceras regionalt eller enligt modellen med en ansvarig 
kommun. Utvärderingspanelen föreslog en stark nationell styrning och en god planering av för-
ändringen för att hantera risken. Främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet är förvaltningsöver-
gripande verksamhet, vilket betonar att det förvaltningsövergripande perspektivet också ska in-
kluderas i styrningen. Den nationella styrning som ingår i reformen bedömts i del 4.2.2.11. 
Främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet sker ofta i samarbete med organisationer. Reformens 
konsekvenser för organisationerna bedöms i del 4.2.4.8. 

På välfärdsområdesnivå får det strukturella sociala arbetet bättre förutsättningar att producera 
information om kundernas behov utifrån kundarbetet och att integrera den informationen i en 
större samhällelig lägesbild och konsekvensbedömning. Utifrån synpunkter som grundar sig på 

                                                      
63 Couffinhal, A., Cylus, J., Elovainio, R., Figueras, J., Jeurissen, P., McKee, M., Smith, P., Thomson, 

S. & 

Winblad, U. (2016) En internationell expertpanels förhandsbedömning av social- och hälsovårdsrefor-

men i Finland. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:66. <https://julka-

isut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79070/RAP_2016_66.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.  
64 Teaviisari. <https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=KES> 
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detta får välfärdsområdet mer heltäckande information om regionala sociala problem och möj-
ligheter att utveckla strukturer och åtgärder för att åtgärda och förebygga dem och för att i sam-
arbete med kommunerna upprätthålla förhållanden som stöder och främjar välfärd. Med hjälp 
av informationen och fungerande samarbetsstrukturer kommer välfärdsområdena att bättre och 
mer omfattande kunna stödja kommunerna när det gäller att främja välfärd och hälsa. 

Genom reformen kommer det stöd som välfärdsområdet erbjuder kommunerna att säkerställa 
enhetlighet när det gäller att främja välfärd och hälsa i kommunerna i området. I synnerhet små 
kommuner kommer att gynnas av starkare strukturer för styrning och stöd för främjande av 
välfärd och hälsa i välfärdsområdet. 

Enligt förslaget ska ansvaret för att producera den information som behövs för uppföljningen 
av välfärd och hälsa fördelas mellan kommunen och välfärdsområdet. Institutet för hälsa och 
välfärd (THL) styr insamlingen av denna uppföljningsinformation. Reformen ger möjligheter 
att utveckla och förbättra insamlingen och användningen av uppföljningsdata om befolkningens 
välfärd och hälsa. THL:s uppföljningsuppgift innefattar också att följa och bedöma skillnaderna 
mellan olika befolkningsgrupper. Då kommer uppgifterna om utvecklingen av hälsa och välfärd 
och de påverkande faktorerna och om skillnaderna mellan befolkningsgrupper och regioner att 
framträda bättre. Aktuell information bestående av sinsemellan jämförbara uppgifter förbättrar 
förutsättningarna för en kunskapsbaserad styrning av verksamheten. Ett enhetligt informations-
underlag medger också exempelvis gemensamt utnyttjande av räddningsväsendets och social- 
och hälsovårdens data och stöder således utvecklingen av nya verksamhetsformer med mera 
genomslag. 

4.2.4.4.3 Konsekvenser för de tjänster som invånarna får 

4.2.4.4.3.1 Konsekvenser för bedömningen av servicebehovet och planeringen av tjänsterna 

I en förhandsutvärdering gjord av en internationell utvärderingspanel av regeringen Sipiläs 
vård- och landskapsreform65 konstaterades det att landskapen i egenskap av större anordnare än 
kommunerna kan planera social- och hälsovårdstjänsterna och allokera resurserna efter befolk-
ningens behov. Detta bedömdes dock förutsätta att anordnaren i stället att som nu passivt stå för 
kostnader aktivt och strategiskt ska ordna tjänsterna, bedöma befolkningens servicebehov och 
planera tjänster utifrån det. Utvärderingspanelen konstaterade att bedömningen av befolkning-
ens behov av vårdtjänster är en utmanande uppgift som kräver särskild kompetens och ett in-
formationsunderlag som stöder arbetet.  

I den föreslagna regionindelningen för reformen är en del av välfärdsområdena relativt små när 
det gäller invånarantal och ekonomisk bärkraft. I dessa regioner kan det hända att förmågan att 
bedöma befolkningens servicebehov och planera tjänsterna är begränsad. Kompetensbristen kan 
stödjas inom det föreslagna samarbetsområdet. I avtalet om ett sådant område ska det avtalas 
om hur välfärdsområdet ska fördela arbetet och samverka när det gäller att bedöma och förutse 
befolkningens servicebehov och att följa och utvärdera tjänsteproduktionen. 

                                                      
65 Couffinhal, A., Cylus, J., Elovainio, R., Figueras, J., Jeurissen, P., McKee, M., Smith, P., Thomson, 

S. & 

Winblad, U. (2016) En internationell expertpanels förhandsbedömning av social- och hälsovårdsrefor-

men i Finland. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2016:66. <https://julka-

isut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79070/RAP_2016_66.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.  
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4.2.4.4.3.2 Konsekvenser för tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet 

Genom reformen införs betydligt större serviceanordnare i fråga om social- och hälsovårds-
tjänster. Enligt en förhandsutvärdering av konsekvenserna som gjorts av Institutet för hälsa och 
välfärd66 kan det förväntas att större vårdanordnare och integrationen av organiseringen stöder 
lika tillgång och tillgänglighet i fråga om tjänster. Utifrån internationella erfarenheter kommer 
större anordnare sannolikt att leda till att de regionala och lokala variationerna i tjänsteprodukt-
ionen minskar och därmed till en ökad jämlikhet människor emellan. Stora anordnare med om-
fattande ekonomiska och kompetensresurser gör det möjligt att samordna olika delar av tjäns-
teproduktionen och använda personalen på ett bättre sätt. Aktörer med större bärkraft koncen-
trera produktionen till stora enheter om tjänstekvaliteten kräver det och även sprida ut produkt-
ionen på små enheter och ordna mobila tjänster och elektroniska tjänstehelheter när det krävs 
för tillgången till tjänster och deras tillgänglighet. Också människornas olika servicebehov kan 
beaktas bättre än tidigare. 

Inom räddningsväsendet förblir anordnarens storlek oförändrad. Ansvaret för att ordna rädd-
ningsväsendet överfördes redan 2004 från enskilda kommuner till det lokala räddningsväsendet. 

Stöd för att tillgängligheten till vårdtjänster (dvs. avståndet till det verksamhetsställe som till-
handahåller tjänsterna) förbättras finns i utredningar om att servicenätverket inom de samar-
betsområden som bildats med stöd av tidigare lagstiftning och städer med kommunsamman-
slagning reducerades främst i stadskärnorna, inte i randområdena. Tjänsternas tillgänglighet för-
bättrades i synnerhet i små kommuner. På så sätt uppnåddes målet att fördela resurserna jämnare 
över hela det geografiska området. Enligt Arttu-undersökningen67 har tjänsterna inte flyttats 
längre bort från användarna inom samarbetsområdena. I kommuner med kommunsammanslag-
ning har det inte heller skett någon stark koncentrering av servicen, utan i stället för och delvis 
vid sidan om koncentration har man genomfört en omfattande decentralisering av servicen. 
Detta har gjorts så att experttjänster har förts till regionala serviceställen. Å andra sidan har 
också motsatta iakttagelser framförts, dvs. i vissa situationer har tjänsterna också centrali-
serats68. Om tjänsterna dock i dessa situationer tillhandahålls i större och mer högklassiga en-
heter, förändras inte den totala välfärden för dem som anlitar tjänsterna nödvändigtvis. 

Räddningsväsendets tjänster skiljer sig från social- och hälsovårdstjänsterna på så sätt att så gott 
som alla räddningsväsendets tjänster tillhandahålls där kunden är (räddningsverksamhet vid 
olyckor) eller genomförs hos kunden (brandsyn, säkerhetskommunikation och utbildning). Ett 
väsentligt inslag i fråga om tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet är således hur 

                                                      
66 Erhola, Marina; Vaarama, Marja; Pekurinen, Markku; Jonsson, Pia Maria; Junnila, Maijaliisa; Hämä-

läinen, Päivi; Nykänen, Eeva & Linnosmaa, Ismo (2014) SOTE-uudistuksen vaikutusten ennakkoarvi-

ointi. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2014: 14 (på finska med sammandrag på svenska). 

<https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/115008/URN_ISBN_978-952-302-176-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.  
67 Meklin, P., Koski, A., Pekola-Sjöblom, M. & Airaksinen, (2019) J. Kuntauudistukset leveämpiä har-

tioita etsimässä. ARTTU2-tutkimusohjelman loppuraportti. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 8. 

Kommunförbundet, Acta 273 (på finska, med svensk resumé). <https://www.kuntaliitto.fi/sites/de-

fault/files/media/file/Arttu-ohjelman%20tutkimuksia%20osa%208_0.pdf> 
68 Harjunen, O., Saarimaa, T., Tukiainen, J. (2019) Political representation and effects of municipal 

mergers.  

VATT Institute for Economic Research, VATT Working Papers 98/2017. <https://www.doria.fi/bit-

stream/handle/10024/148935/wp98.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
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pass heltäckande brandstationsnätet är. Reformen påverkar inte nätet, och tillgången och till-
gängligheten när det gäller räddningsväsendets tjänster förblir minst på nuvarande nivå. 

De tjänster som tillhandahålls klienter och patienter i hemmet har utvecklats i riktning mot allt 
mer krävande vård och omsorg. Välfärdsområdena kan bättre än små kommuner stödja utveckl-
ing av nya sätt att producera närtjänster, till exempel elektroniska tjänster, virtuella tjänster och 
mobila tjänster. Liknande erfarenheter kan redan bekräftas bland annat inom Eksote, och utifrån 
en förhandsutvärdering konsekvenserna som Institutet för hälsa och välfärd gjort69 kan man 
bedöma att tillgången till tjänster i och med reformen ända allt som allt kommer att kunna ga-
ranteras bättre än i den nuvarande strukturen. Särskilt för invånarna i små kommuner kan tjäns-
terna tryggas bättre när den som ansvarar för tjänsterna är en organisation med avsevärt bättre 
ekonomisk och verksamhetsmässig bärkraft än nu. 

Efter reformen kan tjänsternas tillgänglighet i enskilda fall försämras i vissa situationer när det 
gäller tjänster som behövs sällan. Detta blir en följd av att tjänsterna samlas till större helheter 
för att säkerställa kvaliteten. Man kan emellertid bedöma att i områden där befolkningen mins-
kar är en sådan utveckling mycket sannolik även utan den föreslagna reformen genomförs. Ge-
nom att koncentrera tjänster som sällan behövs till större enheter går det att trygga tillgången 
till tjänsterna på lång sikt och också en bättre tillgänglighet än vad som skulle vara möjligt utan 
en reform. En koncentration kan också förbättra möjligheterna att utveckla kvaliteten på de 
tjänster som sällan behövs och arbetsmetoderna samt stärka yrkeskompetensen. Tjänsternas till-
gänglighet är också kopplad till rätten att få tjänster på sitt eget språk, inklusive teckenspråk. 
Tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna bedöms i del 4.2.4.4.6. 

Inom räddningsväsendet kommer främst sådana uppgifter och tjänster att koncentreras till större 
helheter som behövs mer sällan eller som förutsätter enhetlighet med tanke på den regionala 
eller nationella ledningen av räddningsverksamheten. Inom räddningsväsendet kommer en så-
dan koncentration att stärka tjänsteproduktionen i dessa särskilda uppgifter. Koncentrationen 
inverkar således inte negativt på tillgången eller tillgängligheten i fråga om den service som 
invånarna får. 

Enligt propositionen ska Lapplands och Södra Savolax välfärdsområden kunna upprätthålla fler 
än en samjoursenhet med jour dygnet runt i anslutning till sina sjukhus fram till utgången av 
2032. Detta gör det möjligt att fortsätta med specialiserad sjukvård på centralsjukhusnivå, in-
klusive viss operationsverksamhet, på båda sjukhusen i dessa välfärdsområden tills den specia-
liserade sjukvården inom välfärdsområdet har planerats så att den motsvarar befolkningens be-
hov. Inom primärvården och socialvården fortsätter den nuvarande situationen, men ett väl-
färdsområde som omfattar hela landskapet gör det möjligt att utveckla verksamheten inom ett 
större område. 

Kronoby ska enligt förslaget höra till Österbottens välfärdsområde. Invånarna i området kan få 
hälso- och sjukvårdstjänster med stöd av valfriheten enligt hälso- och sjukvårdslagen70. Ansva-
ret för att ordna tjänsterna för befolkningen i området ligger dock på Österbottens välfärdsom-
råde. Österbottens välfärdsområde kommer inte att kunna överföra hela sitt organiseringsansvar 

                                                      
69 Erhola, Marina; Vaarama, Marja; Pekurinen, Markku; Jonsson, Pia Maria; Junnila, Maijaliisa; Hämä-
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ointi. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Rapport 2014: 14 (på finska med sammandrag på svenska). 
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på Mellersta Österbottens välfärdsområde, men i enskilda uppgifter kan områdena ordna tjänster 
i samarbete. Dessutom kan områdena samarbeta för att producera tjänster. 

Den föreslagna behörigheten för välfärdsområdena att bestämma sin servicestrategi och styra 
tjänsteproduktionen inom respektive område kan också leda till att det uppstår nya skillnader i 
tillgången till tjänster mellan välfärdsområdena. Också skillnaderna i storlek och i fråga om 
resurser kan ha en liknande effekt. Situationen blir inte helt problemfri med avseende på lika 
tillgång till tjänster. Den nationella styrning som stärks i reformen bidrar å sin sida till att minska 
denna risk. 

Genom föreslagna regleringen framgår det klarare att besluten i anknytning till organiserings-
ansvaret ska fattas av en offentlig organisation som anordnar tjänster. Vidare preciseras det vad 
som med stöd av grundlagen krävs vid överföring av en offentlig förvaltningsuppgift, i synner-
het vid anskaffning av tjänster från en privat tjänsteproducent. Regleringen förtydligar roll- och 
ansvarsfördelningen mellan välfärdsområdet och privata tjänsteproducenter. Dessutom stärks 
den offentliga anordnarens styrning när det gäller de gällande avtalen om köpta tjänster. 

Förslaget preciserar regleringen av de social- och hälsovårdstjänster som upphandlas av privata 
tjänsteproducenter. Klarare och mer enhetliga verksamhetsmodeller stabiliserar servicesystemet 
och minskar riskerna i anslutning till eventuella störningar och exceptionella situationer inom 
tjänsteproduktionen. Utöver detta gör den föreslagna riksomfattande styrprocessen det också 
möjligt att jämföra välfärdsområdena sinsemellan och att bilda sig en aktuell lägesbild av varje 
välfärdsområdes organiseringsuppgift. 

Konsekvenserna för enskilda välfärdsområden kommer sannolikt att variera. Till exempel har 
totala utläggningar genomförts på olika sätt på olika håll i landet och även köpta tjänster har 
sannolikt utnyttjats på olika sätt. De föreslagna bestämmelserna om ogiltighet gäller sannolikt 
endast en större totalutläggning inom Lapplands välfärdsområde. Dessutom är det möjligt att 
man i vissa totala utläggningar eller andra avtal om tjänsteupphandling (t.ex. utläggningar inom 
vissa specialområden) kommit överens om saker på ett sätt där vissa avtalsvillkor blir ogiltiga 
eller leder till att hela avtalet eller ett avtalsvillkor sägs upp. Det har exempelvis upptäckts att 
en del av de nuvarande anordnarna av social- och hälsovård har upphandlat medicinska specia-
liteter av privata serviceproducenter och att bedömningen av vårdbehovet i avtalen för närva-
rande genomförs på det sätt som avses i 29 § i införandelagen. För att trygga tillgången till 
tjänster och tjänsternas tillgänglighet i dessa situationer ska välfärdsområdet antingen förhandla 
om ändring av avtalet (förutsatt att det är möjligt enligt upphandlingslagen), ordna ny upphand-
ling eller åter själv börja producera servicen. Enligt uppskattning kommer de föreslagna över-
gångsbestämmelserna att göra det möjligt att lösa dessa situationer på ett kontrollerat sätt, och 
förslaget äventyrar således inte tillgången till tjänster eller tjänsternas tillgänglighet. En över-
gångsperiod på två och ett halvt år för de avtal och avtalsvillkor som ogiltigförklaras och på 
fyra och ett halvt år för de avtal och avtalsvillkor som sägs upp kan anses vara tillräckligt lång 
ur denna synvinkel. 

4.2.4.4.3.3 Konsekvenser för tjänsternas kvalitet och genomslag 

Om ansvaret för att organisera social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs på det 
sätt som nu föreslås kommer välfärdsområdena att få förutsättningar att börja tillämpa mer hög-
klassiga och effektiva arbetssätt. Områdena kommer uppskattningsvis att ha bättre möjligheter 
än de nuvarande kommunerna att göra vård- och tjänstepraxis och tjänstekvaliteten mer enhetlig 
i fråga om de tjänster som de ansvarar för att ordna, vilket för sin del främjar jämlikheten mellan 
människorna. I samband med reformen samlas en del av tjänsterna och uppgifterna till större 
helheter för ett eller flera välfärdsområden, när det är nödvändigt på grund av att uppgiften är 
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krävande eller sällsynt eller till följd de höga kostnaderna. Genom att koncentrera servicen och 
kompetensen, till och med till samma lokaler, är det möjligt att trygga kvaliteten på servicen i 
lägen där det krävs viss kompetens i en viss verksamhetslokal för ett lyckat utfall. Privata tjäns-
teproducenter som levererar tjänster åt ett välfärdsområde ska omfattas av samma kvalitetskrav 
som områdena när det gäller centraliserad specialiserade sjukvård och som bygger på hälso- och 
sjukvårdsvårdslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. På detta sätt blir kva-
liteten enhetligare på alla tjänster som produceras åt välfärdsområdet.  

Genomslag inom social- och hälsovården kan förstås som en förändring som åstadkommits ge-
nom tjänsteproduktion: i fråga om tjänsterna inom social- och hälsovården innebär genomslag 
därmed en positiv förändring i kundens hälsa, funktionsförmåga eller välbefinnande. Att styra 
genomslaget innebär styrning utifrån målsättning. Ledning och utveckling utifrån genomslaget 
förutsätter att mål och interimistiska mål ställs upp och att måluppfyllelsen följs med lämpliga 
indikatorer71. Reformen innefattar årliga förhandlingar mellan ministerierna och respektive väl-
färdsområde. Avsikten är att man där ska behandla bland annat kvalitet och genomslag inom 
social- och hälsovården och räddningsväsendet. Processen ska bygga på et gemensamt inform-
ationsunderlag, Kuva-uppgifterna. Detta avses styra välfärdsområdena att utveckla kvaliteten 
och genomslaget. Enligt förslaget ska Institutet för hälsa och välfärd (THL) årligen göra en 
expertbedömning på nationell nivå, per samarbetsområde och för varje välfärdsområde. Områ-
dena kan då jämföra sin egen verksamhet med andra anordnare, vilket kan sporra aktörerna att 
utveckla kvalitet och genomslag i verksamheten mer systematiskt och kunskapsbaserat72,73. 
Dessutom kan andra samhälleliga utvecklingsåtgärder, såsom de nationella kvalitetsregistren 
för hälso- och sjukvården74, bidra till måluppfyllelse när det gäller att utveckla kvalitet och ge-
nomslag. 

I och med reformen kommer det att utformas praxis som stärker kvaliteten och genomslaget 
också i samarbetsområdena. Samarbetsområdena ska komma överens om principerna för infö-
rande, användning och avveckling av nya metoder. På så sätt kommer tjänsternas kvalitet och 
genomslag så småningom att bli mer enhetliga än i dag och då ökar jämlikheten mellan invå-
narna samtidigt. 

4.2.4.4.3.4 Konsekvenser för samordningen av tjänsterna 

Vid samordningen av tjänster skiljer man i allmänhet mellan integration av ordnandet och ser-
viceintegration på kundnivå. Med integration av ordnandet avses en sådan servicestruktur där 
alla tjänster har samlats under en och samma förvaltningsstruktur och där en aktör ansvarar för 

                                                      
71 Pitkänen, Laura; Torkki, Paulus; Tolkki, Helena; Valtakari, Mikko; Leskelä, Riikka-Leena (2020) 
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ordnandet.75 Med sektorsövergripande (horisontell) integration av tjänster avses samordning av 
social- och hälsovårdstjänsterna eller samordning av dessa med andra tjänster och med vertikal 
integration samordning av tjänsterna på primär och specialiserad nivå. 

I flera europeiska länder har man under de senaste tio åren satsat särskilt på att utveckla integ-
rationen av tjänsterna och på en kundorienterad samordning av tjänsterna. Bakgrunden till detta 
är antagandet att en bättre samordning av tjänsterna sparar resurser och att man med hjälp av 
den effektivare kan svara på servicebehoven hos multisjuka och kunder med multiproblem76. 
Den föreslagna reformen innebär att integration av ordnandet genomförs i alla välfärdsområden 
i fråga om såväl social- och hälsovården som räddningsväsendet. Konsekvenserna av integration 
av ordnandet beskrivs också i del 4.2. 

Enligt den omfattande internationella litteraturöversikt som statsrådets kansli beställt77 har ser-
viceintegrationen i första hand setts som ett sätt att reformera social- och hälsovården på ett 
kundorienterat sätt. Detta har konstaterats ge en smidigare servicekedja, effektivare servicepro-
cesser och bättre kvalitet på tjänsterna. Enligt översikten finns det bara lite integrationsforskning 
när det gäller hela det nationella servicesystemet. Det har främst vart fråga om analyser av lokala 
och på sin höjd regionala (landskapsspecifika) integrationsförsök och åtgärder. 

En integration av ordnandet skulle ge bättre möjligheter att främja serviceintegration på kund-
nivå, dvs. funktionell integration. Utgångspunkten för den funktionella integrationen är att få 
social- och hälsovårdstjänsterna att fungera smidigare. Enligt den föreslagna lagen om ordnande 
av social - och hälsovård ska välfärdsområdet ansvara för samordningen av kundernas social- 
och hälsovårdstjänster till helheter. Eftersom ingen aktör i nuläget har helhetsansvar för sam-
ordningen av tjänsterna innebär reformen en betydande förbättring i förhållande till nuläget. I 
samband med reformen samlas en del av tjänsterna och uppgifterna inom socialvården samt 
hälso- och sjukvården till större helheter för ett eller flera välfärdsområden, när det är nödvän-
digt på grund av att uppgiften är krävande eller sällsynt eller till följd de höga kostnaderna. 
Tretton välfärdsområden ska svara för de omfattande jourtjänsterna dygnet runt inom social- 
och hälsovården. För samordning, utveckling och samarbete på regional nivå av den social- och 
hälsovård som ordnas av välfärdsområdena ska det enligt förslaget finnas fem samarbetsområ-
den. På så sätt blir det möjligt att samordna servicen på primär nivå och ända upp till universi-
tetssjukhusnivå. Särskilt de som behöver olika tjänster kommer att kunna ha nytta av att social- 
och hälsovårdstjänsterna samordnas. Det blir allt lättare att beakta kundernas individuella ser-
vicebehov när en kundorienterad och funktionell integration genomförs. 
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I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreslås bestämmelser om att välfärdsområdet ska 
se till att sådana kundgrupper och kunder som behöver tjänster som samordnats på bred basis 
identifieras. Enligt THL:s översikt har en central strävan inom social- och hälsovården varit att 
hitta sätt att förebygga stort vårdbehov hos enskilda eller en minskat anlitande av tjänster.78 För 
att identifiera sådana kundgrupper och kunder som behöver brett samordnade tjänster behövs 
en omfattande bedömning av behovet av social- och hälsovårdstjänster som görs av vårdan-
ställda79 och en kombination av olika metoder80. I det projekt som statsrådets kansli beställt 
sammanställs verksamhetsmodeller för identifiering av personer med stort servicebehov81. 
Dessa kan välfärdsområdet börja använda inom hela området och på så sätt förbättra situationen 
särskilt för personer med stort servicebehov. 

Enligt förslaget ska lagen om ordnande av social- och hälsovård också föreskriva att välfärds-
området ska se till att servicekedjorna och tjänstehelheterna inom social- och hälsovården be-
skrivs samt främja samordningen av verksamheten med kommunens, statens och välfärdsområ-
dets övriga tjänster och utnyttjandet av kundinformation mellan olika producenter. Alla produ-
center ska iaktta de tjänstehelheter och servicekedjor som välfärdsområdet bestämt och samar-
beta med området och andra producenter på det sätt som integrationen kräver. Med servicekedja 
avses en för en viss kundgrupp fastställd smidig process där tjänsterna tillhandahålls efter 
varandra och delvis samtidigt. Varje invånare i ett välfärdsområde använder under sitt liv tjäns-
ter som kan samlas till smidiga servicekedjor. Med tjänstehelhet avses de samlade tjänster som 
definierats för en viss befolknings- eller kundgrupp. I tjänstehelheten anlitar kunden olika tjäns-
ter samtidigt. Definitionen av en tjänstehelhet har betydelse i synnerhet för de klient- och pati-
entgrupper som har omfattande och varierande tjänstebehov, exempelvis långtidssjuka, multi-
sjuka personer, personer med svår funktionsnedsättning, rehabiliteringsklienter inom mental-
vården och missbrukarvården och klienter inom barnskyddet. 

I de välfärdsområden där det finns ett universitetssjukhus är det möjligt att samordna servicen 
på primär nivå och ända upp till universitetssjukhusnivå. I Nyland är detta inte fallet, utan an-
svaret för att ordna hälso- och sjukvård fördelas mellan fyra välfärdsområden, Helsingfors stad 
och HUS-sammanslutningen. 

Välfärdsområdena i Nyland, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen ska i samarbete ge-
nom HUS-organiseringsavtalet komma överens om gemensamma åtgärder för samordning av 
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parternas tjänster till helheter och för gemensamma definitioner av servicekedjorna och tjänste-
helheterna inom social- och hälsovården. På detta sätt kan man se till att tjänsterna samordnas 
och att de tillhandahålls på lika villkor i alla välfärdsområden i Nyland och i Helsingfors. 

Ett samarbete på strategisk nivå har byggts upp mellan HNS och kommunerna i Nyland på 
frivillig basis, och inom det samarbetet är målet att granska verksamheten och ekonomin samlat. 
Inom HUS har det också utarbetats mer än 50 vårdkedjor. En del av dem gäller tjänstesamord-
ning i en viss del av Nyland (t.ex. inom ett sjukvårdsområde), medan en del av vårdkedjorna 
sträcker sig från basnivå ända till universitetssjukhus. Det som föreslås i fråga om Nyland för-
bättrar integrationen av tjänsterna och jämlikheten jämfört med nuläget när det införs lagfästa 
bestämmelser om HUS-organiseringsavtalet. De gemensamt bestämda servicekedjor och tjäns-
tehelheter för hela Nyland som föreslås ingå i avtalet kommer att styra samordningen och sam-
arbetet. När man bestämmer servicekedjorna och tjänstehelheterna gemensamt blir social- och 
hälsovårdsanordnarnas praxis mer enhetlig och därmed ökar jämlikheten. Alla anordnare av 
social- och hälsovård i Nyland deltar när servicekedjorna och tjänstehelheterna bestäms och på 
så sätt påverkar de innehållet. Detta gör det också möjligt att vid behov avtala om arbetsfördel-
ningen mellan regionerna och HUS-sammanslutningen på olika sätt regionvis. Parterna ska 
dock i avtalet komma överens om arbetsfördelningen på ett sätt som ger kunden rätt till vård på 
lika villkor oberoende av bostadsort. Det ska dock med beaktande av de lokala förhållandena 
gå att i viss mån avtala om var vården ska tillhandahållas på olika sätt beroende på välfärdsom-
råde. Genom nationell styrning kan man förhindra deloptimering mellan tjänsterna på primär 
nivå och den specialiserade sjukvården. 

Samarbetsavtalet enligt den lag som gäller Nyland bidrar också till att stärka tjänsterna på bas-
nivå, eftersom avsikten med ansvarsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen, Helsingfors 
stad och välfärdsområdena i Nyland är att främja att fokus inom hälso- och sjukvården flyttas 
från den specialiserade sjukvården till primärvården. I en systematisk litteraturöversikt granska-
des 167 internationella undersökningar som publicerats 2006–201782. Där noterades att kvali-
teten på vården eller servicen och patienttillfredsställelsen förbättrades när vårdkedjorna sam-
ordnades bättre och tjänsterna integrerades. När det gäller patienter som behöver många tjänster 
av olika slag konstaterades det att integrationen har en positiv effekt. I synnerhet minskade an-
vändningen av jourtjänster och sjukhusvård. Undersökningar som gjorts i Storbritannien tyder 
på att en effektivare samordning av servicekedjorna också skulle ha förkortat vårdköerna, men 
i undersökningar som gjorts i andra länder har detta inte alltid varit fallet. När det gäller kost-
naderna och den sjukhusvård som andra patienter anlitar var resultaten av olika undersökningar 
motstridiga. Att direkt tillämpa forskningsresultat från andra länder på Finland är dock ofta 
problematiskt, och därför är det svårt att göra en konsekvensbedömning med stöd av internat-
ionella undersökningar. 

Någon motsvarande integration av social- och hälsovården som omfattar hela landet har inte 
gjorts i något annat land, och det finns inte några utvärderingsresultat från en modell som mot-
svarar reformen att tillgå. Därför kan man lämpligen granska resultaten av regionala eller lokala 
integrationsmodeller. I en finländsk undersökning bedömdes tre regionala och lokala integrat-
ionsmodeller83. Av de granskade modellerna fungerar Eksote och Siun Sote på samma sätt som 

                                                      
82 Baxter, S., Johnson, M., Chambers, M., Sutton, S., Goyder, E. & Booth, A. (2018) The effects of in-

tegrated care: a systematic review of UK and international evidence. BMC Health Serv Res 

2018:18(350), 10.1186/s12913-018-3161-3.  
83 Keskimäki, I., Sinervo, T. & Koivisto, J. (2018) Integrating health and social services in Finland: re-

gional and local initiatives to coordinate care. Public health panorama, 2018:04(04), 679–687. World 



   

  

 

 161  

 

 

 

de föreslagna välfärdsområdena. Enligt forskarna visade dessa exempel att det är möjligt att 
ändra det nuvarande organisationsinriktade tjänsteutbudet för att möjliggöra smidiga service-
kedjor, om beslutsfattandet och ledningen av hela servicestrukturen samordnas. Den alliansmo-
dell som centralen för hälsa och välbefinnande i Tesoma i Tammerfors erbjuder har testanvänts 
som ett sätt att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster genom samarbete mellan flera of-
fentliga och privata tjänsteproducenter. Enligt forskarna ansåg många experter att Tesoma-mo-
dellen var lovande. Forskarna konstaterade sammanfattningsvis att de pilotprojekt med integre-
rad vård som genomförts i Finland hade visat sig vara genomförbara och att många av de preli-
minära erfarenheterna av dessa försök i huvudsak varit positiva. 

Den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård förbättrar möjligheterna att sam-
ordna kundens tjänster. En förutsättning är att alla tjänsteproducenter tekniskt har anslutit sig 
till riksomfattande informationssystemtjänster med gemensam tillgång till uppdaterade uppgif-
ter. Detta kan stödjas genom vidareutveckling av de nuvarande riksomfattande digitala tjäns-
terna inom social- och hälsovården (de s.k. Kanta-tjänsterna) samt genom stöd till nya innova-
tiva informationssystem och lösningar som gäller digitala tjänster. Mer information om refor-
mens konsekvenser för de informations- och kommunikationstekniska (IKT) tjänsterna och lös-
ningarna finns i del 4.2.1.8 i denna proposition och i projektportalen för beredning av refor-
men84. 

I en förhandsutvärdering gjord av en internationell utvärderingspanel av regeringen Sipiläs 
vård- och landskapsreform85 sades det att den då planerade reformen (RP 15/2017 rd) hade be-
tydande potential att förbättra samordningen och koordineringen av social- och hälsovårdstjäns-
terna. I förhandsbedömningen konstaterades det att enbart en integration av ordnandet inte sä-
kerställer en serviceintegration på kundnivå, utan att detta förutsätter att landskapet vidtar kraf-
tiga styråtgärder och att man lär sig av lyckade integrationsprojekt och också att informations-
systemen stöds. Denna analys kan anses vara giltig också i fråga om den föreliggande proposit-
ionen. Den modell för nationell styrning som införs i samband med reformen finns beskriven i 
del 4.2.2.11. Genom nationell styrning kan man stödja välfärdsområdena att genomföra integ-
rationen och skapa enhetlig praxis inom samarbetsområdena och nationellt. 

4.2.4.4.4 Konsekvenser för tjänsterna för olika befolkningsgrupper 

4.2.4.4.4.1 Befolkningen i arbetsför ålder 

Den del av befolkningen i Finland som är i arbetsför ålder är bland annat studerande, anställda, 
arbetslösa eller familjelediga. Avsikten är att ett ökat samarbete mellan olika aktörer och ett 
bättre informationsutbyte inom social- och hälsovården ska bidra till att upprätthålla arbets- och 
funktionsförmåga hos dem som är i arbetsför ålder och ett systematiskt arbete för att främja 
hälsa och välfärd. Då får alla, oberoende av ställning på arbetsmarknaden, enklare jämlik till-
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gång till social- och hälsovårdstjänsterna. Detta har eller kan ha en positiv inverkan på männi-
skors fortsatta arbete och arbetslivsfärdigheter, som potentiellt kan inverka positivt på syssel-
sättningen och försörjningskvoten samt den regionala livskraften. 

För närvarande är cirka 62 procent av befolkningen i Finland i arbetsför ålder. De kan få social- 
och hälsovård inom den kommunala social- och hälsovården i offentlig regi, dvs. primärvården, 
den specialiserade sjukvården och socialvården. Service tillhandahålls också inom rehabilite-
ringssystemet, studerandehälsovården och företagshälsovården. Den kan vara organiserad an-
tingen som service efter boningskommun eller via det lagstadgade socialförsäkringssystemet 
genom någon annan tjänsteproducent. För en person i arbetsför ålder är det således inte alltid 
klart vilket servicesystem han eller hon hör till i olika situationer. Det bör också noteras att 
utbudet av tjänster för befolkningen i arbetsför ålder i dagsläget varierar bland annat efter indi-
videns arbetsmarknadsposition. 

I propositionen föreslår regeringen att social- och hälsovården koncentreras och bildar regionala 
tjänstehelheter. På detta sätt går det bättre att beakta olika tjänster och delar av servicesystem 
och att av dem bilda ändamålsenliga, rättidiga och smidiga tjänstehelheter och servicekedjor för 
befolkningen i arbetsför ålder. Till exempel vårdkedjan från primärvården till den polikliniska 
bedömningen, en eventuell operation och multidisciplinär rehabilitering efter operationen blir 
smidigare för personer i arbetsför ålder med problem i rörelseorganen. På samma sätt behöver 
exempelvis en person med fysiska och psykiska långtidssjukdomar och drogmissbruk samt pro-
blem med sociala relationer eller arbetsförmåga mångsidig hjälp för att klara sig och bevara sin 
arbetsförmåga. Tjänstehelheten ska vara skräddarsydd och motsvara kundens behov och bestå 
av kompetens för behandling av fysiska och psykiska sjukdomar, handledning i fråga om lev-
nadsvanor samt stöd och vård för drogavvänjning. En svår familjesituation kräver stödåtgärder 
inom socialvården. Det nuvarande servicesystemet är splittrat och tjänsterna utspridda på olika 
organisationer med bristande samordning. Välfärdsområdet kan samordna tjänsterna så att alla 
aktörer har ett kundorienterat och enhetligt mål. Förslaget kan bedömas medge en bättre integ-
ration av välfärdsområdets tjänster och de tjänster som ordnats inom andra lagstadgade service-
system. Genom dessa åtgärder är det möjligt att effektivt upprätthålla och förbättra arbetsför-
mågan hos befolkningen i arbetsför ålder och att på individnivå bidra med stöd för återgången 
i arbete eller i andra utmaningar i vardagen och vid stödbehov i olika livssituationer. 

Funktionell integration av de olika servicesystemen och fungerande servicekedjor inom social- 
och hälsovården skulle i synnerhet främja de partiellt arbetsföras arbetsmarknadenställning och 
deltagande i arbetslivet. Detta ger dels ökad produktivitet och större genomslag i fråga om na-
turaförmånerna inom systemet för social trygghet, dels också effekter inom systemet med pen-
ningförmåner, exempelvis i form av utgiftsbesparingar. Exempelvis ger en funktionell integrat-
ion av företagshälsovården i vårdkedjan för de förvärvsarbetande möjlighet att påverka längden 
på de sjukdagpenningsperioder som ersätts ur socialförsäkringssystemet. Detta sker genom att 
ändra arbetstagarens uppgiftsbeskrivning efter arbetsförmåga och genom att stödja återgången 
i arbete. Ett bra exempel på ett systematiskt samarbete mellan den specialiserade sjukvården 
och företagshälsovården var projektet Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäiselle86, 
som genomfördes i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt 2016–2018. Projektet resulterade i att 
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sjukdagpenningsperioden för patienter som genomgått ryggkirurgi förkortades till cirka hälften 
jämfört med tidigare. 

4.2.4.4.4.2 Långtidssjuka 

I synnerhet långtidssjuka och multisjuka personer kommer att få bättre service på mer lika vill-
kor till följd av verkningarna enligt de föregående kapitlen för bedömningen av servicebehovet 
och planeringen av tjänsterna, tillgången till tjänster och deras tillgänglighet, tjänsternas kvalitet 
och genomslag samt samordningen av tjänsterna. 

Över 600 000 personer får läkemedel som ersätts på grund av hjärt- och kärlsjukdomar, över 
700 000 personer på grund av diabetes och nästan 300 000 personer på grund av astma. Andra 
långtidssjukdomar är cancersjukdomar, demenssjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen och psy-
kiska problem. Allt fler har två eller flera långtidssjukdomar. Nästan 400 000 personer får läke-
medelsersättningar för två eller flera långtidssjukdomar. Detta innebär också ett behov av flera 
olika servicekedjor och av att samordna dessa. Dessutom har en del av befolkningen en sällsynt 
långtidssjukdom. Det har uppskattats att det finns minst 300 000 sådana personer.87  

I nuläget förekommer det variation mellan olika kommuner och samkommuner när det gäller 
tillgången till och kvaliteten på tjänsterna för långtidssjuka och samordningen av de olika tjäns-
terna. Större anordnare har möjlighet att rikta resurser efter befolkningens behov, vilket skapar 
förutsättningar för bättre service och vård för långtidssjuka. Det kan förväntas att större vård-
anordnare och integration av organiseringen stöder lika tillgång och tillgänglighet i fråga om 
tjänster och stärker tjänsterna på basnivå. 

En stark primärvård gagnar särskilt långtidssjuka88. En omfattande undersökning som gällde 
EU-länderna visade att långtidssjuka upplevde att deras hälsotillstånd var bra eller mycket bra 
i länder med stark primärvård och bättre samordning. Dessutom minskade en bättre tillgång till 
primärvård risken för obehandlade hälsoproblem. Ett starkt primärvårdssystem verkade vara till 
särskilt stor nytta för multisjuka personer. 

Stora anordnare med omfattande ekonomiska och kompetensresurser gör det möjligt att sam-
ordna olika delar av tjänsteproduktionen och använda personalen på ett bättre sätt. Vid behov 
kan kompetensen och produktionen koncentreras för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna. Om 
ansvaret för att organisera social- och hälsovården överförs på det sätt som nu föreslås kommer 
välfärdsområdena att få förutsättningar att börja tillämpa mer högklassiga och effektiva arbets-
sätt och att samordna vårdpraxis. Detta förbättrar vården och behandlingen vid både vanliga och 
mer sällsynta långtidssjukdomar. 

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet ha ansvar för att kun-
dernas social- och hälsovårdstjänster samordnas till helheter. Dessutom ska välfärdsområdet se 
till att servicekedjorna och tjänstehelheterna inom social- och hälsovården definieras och att 
information om kunden utnyttjas. Detta är viktigt i synnerhet för de klient- och patientgrupper 
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som har omfattande och varierande servicebehov, exempelvis långtidssjuka och multisjuka per-
soner. Exempelvis en person med flera långtidssjukdomar som kräver vård och behandling inom 
olika specialområden och den partiella arbetsförmåga som följer av dem skulle dra nytta av att 
tjänsterna har samlats till servicekedjor och tjänstehelheter inom välfärdsområdet. Då kan en 
skräddarsydd helhet som motsvarar personens behov bildas utan organisatoriska gränser. 

Välfärdsområdena har ett bredare befolkningsunderlag och därför bättre möjligheter än kom-
munerna att planera och fullgöra de uppgifterna på ett jämlikt sätt inom hela det område som 
välfärdsområdet innefattar. En annan orsak till att det är viktigt att ha möjlighet att samla en del 
av tjänsterna och uppgifterna inom hälso- och sjukvården till större helheter i hela landet, dvs. 
till ett eller flera välfärdsområden är för att på sätt kunna trygga lika tillgång till och kvalitet på 
tjänsterna för personer med sällsynta långtidssjukdomar. Detta avses ske genom förordningar 
om koncentrering som utfärdas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. 

4.2.4.4.4.3 Personer med funktionsnedsättning 

Välfärdsområdena kommer att ha ett bredare befolkningsunderlag och därför betydligt bättre 
möjligheter än kommunerna att ordna särskild service för personer med funktionsnedsättning 
och att bättre beakta individuella servicebehov för dessa personer. I nuläget varierar tillgången 
till och kvaliteten på servicen till personer med funktionsnedsättning stort i olika kommuner, 
och kommuninvånarna är således inte i en jämlik ställning. De planerade större anordnarna kan 
stärka serviceanordnarnas och de yrkesutbildade personernas kompetens, och förslaget kan så-
ledes främja tjänstekvaliteten och likabehandlingen av brukarna. 

Även om propositionen medför förändringar i de nuvarande specialomsorgsdistriktens verk-
samhet, kan detta anses vara ändamålsenligt. Ändringen bedöms inte försämra eller äventyra 
tillgången till specialomsorgstjänster eller andra tjänster för personer med funktionsnedsättning. 

I och med förslaget avvecklas de nuvarande samkommunerna för specialomsorgsdistrikten och 
deras verksamhet, och de anställda blir en del av verksamheten inom välfärdsområdet. Verk-
samheten överförs till det välfärdsområde där den personal som sköter uppgiften arbetar. Också 
de fastigheter som ägs av en samkommun ska vad gäller både besittning och ägande övertas av 
det välfärdsområde där fastigheten är belägen. 

Propositionen beaktar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning89, 
där definitionen av funktionsnedsättning inte baserar sig på en diagnos. Ur konventionens syn-
vinkel ska funktionsnedsättning ses som de individuella behoven i förhållande till omgivningen, 
inte diagnosen. Därmed går det inte att dela upp servicesystemet utifrån arten av funktionsned-
sättning i välfärdsområdena, utan det ska behandla alla med funktionsnedsättning på lika villkor. 
Av denna orsak är förslaget om avveckling av samkommuner för specialomsorger motiverat. 
Det innebär nämligen att personer med funktionsnedsättning får specialservice på grund av 
funktionsnedsättningen (alla tjänster för personer med funktionsnedsättning) ordnad av det väl-
färdsområde där bostadsorten finns. Vidare kan tjänsterna integreras med andra social- och häl-
sovårdstjänster som personen erbjuds. I och med förslaget kommer personer med funktionsned-
sättning i regel att få alla hälso- och sjukvårdstjänster de behöver inom ett välfärdsområde. Detta 
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förbättrar både tillgång och kvalitet i fråga om tjänsternas, eftersom personer med utvecklings-
störning i dagsläget i vissa fall har haft svårigheter att få primärvårdstjänster när även hälso- 
och sjukvården har ingått i specialomsorgstjänsterna90. 

Ett särdrag i servicen till personer med funktionsnedsättning är att behovet av sådan service ofta 
är livslångt. De som behöver sådan service kan leva likställda i sin egen närmiljö endast med 
hjälp av tillräckliga och tillgängliga närtjänster som utgår från det individuella behovet. I detta 
avseende är det väsentligt att lagförslaget kräver att social- och hälsovårdstjänsterna ordnas nära 
kunden och att tillgänglighet och tillgång beaktas. Genom propositionen kommer förutsättning-
arna att förbättras för att personer med funktionsnedsättning som behöver sektorsövergripande 
service allt oftare kan få all service vid ett och samma verksamhetsställe, och det blir möjligt att 
bättre samordna de tjänster de behöver också efter deras individuella behov. 

En del av dessa behöver olika social- och hälsovårdstjänster på primär nivå, men också tjänster 
som kräver specialkompetens. En sektorsövergripande (horisontell) integration, dvs. en sam-
manslagning av den primära social- och hälsovården, och en vertikal integration, dvs. en sam-
manslagning av primärnivån och specialistnivån, gagnar i synnerhet personer med funktions-
nedsättning som behöver många typer av tjänster av olika personer inom social- och hälsovår-
den. Om ordnandet av tjänster integreras på ett sätt där en enda organisation har ansvaret, upp-
står också bättre möjligheter till en funktionell integration som förnyar verksamhetskulturen och 
där de tjänster som personer med funktionsnedsättning behöver samlas till en samordnad och 
verkningsfull helhet med hjälp av en klientplan och där planen ännu bättre kan beakta också de 
individuella behoven hos en person med funktionsnedsättning. Det går också att reformera 
social- och hälsovårdstjänsterna inom välfärdsområdet så att de bättre än tidigare svarar mot 
servicebehoven hos personer med funktionsnedsättning. Överföringen av organiseringsansvaret 
på välfärdsområdet förbättrar möjligheterna att bättre än kommunerna trygga tillgången till och 
kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna för dessa personer, eftersom resurserna och kom-
petensen är starkare i välfärdsområden som är betydligt större än kommunerna. 

Större anordnare ger möjlighet till ny och samlad specialkompetens, också exempelvis för små 
kundgrupper. En starkare koncentration av expertisen får positiva effekter för likabehandlingen, 
rättssäkerheten och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för personer med funktions-
nedsättning. Genom att koncentrera expertis kommer också arbetet att få bättre genomslag. 
Trots detta kommer det sannolikt också i fortsättningen att behövas samlade tjänster i vissa 
situationer. För att trygga specialkompetensen avses välfärdsområdena genom samarbetsavtal 
kunna avtala om att koncentrera vissa specialtjänster och om arbetsfördelningen i anslutning till 
det inom samarbetsområdet. Exempelvis kan kompetensen hos de nuvarande samkommunerna 
för specialomsorgsdistrikten i fortsättningen utnyttjas genom att inom samarbetsområdet kon-
centrera vissa av distriktens nuvarande specialtjänster till de välfärdsområden där de verksam-
hetsenheter för specialomsorgsdistrikten finns som för närvarande tillhandahåller dessa tjänster. 
Därmed kommer de övriga välfärdsområdena inom samarbetsområdet att skaffa dessa special-
tjänster av det välfärdsområde som producerar dem. 

Genom förslaget garanteras det också att de språkliga rättigheterna för personer med funktions-
nedsättning tillgodoses. Tvåspråkiga välfärdsområden ska komma överens om samarbete och 

                                                      
90 Från institution till individuellt boende (2016). Utvärdering av genomförandet av boendeprogrammet 

för personer med utvecklingsstörning och åtgärders som ska intensifieras åren 2016– 2020. Uppfölj-

ningsgruppens slutrapport (på finska). Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 

2016:17. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74818/Rap_ja_mu-

istioita_2016_17.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 



   

  

 

 166  

 

 

 

arbetsfördelning när det gäller att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster på svenska, när 
det är nödvändigt eller behövligt för att säkerställa den kompetens som krävs för att de tjänsterna 
ska kunna tillhandahållas eller tillgången till eller kvaliteten på tjänsterna eller för att sörja för 
kundernas språkliga rättigheter på grund av att uppgiften är krävande eller sällsynt eller till följd 
de höga kostnaderna. Sådana tjänster är bland annat viss svenskspråkig service för personer med 
funktionsnedsättning som Kårkulla samkommun för närvarande ordnar. 

I förslaget har man också beaktat att samkommunerna Eteva, Vaalijala och Eskoo har verksam-
het i flera landskap. Enligt den föreslagna införandelagen ska deras verksamhet fördelas mellan 
de landskap där deras verksamhetsenheter finns. Välfärdsområdena ska dessutom i fråga om 
dem som får service i de boendeserviceenheter som överförs eller inom dag- och arbetscentrals-
verksamhet avtala om fortsatt service för de personer för vilka servicen inte ordnas inom deras 
eget välfärdsområde. 

Välfärdsområdena ska ges möjlighet att producera tjänster i samarbete också genom att bilda 
gemensamma bolag. Sådana bolaget ska emellertid inte kunna ges vissa uppgifter som hör till 
myndigheter, såsom organiseringsuppgifter eller uppgifter som innefattar utövning av offentlig 
makt, som endast en myndighet får sköta. Även när tjänsterna tillhandahålls i bolagsform måste 
vissa principer i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beaktas, 
dvs. principerna om att servicen för dessa personer inte får indelas utifrån diagnos. 

Möjligheten att samla en del av de tjänster och uppgifter som hör till social- och hälsovården 
till nationellt större helheter i ett eller flera välfärdsområden med hjälp av förordningar om kon-
centrerad verksamhet som utfärdas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen 
är viktig till exempel för att trygga tillgång och kvalitet på tjänster för personer med sällsynta 
sjukdomar. Det har redan utfärdats vissa förordningar om koncentration av hälso- och sjuk-
vårdstjänster med stöd av hälso- och sjukvårdslagen. Dessa kommer i fortsättningen att tilläm-
pas också på välfärdsområdenas verksamhet. I framtiden ska också behovet av att genom för-
ordning föreskriva om de socialvårdstjänster som ska centraliseras nationellt och om arbetsför-
delningen mellan välfärdsområdena. 

Digitaliseringen av tjänster innebär också en möjlighet för personer med funktionsnedsättning, 
eftersom tillgängligheten beaktas i alla skeden av planeringen och genomförandet. Digitali-
sering kan spara resurser, främja kundens tillgång till tjänster och göra det möjligt att inrikta 
personalresurserna på kunder som behöver mycket hjälp och stöd. En absolut förutsättning för 
att dessa fördelar ska uppnås är att digitala tjänster blir tillgängliga och att detta sker med beak-
tande av olika kundgruppers särskilda behov. Mer information om reformens konsekvenser för 
de informations- och kommunikationstekniska (IKT) tjänsterna och lösningarna finns i del 
4.2.1.9 i denna proposition och i projektportalen för beredning av reformen91. 

4.2.4.4.4.4 Barn, unga och familjer 

I propositionen ligger fokus på att barn, unga och familjer ska ha möjligheten att med avseende 
på vad de behöver i rätt tid få tillräckliga, effektiva och högklassiga social- och hälsovårdstjäns-
ter. Hur de ordnas har en central betydelse för fullgörandet av de avtalsförpliktelser som ingår i 
FN:s konvention om barnets rättigheter92. Enligt artikel 3 ska vid alla åtgärder som rör barn, 

                                                      
91 Beredningshandlingarna till propositionen finns tillgängliga i statsrådets projektpor-

tal. <https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019>  
92 Se FördrS 59–60/1991 
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vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administ-
rativa myndigheter eller lagstiftande organ, barnets bästa komma i främsta rummet. Bedöm-
ningen av konsekvenserna för barn gäller hur barnets bästa tillgodoses genom det som föreslås 
i propositionen på sätt att barnen beaktas både som befolkningsgrupp och olika barngrupper och 
som individer.93 Bedömningen av konsekvenserna för barn behandlas också i delarna 4.2.4.4.4.5 
Konsekvenser för ordnandet av mentalvårdstjänster för barn och unga och 4.2.4.4.4.6 Konse-
kvenser för ordnandet av barnskyddet. I fråga om konsekvenserna för barn, liksom också i fråga 
om konsekvenserna för andra befolkningsgrupper, kompletterar bedömningar i olika faser 
varandra. I propositionen innehåller de huvudsakliga konsekvenserna i enlighet med anvisning-
arna en förhandsbedömning av propositionen. Dessutom ska välfärdsområdena i sin processbe-
dömning beakta konsekvenserna för barns, ungas och familjers dagliga liv och för säkerställan-
det av tillgången till tjänster. Dessutom ska olika befolkningsgrupper beaktas i del 10 i propo-
sitionen, där det beskrivs vilka åtgärder som behövs för att följa och utvärdera reformen. 

Reformen gäller alla barn, unga och familjer som bor i Finland, eftersom exempelvis 99,5 pro-
cent av barnen i relevant ålder anlitar rådgivningstjänster och alla barn i skolåldern och elever 
på andra stadiet omfattas av elevhälsan. Konsekvenserna gäller universell basservice för över 
en miljon barn och unga. Familjernas och barnens välmående påverkas också stort av hur väl 
basservicen för vuxna fungerar. 

Den föreslagna reformen kommer sannolikt att ha positiva konsekvenser för sättet att tillhanda-
hålla social- och hälsovård och för tjänsternas innehållsliga kvalitet. För närvarande finns det 
regionala skillnader i tjänsterna för barn och unga bland annat inom studerandehälsovården, 
elevhälsan, barnfamiljernas sociala service, mentalvården för barn och unga, barnskyddet samt 
servicen för barn och familjer med funktionsnedsättning. Möjligheterna att trygga tillgången till 
och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna för barn och unga blir bättre än i det nuva-
rande kommunbaserade systemet, om ansvaret för att ordna tjänsterna koncentreras till större 
aktörer i välfärdsområdena, eftersom de regionala skillnaderna då kommer att minska. I den 
juridiska förhandsbedömning av barnkonsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen och 
landskapsreformen som gjordes under statsminister Juha Sipiläs regeringsperiod94 konstatera-
des det att en överföring av organiseringsansvaret till landskapen kommer att förbättra möjlig-
heterna att bättre än kommunerna trygga tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårds-
tjänster för barn och familjer, när det finns landskap med starkare resurserna som är betydligt 
större än kommunerna. Detta bedömdes ha en positiv inverkan på tillgodoseendet de sociala 
och hälsomässiga rättigheterna och jämlikheten när det gäller barn. Den juridiska förhandsbe-
dömningen kan i detta avseende antas vara tillämplig också när denna proposition analyseras, 
eftersom de föreslagna grundläggande lösningarna i fråga om tjänster som ordnas för barn, unga 
och familjer inte väsentligen skiljer sig från varandra. 

I dagens system ansvarar kommunerna och de regionala samkommunerna för all basservice för 
barn, unga och familjer samt för barnskyddet. Den föreslagna lagstiftningen kommer att påverka 

                                                      
93 General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a 

primary consideration (art. 3, para. 1) (2013) United Nations, Convention on the Rights of the Child, 

Committee on the Rights of the Children, CRC/C/GC/14. <https://www2.ohchr.org/English/bod-

ies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf>  
94 Iivonen, E. & Pollari, K. (2016) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen 

lapsivaikutusten oikeudellinen ennakkoarviointi. <https://stm.fi/docu-

ments/1271139/1953486/LAPE_Sote-+ja+maakuntauudistuksen+lapsivaikutusten++oikeudellinen+ar-
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tjänstehelheten för barn och familjer väsentligt, eftersom ansvaret för att ordna funktioner och 
tjänster som är väsentliga ur barnens och familjernas synvinkel på ett nationellt enhetligt sätt 
fördelas mellan två aktörer. Ansvaret för att ordna social- och hälsovård för barn och familjer, 
såsom rådgivningsbyråtjänster, elevhälsotjänster (dvs. skol- och studerandehälsovården och i 
fortsättningen även kurators- och psykologtjänsterna), hälso- och socialvårdstjänsterna på bas-
nivå samt barnskyddet överförs till välfärdsområdena. Kommunernas utbildningsväsende ska 
enligt förslaget ordna tjänsterna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen 
och utbildningen på andra stadiet. Enligt den föreslagna lagen om ordnande av social- och häl-
sovård ska både kommunerna och välfärdsområdena svara för att främja välfärd och hälsa, vil-
ket är viktigt med tanke på tjänsterna för barn och unga. 

Vidare ska välfärdsområdena ansvara för samordningen av social- och hälsovårdsverksamheten 
med den kommunala servicen, och därmed förändras samarbetsstrukturerna för styrningen av 
tjänsterna och beslutsfattandet i betydande grad. För att områdenas verksamhet ska vara jämlik 
och konsekvent behöver de skapa en enhetlig samarbetsstruktur och samarbetspraxis med kom-
munerna inom välfärdsområdet. De etablerade samarbetsstrukturerna för tjänsterna måste i 
praktiken byggas upp på nytt. När aktörerna och strukturerna förändras finns det en risk för att 
de samarbetsstrukturer och samarbetsförfaranden som tidigare konstaterats fungera inte längre 
kan utnyttjas i tillräcklig utsträckning. Samtidigt erbjuder reformen en möjlighet att utvidga den 
praxis som tidigare fungerat väl på kommunnivå till hela välfärdsområdet, och då kommer de 
positiva effekterna att gagna barn, unga och familjer inom ett större område än tidigare. Det är 
sannolikt att välfärdsområdet i egenskap av större aktör har bättre förutsättningar att lösa de 
nuvarande tekniska problem med informationsöverföring som försvårar samarbetet. Sådana 
problem är förknippade med det etablerade samarbetet mellan social- och hälsovårdsväsendet 
och undervisningsväsendet. Detsamma gäller förutsättningarna att utveckla sådan praxis för 
kunskapsbaserad ledning som baserar sig på ett gemensamt kunskapsunderlag. Detta gagnar 
särskilt de barn och familjer som samtidigt står inför flera hälsoproblem och andra utmaningar. 
I den reformerade servicestrukturen ska en välfärdsberättelse och välfärdsplan för barn och unga 
utarbetas varje fullmäktigeperiod i enlighet med 6 och 7 § i den föreslagna lagen om ordnande 
av social- och hälsovård. Berättelsen och planen avses vara ett centralt verktyg när främjandet 
av barns och ungas välfärd och hälsa leds och styrs som gemensam verksamhet för kommunens 
olika sektorer, välfärdsområdet och organisationerna. Lagen om ordnande av social- och hälso-
vården bidrar således till att garantera att samarbetet mellan olika aktörer byggs upp. 

När det gäller universell basservice för barn och unga har en fungerande samarbetsstruktur inom 
social- och hälsovården och undervisningsväsendet samt en smidig samarbetspraxis stor bety-
delse, eftersom tjänsterna gäller främjande av hälsa och välfärd i alla barnfamiljer. En reforme-
ring av de befintliga samarbetsstrukturerna kommer att kräva att båda parterna ägnar särskild 
uppmärksamhet åt att skapa fungerande samarbetsstrukturer för tjänsterna för barn och unga 
och åt att samordna tjänsterna. 

Elev- och studerandevården är ett nyckelexempel på en serviceform som finns i kontaktytan 
mellan kommunen och välfärdsområdet. Ansvaret för psykolog- och kuratorstjänster ska enligt 
avsikt överförs till välfärdsområdena. En fördel med dagens elev- och studerandevård där orga-
niseringsansvaret vilar på kommunerna kan anses vara det smidiga samarbetet med lärarna i 
skolan och annan kommunal service. Nackdelar med de nuvarande elevhälsotjänsterna som de 
unga fört fram är exempelvis bristen på information om innehållet i de olika tjänsterna, att man 
skickas från en lucka till en annan och att tjänsternas tillgänglighet är dålig. Målen att göra 
tjänsterna mindre splittrade, tillhandhålla tjänster i helheter och ställa kunderna i centrum kan 
med större sannolikhet uppnås genom att alla elevhälsotjänster ordnas på regional nivå, dvs. av 
välfärdsområdena. Också en horisontell integration av basservicen och en vertikal integration 
av specialisttjänsterna och basservicen blir möjlig när elevhälsotjänsterna ordnas som en samlad 
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funktionell helhet. Syftet med lagförslaget är elevhälsan även i fortsättningen ska tillhandahållas 
som närtjänst med låg tröskel i anslutning till skolor och läroanstalter, vilket är ändamålsenligt 
med tanke på tillgången till tjänster och deras tillgänglighet. När ansvaret för att ordna psyko-
log- och kuratorstjänster inom elevhälsan överförs på välfärdsområdet, kan individuellt stöd för 
barn och unga och vägen till ett stärkt social- och hälsovårdsstöd ordnas smidigare direkt via 
skolan. Också högspecialiserat stöd för barn och unga kan ordnas smidigare, eftersom ansvaret 
för att ordna tjänster på primär och högspecialiserad nivå ligger på en enda aktör. 

Välfärdsområdena ger möjlighet att fortsätta utveckla familjecentren för att samordna tjänsterna 
för barn och familjer som en del av arbetet med att utveckla verksamheten vid de framtida 
social- och hälsocentralerna. Familjecentren är sektorsövergripande nätverk av tjänster som in-
begriper social- och hälsovårdstjänster på basnivå för barn och familjer. I sin verksamhet ut-
nyttjar de möjligheterna att konsultera specialtjänster. Till familjecentrets viktigaste samarbets-
partner hör kommunens utbildningsväsende, organisationerna och församlingarna. Centren ska 
ledas med utnyttjande av praxis för nätverksledning. Genom att ytterligare stärka och utveckla 
praxis för familjecentrets sektorsövergripande samarbete kan man skapa fungerande samarbets-
praxis mellan aktörerna i kommun, välfärdsområde och tredje sektor. Detta bidrar till att säker-
ställa samarbetet mellan de aktörer som är centrala med tanke på barn och familjer när det gäller 
behovet av både förebyggande och särskilt stöd. Utvecklingsarbetet i familjecentren har kon-
staterats förbättra tjänsternas tillgänglighet. Även den hjälp och det stöd som familjerna får har 
stärkts och kunnat tidigareläggas95. Enligt en undersökning från 201996 (Klavus et al., på finska) 
minskade de samlade närtjänster som tillhandahålls vid de sektorsövergripande familjecentren 
behovet av korrigerande tjänster för barnfamiljer. Undersökningen visade också att det genom 
riktade ekonomiska resurser till förebyggande tjänster, klientorientering och tydliga servicepro-
cesser även med en skäligen liten insats går att få genomslag, som på längre sikt ger besparingar 
när det gäller de sammanlagda kostnaderna för social- och hälsovård. 

Familjecentrens servicenätverk är kopplat till de multidisciplinära social- och hälsocentraler 
som byggs upp inom social- och hälsovårdsreformen. När samarbetet mellan de olika social- 
och hälsovårdstjänsterna fungerar bättre kan bland annat familjerna smidigt styras från rådgiv-
ningsbyrån till tidigt stöd inom socialservicen, såsom hemtjänsterna för barnfamiljer. Barn, 
unga och familjer som behöver anlita många olika tjänster kommer att ha nytta av att behovet 
av stöd och tjänster kan bedömas koncentrerat som en multidisciplinär samordnad process. Fa-
miljen behöver då inte vara i kontakt med flera olika aktörer. Det är mycket tungt för familjer 
att behöva förklara för flera olika anställda vilken hjälp familjen behöver. Också bristande sam-
ordning av tjänsterna är belastande. När samarbetet avseende tjänsterna kan planeras bättre inom 
en enda organisation märker barn och familjer förändringen genom bredare tjänstepaket och 
bättre kundupplevelser. 

Genom servicestrategin i strategin för välfärdsområdet kan området särskilt beakta principerna 
för hur den samlade servicen för barn, unga och familjer tillhandahålls samt samordningen av 

                                                      
95 Pelkonen, M., Hastrup, A., Normia-Ahlsten, L., Halme, N., Kekkonen, M., Kiviruusu, O., Liukko, E., 

Lämsä, R. & Muranen, P. (2020) Perhekeskukset Suomessa 2019. Kehittämisen tilanne ja työn jatkumi-

nen. Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetspapper 6/2020 (på finska, med sammandrag på 

svenska). <https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139242/URN_ISBN_978-952-343-461-

5.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
96 Klavus, J., Hastrup, A., Jarvala, T., Pusa, A-K. & Rissanen, P. (2019) Monialainen perhekeskus tuot-

taa kustannusvaikuttavia palveluja – lapsiperhepalvelujen taloudellinen arviointi. Institutet för hälsa och 

välfärd (THL), Tutkimuksesta tiiviisti 17/2019 (på finska). <https://www.julkari.fi/bit-

stream/handle/10024/138215/URN_ISBN_978-952-343-349-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y>  
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tjänster med kommunerna. Välfärdsområdet ska bedöma vilken effekt dess beslut om tjänster 
har för den servicen. När exempelvis tjänster koncentreras till större enheter ska välfärdsområ-
det se till att en sådan förändring inte försämrar barns och ungas möjligheter att anlita tjänsterna. 
Verkstadsverksamheten för unga genomförs av kommunala organisationer samt föreningar och 
stiftelser. Välfärdsområdena kan upphandla den servicen, även om de i regel måste upphandla 
sina tjänster i enlighet med upphandlingslagen, dvs. genom konkurrensutsättning. Detta förfa-
rande beskrivs också i del 4.2.2.1. 

4.2.4.4.4.5 Konsekvenser för ordnandet av mentalvårdstjänster för barn och unga 

Mentalvårdstjänsterna för barn och unga är utspridda och splittrade, och det finns stora brister i 
tillgången till vård. Inom social- och hälsovården i välfärdsområdet kan de tjänsterna organise-
ras till en välfungerande helhet. 

I dagsläget sker hänvisningen till vård inom mentalvården på varierande sätt inom skolhälso-
vården och tjänsterna för småbarn och barnfamiljer. Det råder brist på mentalvårdstjänster för 
barn på basnivå och på många ställen finns inga sådana tjänster att tillgå. I problemsituationer 
har detta lett till att barnet hänvisats direkt till den specialiserade sjukvården. Antalet barn- och 
ungdomspsykiatriska remisser har ökat och rätten till vård har fördröjts kraftigt under de senaste 
åren, vilket ofta har ökat behovet av tyngre specialtjänster både inom socialvården och inom 
hälso- och sjukvården. Även centraliseringen av den barnpsykiatriska heldygnsvården på av-
delning till universitetssjukhusen har till vissa delar försvårat situationen i Finland. Det bedöms 
att reformen ger möjlighet att väsentligt förbättra den ovan beskrivna situationen. Inom väl-
färdsområdet kan multidisciplinär social- och hälsovårdskompetens bättre integreras med tjäns-
terna för barn i grundskoleåldern och yngre barn, och vidare kan tjänsterna ordnas nära barnet 
och familjen. När det gäller psykiska problem hos barn och unga är det viktigt att beakta att hela 
familjen kan behöva stöd, vård och rehabilitering. Detta kräver mångsidig kompetens samt sam-
arbete mellan vårdgivare och tjänster för barn, unga och vuxna. Multidisciplinärt stöd som be-
aktar barnets och den unga personens samlade situation kommer i fortsättningen att vara mer 
lättillgängligt hos en enda serviceanordnare, vilket i synnerhet ligger i de barns och ungas in-
tresse som behöver mer krävande tjänster. Funktionella helheter förbättrar behandlingen avse-
ende mentala störningar på basnivån och minskar behovet att hänvisa barn och unga till den 
specialiserade sjukvården. Detta förutsätter att tjänsterna på basnivå stärks och att fungerande 
servicestrukturer säkerställs. 

När det gäller studerande på andra stadiet hör tidigt identifierande av mentala problem och miss-
bruksproblem samt tillhörande vård och hänvisning till fortsatt vård studerandehälsovården. De 
studerandes psykiska hälsa stöds dessutom genom kurators- och psykologtjänster inom elevhäl-
san. Många orter där läroanstalterna finns har nu för tiden en kultur där de studerande skickas 
iväg från verksamhetsstället för studerandehälsovården för att anlita annan service. Det innebär 
att det inte går att följa hur tjänsterna fungerar och studieförmågan utvecklas, samtidigt som 
ansvaret för samordningen av studerandehälsovården försvinner och tjänsterna blir splittrade. 
År 2019 var tillgången till studerandehälsovård föremål för särskild tillsyn från tillsynsmyndig-
heternas sida. Regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården (Valvira) konstaterade i sitt styrbrev att det finns mycket att förbättra i servicesystemet 
för studerandehälsovården. Utredningen ledde till att regionförvaltningsverken instruerade 
kommunerna att utan dröjsmål anpassa studerandehälsovården efter gällande reglering97. Väl-

                                                      
97 Opiskeluterveydenhuollon järjestämisessä on edelleen parannettavaa (2019) Regionförvaltningsver-

ket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Styrbrev 28.11.2019. 
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färdsområdena kommer att ha bättre förutsättningar än enskilda kommuner att organisera stu-
derandehälsovården samt kurators- och psykologtjänsterna på ett mer ändamålsenligt sätt till en 
funktionell helhet. I synnerhet kan man förvänta sig en förbättring av tillgången till mental-
vårdstjänster för unga när endast en aktör har organiseringsansvaret för både primärvården och 
specialtjänsterna. När patienten får behandlingen för psykiska störningar i ett så tidigt skede 
som möjligt ger förutsättningar att studera, få ett yrke och ta sig ut i arbetslivet. 

Välfärdsområdena och samarbetsområdena ger också möjlighet till att styra och tillhandahålla 
tjänsterna på ett sätt där man mer systematiskt och på bredare bas inför enhetliga vård- och 
servicemodeller, exempelvis praxis som konstaterats vara verksam och evidensbaserade meto-
der för att behandla olika mentala symtom och störningar. I dagsläget varierar användningen av 
evidensbaserade metoder stort mellan olika kommuner, beroende på tjänst och till och med inom 
personalen. När servicekedjan för psykvård leds som en helhet, kan utbildningen, genomföran-
det och genomslaget i fråga om arbetsmodeller och metoder bli enhetligare och effektivare. 
Detta kommer att förbättra barns och ungas rätt till tjänster av enhetlig kvalitet. Dessutom ska 
det vara möjligt att bygga upp stödet och vården av barns och ungas psykiska hälsa på så sätt 
att olika funktioner och enheter inom välfärdsområdet stöder varandra inom en samlad helhet. 
Då fungerar mentalvårdskedjan bättre ur barnens, de ungas och familjernas synvinkel. 

Med tanke på barnets bästa är det viktigt att förebygga problem och att sätta in tidigt stöd. Psy-
kisk hälsa främjas och psykiska problem förebyggs inom både socialvården och hälso- och sjuk-
vården. Det är därför viktigt att granska olika tjänster som en helhet bestående av förebyggande 
insatser, tidigt stöd och egentlig vård och behandling. Stöd i ett så tidigt skede som möjligt 
minskar barnens, de ungas och familjernas mänskliga oro och lidande samt även behovet av 
psykvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården. Integration av tjänstehelheten för barn, 
unga och familjer samt av tjänsterna på basnivå och specialistnivå ger möjligheter att stärka och 
tidigarelägga basservicen. Genom integration av tjänster som ordnas av välfärdsområdet går det 
att uppnå stora fördelar i synnerhet när det finns behov av multidisciplinära tjänstehelheter.98 
Vissa av de planerade välfärdsområdena är till storlek och resurser mindre än de största kom-
munerna i dag. Detta kan leda till skillnader mellan välfärdsområdena när det gäller förutsätt-
ningarna att tillhandahålla tjänster för barn, unga och familjer. Tjänsterna ska ordnas så att varje 
välfärdsområde identifierar barnens, de ungas och familjernas behov, för att på så sätt sörja för 
tillräckliga verksamhetsförutsättningar och resurser och tillräcklig kompetens för mentalvårds-
tjänsterna för barn och unga. 

4.2.4.4.4.6 Konsekvenser för ordnandet av barnskyddet 

Fler utredningar under de senaste åren visar att genomförandet av barnskyddet är oenhetligt, 
och man har inte lyckats skapa tillräcklig enhetlighet med de tillgängliga styrmedlen99. Detta 

                                                      

<https://sote.kainuu.fi/sites/sote.kainuu.fi/files/documents/library/2019-12/Liite%2025%20Ohjaus-

kirje%2C%20Opiskeluterveydenhuolto%2028.11.2019%20%28ID%2078676%29.pdf>  
98 Kananoja, A. & Ruuskanen, K. (2019) Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytys-

ten ja laadun parantamiseksi. Loppuraportti. Social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemo-

rior 2019:4 (på finska). <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvityshen-

kilon_edellytykset_lastensuojelun.pdf?sequence=4&isAllowed=y>  
99 Se Kananoja, A. & Ruuskanen, K. (2018) Selvityshenkilön ehdotus lastensuojelun laatua paranta-

vaksi tiekartaksi. Väliraportti. SHM:s rapporter och promemorior 31/2018. <https://julkaisut.valtioneu-

vosto.fi/bitstream/handle/10024/160996/R_31_18_Selvityshenkilon_ehdotus_lastensuoje-

lun_laatu.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; Kananoja, A. & Ruuskanen, K. (2019) Selvityshenkilön eh-

dotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi. Loppuraportti. SHM:s rapporter 
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försätter barn, unga och familjer i ojämlik ställning i fråga om tjänsternas kvalitet och tillgäng-
lighet. I den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om välfärds-
områdets skyldighet att utarbeta en servicestrategi, vars primära mål är att fastställa hur social- 
och hälsovårdstjänsterna i området ska tillhandahållas. Den strategiska planeringen av tjäns-
terna på regional nivå kan förenhetliga genomförandet av barnskyddet, stärka basnivån på tjäns-
terna för barn, unga och familjer och möjliggöra ett tidigt stöd för barn och unga som växer 
under riskförhållanden. Denna viktning kan på lång sikt minska behovet av korrigerande barn- 
och familjespecifika barnskyddstjänster. 

Klienterna inom barnskyddets öppenvård, vård utom hemmet och eftervård har ofta omfattande 
och många slags behov av bas- och specialtjänster. För närvarande får inte alla klienter inom 
barnskyddet de tjänster de behöver. Enligt en färsk utredning hade 40 procent av de barn som 
riskerar att bli placerade eller som har placerats utanför hemmet fått minst sju olika tjänster. 
Samtidigt hade en stor del av de barn som är klienter hos barnskyddet, har blivit placerade eller 
riskerar placering inte fått den basservice eller specialistservice som de skulle ha behövt före 
placeringen. Problem förekommer i synnerhet i tillgången till missbrukar- och mentalvårds-
tjänster. Exempelvis fick endast 35 procent av de placerade ungdomarna med missbruksproblem 
i bakgrunden hjälp med det problemet. Två av tre barn i behov av vård fick vård för mentala 
problem100. Förslaget förbättrar möjligheterna för anordnare av social- och hälsovård att sam-
ordna tjänsterna. Genom tjänsteintegration blir det å sin sida enklare att ingripa i den typ av 
problemsituationer som observeras i utredningen. Klienterna inom barnskyddets vård utom 
hemmet behöver ofta även hälso- och sjukvårdstjänster på bas- och specialnivå utöver barn-
skyddet och andra socialvårdstjänster. Arbetsgruppen för reformen av krävande vård utom hem-
met101 bedömde hur barnskyddstjänsterna som helhet fungerar. Resultaten är betydande också 
med tanke på social- och hälsovårdsreformen. I arbetsgruppens arbete beaktades också de ungas 
synpunkter och erfarenheter, som gruppen tog del av genom en sakkunnig ung person i arbets-
gruppen och genom att höra unga om förslagen till ändring av barnskyddslagen. Enligt de unga 
fungerar integrationen av barnskyddet och andra tjänster (såsom missbruks- och mentalvårds-
tjänster, funktionshinderservice samt fostrings- och utbildningsväsendet) i dagsläget inte närapå 
tillräckligt bra, Vidare förekommer det problem med tillgången till tjänster efter individuella 
behov. De unga ansåg att det vara ytterst viktigt att tjänsterna är samordnade. 

Förslaget inbegriper bestämmelser om välfärdsområdenas skyldighet att se till att tjänsterna för 
kunderna samordnas. Genom den föreslagna funktionella och strukturella integrationen av 
social- och hälsovårdstjänsterna blir det möjligt att uppnå mycket positiva effekter för barn, 
unga och familjer som omfattas av barnskyddstjänsterna. Förslaget kommer sannolikt att ha 
konsekvenser som främjar barnskyddstjänsternas funktion och effektivitet, och samordningen 
av tjänsterna kan i synnerhet förväntas få tjänsterna efter behov för barn med stort stödbehov 
och barn som får vård utanför hemmet att fungera bättre. Exempelvis genom samarbete mellan 

                                                      

och promemorior 2019:4. <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161379/Selvitys-
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barnskyddets vård utom hemmet och psykiatrin kan man bygga upp ett integrerat stöd för bar-
nen. 

På detta sätt kan man sannolikt också skapa nya typer av tjänster som sammanför sektorsöver-
gripande och särskild yrkeskompetens för klienterna inom barnskyddet. I integrerade tjänste-
helheter kan man också utnyttja samarbetet mellan välfärdsområdets egen tjänsteproduktion och 
köpta tjänster. Förslaget stöder ordnandet av tjänsterna efter behov, i rätt tid och på ett samord-
nat sätt. Förslaget innebär att det mer effektivt än för närvarande går att uppfylla den förpliktelse 
enligt FN-konventionen om barnets rättigheter som innebär att konventionsstaten ska trygga 
tjänster som är förenliga med barnets bästa också för de barn som av någon anledning inte kan 
vara hos sina föräldrar102. Genom propositionen går det i bästa fall att förbättra tjänsterna för de 
mest utsatta barnen, dämpa kostnadsökningen inom barnskyddet och jämna ut kostnadsfördel-
ningen, eftersom större områden i fortsättningen ska svara för kostnaderna i stället för kommu-
nerna. 

Det finns regionala skillnader i fråga om antalet barn inom barnskyddets öppenvård, barn som 
placerats i brådskande ordning och barn som omhändertagits samt användningen av placerings-
platser. Välfärdsområdenas självständiga beslutanderätt när det gäller att ordna tjänster kan leda 
till olika lösningar när det gäller organiseringen av tjänsterna. Detta kan inverka exempelvis i 
situationer där barnet placeras geografiskt inom ett annat välfärdsområde. Även i dessa situat-
ioner ska man i samarbete säkerställa att barnet får de tjänster det behöver under vården utanför 
hemmet. I välfärdsområdenas interna verksamhet kan risken vara att lokalkännedomen försäm-
ras i det beslutsfattande som gäller ordnandet av tjänster. Detta kan i reformgenomförandet leda 
till att bästa praxis i kommunerna inte överförs fullt ut till den nya organisationen. 

Till följd av reformen kommer kommunerna även fortsättningsvis att ha ansvaret för småbarns-
pedagogiken, den grundläggande utbildningen och fritidstjänsterna103. Det kommer att finnas 
en kontaktyta mellan kommunen och välfärdsområdet, och den behöver beaktas när tjänster 
planeras och tillhandahålls. Enligt förslaget är det särskilt viktigt att se till att social- och hälso-
vårdstjänsterna samverkar med kommunens tjänsteproduktion, såsom skolorna, den småbarns-
pedagogiska verksamheten, ungdomsväsendet och annan service. Samordningen av tjänsterna 
för barn, unga och familjer förutsätter ett smidigt informationsutbyte mellan kommunerna och 
områdena. Reformeringen av strukturerna ska därför ske så att fungerande samarbetsförfaran-
den kvarstår. Ett smidigt samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna och utbildningsvä-
sendet är en förutsättning för att barnskyddsklienternas skolgång ska tryggas, och om de funge-
rar väl förbättras tillgodoseendet av barnens kulturella rättigheter. Genom ett fungerande sam-
arbete överförs klienter från en tjänst till en annan i mindre utsträckning och samtidigt stärks 
kvalitet och genomslag på barnskyddstjänsterna. Barnskyddstjänsterna för barn, unga och fa-
miljer ska även i fortsättningen tillhandahållas i deras vardagsmiljöer med beaktande av indivi-
duella servicebehov. 

                                                      
102 Se FördrS 59–60, konventionen om barnets rättigheter, artikel 18.2. 
103 Forsell, M., Kuoppala, T. & Säkkinen, S. (2020) Lastensuojelu 2019. Lastensuojeluilmoitusten 
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4.2.4.4.4.7 Klienter inom mental- och missbruksvård 

Enligt Refinement-undersökningen om mentalvårdstjänster möjliggör ett större befolkningsun-
derlag för ordnandet av tjänsterna mångsidigare service och mer specialiserad kompetens104. 
Enligt en annan undersökning (Merttu) korrelerar mångsidiga och många öppenvårdstjänster i 
ett område med en lägre självmordsstatistik105. När det gäller vården av mentala problem är ett 
snabbt stöd, tillgång till vård, snabb och effektiv vård redan från början och integrerade vård-
former för allvarligare störningar centrala. När det gäller allvarliga mentala störningar finns det 
tidvis även behov av sjukhusvård, vilket inte ens mångsidiga öppenvårdstjänster kan ersätta106. 
Starkare anordnare än för närvarande har bättre möjligheter att säkerställa kvalitativa, 
mångsidiga och likvärdiga mentalvårdstjänster, vilket kan leda till en ökad likställdhet mellan 
områdena. 

Ett större befolkningsunderlag medger omfattande och samordnade tjänster enligt den nationella 
strategin för psykisk hälsa. Då går det att samtidigt beakta behovet av behandling av psykiska 
och fysiska hälsoproblem, missbrukarservice och socialvårdstjänster. Vid psykiska sjukdomar 
bör man i regel snabbt få vård. Enligt strategin är det bästa sättet att tillhandahålla vården att 
göra bedömningen och de primära insatserna som en del av den övriga primärvården vid social- 
och hälsocentralerna och verksamhetsställena för primärvården för barn och unga och att till-
handahålla stödet och anvisningarna inom den specialiserade sjukvården utan hinder, flexibelt 
och nära. Detta är särskilt viktigt för dem som på grund av psykiska problem eller missbruks-
problem har svårt att hantera situationer där tjänster tillhandahålls av många olika aktörer. 

Behovet av mentalvård och missbrukarvård ökar. Om vården, behandlingen och servicen ordnas 
av som funktionella, samordnade helheter blir det möjligt att genom en optimal resursanvänd-
ning dämpa kostnadsökningen. Välplanerade och fungerande strukturer i arbetet för att främja 
psykisk hälsa samt organisationernas tjänster bildar ur klientens synvinkel ett samlat paket stöd 
och tjänster för att främja psykisk hälsa och förebygga rusmedelsskador. 

De ekonomiska konsekvenserna av en utökad tillgång på vård för mentala problem har under-
sökts internationellt. I en undersökning som leddes av Världshälsoorganisationen (WHO) upp-
skattades de ekonomiska konsekvenserna av ökad behandling av depression och ångest i 36 
länder. Slutsatsen var att nyttan överskrider kostnaderna 2,3–3,0-falt om endast den ekonomiska 
nyttan räknas med och 3,3–5,7-falt om också värdet på förbättrad hälsa (förebyggd sjukfrekvens 
och friska levnadsår) räknas med107. 

                                                      
104 Ala-Nikkola, T., Pirkola, S., Kontio, R., Joffe, G., Pankakoski, M., Malin, M., Sadeniemi, M., Kaila, 
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4.2.4.4.4.8 Äldre 

Undersökningar visar att män använder hälsovårdstjänster i mindre utsträckning än kvinnor, 
trots att män på befolkningsnivå har sämre hälsa än kvinnor till exempel när man beaktar den 
förväntade livslängden. Eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre än män och majoriteten av 
de äldre är kvinnor, ökar skillnaden mellan könen i fråga om hälsa allt eftersom det är fråga om 
äldre personer.108 Reformen har betydande konsekvenser för tillgodoseendet av äldre männi-
skors servicebehov och för hur man säkerställer att tjänsterna genomförs på ett socialt och eko-
nomiskt hållbart sätt även i fortsättningen. Befolkningen fortsätter att åldras långt in i framtiden, 
vilket ökar behovet av social- och hälsovårdstjänster för äldre. När endast en anordnare ansvarar 
för tjänsterna blir det möjligt att integrera dem på ett fungerande sätt och att ge klient- och 
servicestyrning som omfattar hela tjänsteutbudet. Med dessa metoder kan äldre tillhandahållas 
tjänster mer effektivt och i rätt tid, samtidigt som man bättre kan beakta de individuella behoven. 

När tjänster för äldre planeras ligger fokus på bland annat tjänster för att förebygga sämre väl-
befinnande och försämrad funktionsförmåga. För att svara mot de behov som kommer med 
högre ålder är det viktigt att de tjänster som främjar välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga 
fungerar effektivt, dvs. på ett sätt som förebygger uppkomsten av servicebehov. En stor del av 
dessa funktioner ska även i fortsättningen höra till kommunernas uppgifter, och därför är det 
viktigt att bygga upp fungerande samarbetspraxis mellan kommunerna och välfärdsområdena. 
En fungerande, koncentrerad klient- och servicestyrning hjälper till att säkerställa att äldre kan 
hänvisas till välfärdsfrämjande funktioner och tjänster som motsvarar deras behov. På detta sätt 
kan man säkerställa en smidig och ekonomisk servicehelhet som stöder den äldre kundens möj-
ligheter att klara sig i vardagen. Det kan röra sig om funktioner inom social- och hälsovården 
eller sådana motions-, utbildnings- och kulturtjänster eller andra välfärdstjänster som kommu-
nen står för. Ett mer omfattande organiseringsansvar förbättrar beredskapen att börja använda 
ny teknik och de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. När tjänster digitaliseras och ny 
teknik införs kommer äldre personer att få nya möjligheter till egenvård, bättre möjligheter att 
uppsöka vård och anlita service. Vidare främjas tillgång till och tillhandahållande av vård, be-
handling och tjänster. Vid ökad tillgång stärker klarar sig äldre personer bättre i vardagen, och 
de blir socialt mer delaktiga och får bättre funktionsförmåga. När möjligheterna och alternativen 
ökar kan äldre själva välja meningsfulla och lämpliga servicealternativ. Digitalisering sparar 
resurser och gör det möjligt att styra dem till äldre med stort servicebehov. Tillgänglighet, an-
vändarvänlighet, tillförlitlighet och äldres individuella digitala färdigheter är saker som måste 
beaktas i de digitala tjänsterna. 

Äldre anlitar ofta många social- och hälsovårdstjänster samtidigt. En analys som gjorts utifrån 
uppgifter från Uleåborg109 visade att cirka 10 procent av kunderna inom social- och hälsovården 
står för 81 procent av de totala kostnaderna. Av dessa var 38 procent äldre personer som anlitar 
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både kortvarig och långvarig service inom social- och hälsovården. Således är äldre som anlitar 
omfattande service inom social- och hälsovården också en grupp som har nytta av att olika 
nivåer av social- och hälsovården integreras. Dessutom går det att påverka kostnadsökningen 
genom en väl genomförd integration av servicesystemet. 

Inom räddningsväsendet förutsätter en åldrande befolkning där funktionsförmågas försämras 
bland annat att nya typer av boende- och säkerhetslösningar tas fram. Genom effektivare nat-
ionell styrning kan man bidra till att välfärdsområdena utvecklar lösningar som är till nytta för 
äldre och grupper med särskilda behov och att detta sker mer enhetligt och därmed mer jämlikt 
än hittills. 

4.2.4.4.5 Konsekvenser för befolkningens välfärd, hälsa och jämlikhet samt för minskning av 
ojämlikheten 

I de föregående kapitlen bedöms den föreslagna reformens konsekvenser för främjandet av väl-
färd, hälsa och säkerhet samt för den erbjudna servicen. I detta kapitel granskas deras konse-
kvenser för befolkningens välfärd, hälsa och ojämlikhet. Välfärdsområdena är större än kom-
munerna till befolkningsmängd och areal och kommer att ha bättre förutsättningar att bedöma 
olika befolknings- och kundgruppers behov av tjänster och att rikta resurser utifrån de konsta-
terade behoven. Reformen stärker kompetensen och stödet till kommunerna när det gäller väl-
färd, hälsa och säkerhet, och detta drar i synnerhet små kommuner nytta av. Dessutom skapas 
lämpliga förutsättningar för tillträde till vård eller service och för att det i hela landet ska finnas 
tillräcklig tillgång till verkningsfulla tjänster av hög kvalitet och på lika villkor. Som helhet 
skapar reformen förutsättningar för en förbättring av befolkningens välfärd och hälsa. 

I nuläget ansvarar kommunerna för ordnandet av tjänsterna och i synnerhet socialtjänsterna va-
rierar mycket från kommun till kommun. Reformen förbättrar jämlikheten mellan människor 
när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena. Utifrån 
internationella erfarenheter kommer större anordnare sannolikt att leda till att de regionala och 
lokala variationerna i tjänsteproduktionen minskar och därmed till en ökad jämlikhet människor 
emellan. Även Institutet för hälsa och välfärds sakkunnigbedömningar samt stärkandet av den 
nationella styrningen av social- och hälsovården främjar jämlikheten mellan tjänsterna både 
inom välfärdsområdena och mellan välfärdsområdena. 

Förslaget förutsätter vidare att privata tjänsteproducenter iakttar de allmänna förvaltningsla-
garna, vilket därmed förtydligar och preciserar kravet på garantier för god förvaltning i all tjäns-
teproduktion. Kundernas rättigheter stärks och tjänsteproducenternas ansvar ökar när kravet på 
god förvaltning genomsyrar all tjänsteproduktion oberoende av ägarbas för tjänsteproduktionen. 
I och med förslaget motsvarar kundens rättigheter och tjänsteproducenternas ansvar bättre vad 
som krävs av den offentliga tjänsteproduktionen. Därmed kommer invånarna i välfärdsområ-
dena i fortsättningen att vara i jämlik ställning oberoende av om tjänsterna produceras av väl-
färdsområdet självt eller av en privat tjänsteproducent. 

Regleringen om välfärdsområdenas tjänsteupphandlingar blir nu tydligare och mer konsekvent 
än tidigare. Dessutom ska större upphandlingar i fortsättningen motiveras bättre bland annat i 
förhållande till tryggandet av organiseringsuppgiften, vilket för sin del förbättrar jämlikheten. 

Den ökande ojämlikheten i fråga om välfärd och hälsa mellan olika befolkningsgrupper är en 
stor nationell utmaning. Ojämlikheten uppträder mellan socioekonomiska grupper inom nästan 
alla områden av välfärd och hälsa. Ojämlikheten tar sig också uttryck i de tjänster som olika 
kundgrupper får. Den sociala ojämlikheten kan mätas på ett mer tillförlitligt sätt utifrån ett till-



   

  

 

 177  

 

 

 

räckligt stort befolkningsunderlag, såsom ett välfärdsområdes befolkningsunderlag. Enligt lag-
förslaget ska välfärdsområdet rapportera om ojämlikhetsutvecklingen bland befolkningen och 
om de konkreta åtgärdernas inverkan i sin välfärdsberättelse. För att detta ska uppnås krävs det 
att man inom välfärdsområdet granskar utvecklingen av befolkningens välfärd och hälsa i hela 
området enligt utbildnings- eller inkomstgrupperna. Enligt lagförslaget ska välfärdsområdet och 
kommunen i förväg bedöma och beakta effekten av beslut på olika befolkningsgruppers välfärd 
och hälsa. Detta skulle göra det lättare att på förhand identifiera vilka konsekvenser åtgärderna 
för ojämlikheten. 

Välfärdsområdena är större än kommunerna till befolkningsmängd och areal och kommer att ha 
bättre förutsättningar att på ett jämlikt sätt bedöma olika befolknings- och kundgruppers behov 
av tjänster på ett jämlikt sätt och att rikta resurser enligt de konstaterade behoven. Reformen 
skapar dessutom förutsättningar för att förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas tillgäng-
lighet, vilka kan bedömas ha en betydande inverkan på situationen för personer i svagare socio-
ekonomisk ställning. Institutet för hälsa och välfärd ska i den årliga sakkunnigbedömningen 
granska befolkningens välfärd och hälsa enligt befolkningsgrupp på riksnivå, för varje samar-
betsområde för social- och hälsovården och för varje välfärdsområde, vilket stöder arbetet för 
att minska ojämlikheten i välfärdsområdena samt den nationella styrningen i anslutning till 
detta. Genom den styrning av välfärdsområdena som ingår i propositionen, inklusive de årliga 
förhandlingarna, är det möjligt att effektiviserat lyfta upp frågor, situationer och befolknings-
grupper som har anknytning till ojämlikhet och i praktiken ingripa i situationer. 

Reformen kommer sannolikt att minska skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika befolk-
ningsgrupper både inom välfärdsområdena och mellan välfärdsområdena. Skillnader i välfärd 
och hälsa kan inte undanröjas enbart genom social- och hälsovårdstjänster eller genom att ut-
veckla servicesystemet, men de spelar en viktig roll i detta110. I och med propositionen ökar 
möjligheterna att förbättra tillgången till tjänster för olika befolkningsgrupper och jämlikheten 
mellan grupperna avsevärt. De slutliga konsekvenserna för de olika befolkningsgrupper som 
använder tjänsterna realiseras dock i slutändan i takt med att välfärdsområdena inleder sin verk-
samhet. Därför är konsekvensbedömningen i regeringspropositionen också förknippad med osä-
kerhet, vilket framhäver betydelsen av en efterhandsutvärdering av reformen. Uppföljningen 
och efterhandsutvärderingen av propositionen beskrivs i avsnitt 10 i regeringspropositionen. 

4.2.4.4.6 Konsekvenser för de språkliga rättigheterna och för jämlikheten mellan olika språk-
minoriteter/språkgrupper 

Det föreslås att språklagstiftningen ses över samtidigt som social- och hälsovården reformeras, 
dvs. på så sätt att de nya välfärdsområdena och deras ställning beaktas i språklagstiftningen. 
Välfärdsområdena kan jämställas med kommunerna när det gäller tillämpning av språklagen. 
Välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen kommer i enlighet med den föreslagna änd-
ringen av 6 § i språklagen att vara enspråkigt, om där ingår enbart enspråkiga kommuner med 
samma språk, och tvåspråkigt, om en enda tvåspråkig kommun hör till det. Av de välfärdsom-
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råden som enligt förslaget ska bildas är följande tvåspråkiga: Mellersta Österbotten, Kymmene-
dalen, Österbotten, Västra Nyland, Vanda-Kervo, Östra Nyland och Egentliga Finland. Helsing-
fors stad är en tvåspråkig kommun. Österbotten är det enda välfärdsområdet med svenska som 
majoritetsspråk. Tvåspråkiga välfärdsområden finns i tre av de fem samarbetsområden för väl-
färdsområdena som föreslås i lagen om ordnande av social- och hälsovård. 

Enligt den ändring som föreslås i 29 § i språklagen ska välfärdsområdesfullmäktiges och väl-
färdsområdesstyrelsens möteskallelser och protokoll i tvåspråkiga välfärdsområden och väl-
färdssammanslutningar skrivas på båda nationalspråken. Beslut om språket i möteskallelser och 
protokoll för andra organ får välfärdsområdet fatta självt, men med beaktande av att de förtro-
endevaldas möjlighet att fullgöra sina uppgifter ska tryggas och kommuninvånarnas behov av 
information tillgodoses. I praktiken innebär detta att åtminstone välfärdsområdena för region-
erna Nyland, Egentliga Finland och Österbotten, där det finns en kvantitativt eller proportionellt 
sett stor språkminoritet, också tar fram största delen av möteshandlingarna för välfärdsområdets 
övriga organ på både finska och svenska. Detta är motiverat, eftersom det i dessa välfärdsom-
råden också finns kommuner där majoritetsspråket är ett annat än välfärdsområdets majoritets-
språk och där möteshandlingarna i huvudsak har upprättats på något annat språk än majoritets-
språket i välfärdsområdet. 

Enligt 95 § 2 mom. i den föreslagna lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet i sin för-
valtningsstadga utfärda de bestämmelser som behövs för att trygga tillgodoseendet av de språk-
liga rättigheterna i välfärdsområdets förvaltning på det sätt som anges i språklagen och någon 
annanstans i lag. Enligt 41 § 2 mom. i den föreslagna lagen om välfärdsområden ska i tvåsprå-
kiga välfärdsområden välfärdsområdesstrategin ta hänsyn till tillgodoseendet av de språkliga 
rättigheterna vid ordnandet och produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 

De språkliga rättigheterna för invånarna och dem som anlitar service i välfärdsområdena ska 
enligt förslaget, när det gäller nationalspråken, tryggas med stöd av den föreslagna 5 § i lagen 
om ordnande av social- och hälsovård på så sätt att de har rätt att få service på finska eller 
svenska i ett tvåspråkigt välfärdsområde, beroende på vilket språk de väljer. Inom ett enspråkigt 
välfärdsområde ordnas servicen på välfärdsområdets språk. Propositionen innebär ingen för-
ändring av innehållet i de språkliga rättigheterna, utan exempelvis motsvarar de tvåspråkiga 
välfärdsområdenas skyldigheter de tvåspråkiga kommunernas skyldigheter. 

Genom reformen sker en geografisk utvidgning av rätten att få social- och hälsovårdstjänster på 
både finska och svenska. Det beror på att ett tvåspråkigt välfärdsområde enligt förslaget ska 
ordna tjänster på finska och svenska också i sådana enspråkiga kommuner inom området där 
tjänsterna före reformen har ordnats på kommunens språk. De språkliga rättigheterna för invå-
narna i enspråkiga kommuner i ett tvåspråkigt välfärdsområde tillgodoses bättre i och med re-
formen. Samtidigt som den geografiska storleken av de områden som ska ansvara för tjänsterna 
växer, blir den språkliga minoritetens andel av befolkningen relativt sett mindre. Detta kan i 
praktiken leda till att den språkliga tillgängligheten till tjänsterna försämras. 

Inom den specialiserade sjukvården kommer överföringen av organiseringsansvaret till väl-
färdsområdena inte att inverka på samma sätt som i fråga om andra tjänster inom social- och 
hälsovården, eftersom de sjukvårdsdistrikt som bestått av tvåspråkiga kommuner har varit två-
språkiga och ordnat tjänsterna på båda nationalspråken. I enspråkiga välfärdsområden bestäms 
de språkliga rättigheterna för den språkliga minoriteten, såsom svenskspråkiga, med stöd av 
patientlagen, enligt vilken patientens modersmål ska beaktas i vården. 

Enligt 39 § i den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård ska de tvåspråkiga 
välfärdsområdena också vara skyldiga att avtala om inbördes samarbete och arbetsfördelning 
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vid ordnandet av social- och hälsovårdstjänster på svenska, om vissa kriterier uppfylls. Avsikten 
är att garantera tillgången till krävande tjänster på svenska samt att tillsammans med 54 § i den 
föreslagna lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen trygga vissa av de special-
omsorgstjänster som Kårkulla samkommun erbjuder personer med funktionsnedsättning på 
svenska samt att öka tillgången till andra krävande tjänster på svenska. Genom samarbetsavtal 
mellan tvåspråkiga välfärdsområden där nya tjänster ingår blir det möjligt att främja både till-
gången till flera tjänster på svenska och den regionala jämlikheten i fråga om denna. 

I 56 § i den föreslagna lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 
räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen föreskrivs det om 
överföringen av Kårkulla samkommuns uppgifter, fastigheter och lokaler till välfärdsområdena. 
På detta sätt får svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning specialomsorger för perso-
ner med utvecklingsstörning samt andra tjänster för personer med funktionsnedsättning i form 
av närservice ordnad av det välfärdsområde de bor i. Närservicen kan integreras med andra 
tjänster inom social- och hälsovården och andra tjänster för personer med funktionsnedsättning 
som ordnas av välfärdsområdet. Propositionen främjar jämlikheten mellan språkgrupperna i 
fråga om tjänster. För att säkerställa faktisk likabehandling av svenskspråkiga personer med 
funktionsnedsättning är det dock viktigt att se till att de tjänster och funktioner som överförs 
från Kårkulla samkommun även i fortsättningen fungerar på svenska. Som exempel kan nämnas 
de enspråkigt svenska enheterna för boendeservice, där den boende ska kunna lita på att tjänster 
på det egna språket finns att tillgå i alla situationer. Faktisk likabehandling mellan de svensk-
språkiga klienter som får tjänster för personer med funktionsnedsättning förverkligas endast om 
tjänsterna även framöver i praktiken tillhandahålls på svenska. Svenskspråkiga personer med 
funktionsnedsättning utgör en minoritet i minoriteten och därför är de i en mycket sårbar ställ-
ning, och därför är det särskilt viktigt att deras språkliga rättigheter tillgodoses. 

Enligt vad som föreslås i 33 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska Västra Nylands 
välfärdsområde stödja utvecklingen av tjänster på svenska i hela landet. På motsvarande sätt ska 
Lapplands välfärdsområde ha till uppgift stödja utvecklandet av de samiskspråkiga tjänsterna i 
hela landet. 

4.2.4.4.6.1 Tillgodoseende av de språkliga rättigheterna i praktiken 

På lagnivå garanteras de språkliga rättigheterna väl inom social- och hälsovården och i kontak-
terna med välfärdsområdet. För de kunder som använder tjänsterna är det väsentliga emellertid 
hur rättigheterna kan utövas i praktiken – till exempel hur tillgången till tolkningstjänster för-
verkligas i praktiken för personer med ett främmande språk som modersmål. 

Mer nöjd med de språkliga tjänsterna är man i områden där den språkliga minoriteten är stor. 
När de områden som ska ansvara för att ordna social- och hälsovården blir större i förhållande 
till kommunerna och den språkliga minoriteten relativt sett blir mindre inom dessa geografiska 
områden, kan det hända att de språkliga rättigheterna i praktiken tillgodoses sämre både inom 
förvaltningen och inom social- och hälsovården. Välfärdsområdena kan dock påverka detta ge-
nom språkfokuserad planering eller koncentration av tjänsterna, språkprogram, språktillägg och 
språkkurser för personalen. Med tanke på det praktiska tillgodoseendet av de språkliga rättig-
heterna och jämlikheten och för att korrigera de nuvarande flaskhalsarna i fråga om tjänster kan 
välfärdsområdena dessutom bättre än för närvarande vid organiseringen av tjänster utnyttja de 
lokala svenskspråkiga tjänster och den svenskspråkiga personal som redan finns inom dess om-
råde eller avtala om samarbete genom ett samarbetsavtal. 
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Den språkliga minoritetens andel och storlek har också betydelse vid rekryteringen av språk-
kunnig personal. Propositionen påverkar emellertid inte den nuvarande personalens språkkun-
skaper. På längre sikt kan rekryteringen dock komma att försvåras, i synnerhet om tjänsterna 
koncentreras till starkt finskspråkiga områden. 

Förslaget innehåller nya skyldigheter som gäller styrningen av välfärdsområdena. Syftet med 
dem är att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses i välfärdsområdenas dagliga verksam-
het. Statsrådet ska fastställa de riksomfattande målen för ordnande av social- och hälsovården 
vart fjärde år och bland annat bestämma målen för tryggande av de språkliga rättigheterna. Även 
inom samarbetsområdena ska man komma överens om hur de språkliga rättigheterna ska garan-
teras. 

4.2.4.4.6.2 Konsekvenser för personalens språkkunskaper 

I samband med reformen föreslås det att lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt 
anställda (424/2003) ändras så att den också ska tillämpas på myndigheterna i välfärdsområdena 
och välfärdssammanslutningarna. Myndigheterna ska ha en skyldighet att sörja för de anställdas 
språkkunskaper på olika sätt och i samband med rekrytering försäkra sig om att den som anställs 
har tillräckliga språkkunskaper med tanke på uppgifterna. Välfärdsområdet ska bestämma vilka 
språkkunskaper som krävs av de anställda. 

Kraven på språkkunskaper bör ställas så att de faktiska språkkunskaperna finns där de behövs. 
Alla anställda behöver dock inte kunna båda språken i välfärdsområdet. När de språkliga rättig-
heterna börjar gälla inom ett geografiskt större område måste dock allt fler av välfärdsområdets 
anställda ha tillräckliga kunskaper i finska och svenska. 

4.2.4.4.6.3 Nationalspråksnämnden och samiska språknämnden 

Enligt bedömningar kommer den språkliga minoritetens möjligheter att påverka i välfärdsom-
rådet att vara sämre än i dagsläget i kommunerna. Därför föreslås det i 33 § i den föreslagna 
lagen om välfärdsområden att det inrättas en nationalspråksnämnd och en samisk språknämnd. 
Nationalspråksnämnden ska ge akt på och främja de språkliga rättigheterna i välfärdsområdet, 
och den ska kunna lägga fram förslag för välfärdsområdesstyrelsen, som behandlar dem i enlig-
het med principerna för god förvaltning. Förslagen kan gälla exempelvis hur finansiering ska 
riktas eller service i praktiken ska ordnas. Varje myndighet övervakar själv inom sitt ansvars-
område att språklagstiftningen följs, och nämnden hjälper för sin del välfärdsområdet med 
denna uppgift. 

Samiska språknämnden ska ha samma uppgifter som nationalspråksnämnden, och uppgifterna 
ska uttryckligen anknyta till de språkliga rättigheterna i Lapplands välfärdsområde. Nämnden 
ska inte till någon del sköta de uppgifter som föreskrivs för sametinget eller inskränka same-
tingets behörighet. Om välfärdsområdet exempelvis med stöd av 9 § i sametingslagen blir skyl-
digt att förhandla med sametinget ska förhandlingarna inte kunna ersättas med verksamheten i 
samiska språknämnden. 

4.2.4.4.6.4 Konsekvenser för samernas språkliga rättigheter 

I samband med reformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården och organisera 
räddningsväsendet till Lapplands välfärdsområde från kommunerna inom samernas hembygds-
område, dvs. Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner och en del av Sodankylä kommun. Dess-
utom övertar Lapplands välfärdsområde ansvaret för att organisera uppgifterna för Lapplands 
sjukvårdsdistrikt inom hembygdsområdet och Lapplands specialomsorgsdistrikt. Det föreslås 
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att samiska språklagen (1086/2003) ändras så att Lapplands välfärdsområde fogas till de myn-
digheter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Genom de föreslagna ändringarna säker-
ställs det att samernas språkliga rättigheter bibehålls när uppgifterna överförs från kommunerna 
till välfärdsområdena. 

I 3 kap. i samiska språklagen finns särskilda bestämmelser som ska tillämpas inom samernas 
hembygdsområde. En same har inom hembygdsområdet alltid rätt att i kontakt med en myndig-
het som hör till lagens tillämpningsområde använda samiska, oberoende av om det är i egen sak 
eller inte. Utanför hembygdsområdet är rätten begränsad till egen sak eller i ett ärende där per-
sonen i fråga hörs. Dessutom har samer under vissa förutsättningar rätt att på begäran få expe-
ditioner eller andra handlingar på samiska. Utanför hembygdsområdet föreligger rätt till över-
sättningar till samiska. Enligt motiveringen till den gällande lagen ska en myndighet som har 
ämbetsverk och andra enheter både inom och utanför samernas hembygdsområde följa bestäm-
melserna i 3 kap. endast i de ämbetsverk och enheter som finns inom samernas hembygdsom-
råde. Det innebär att den service som tillhandahålls den centrala tätorten i Sodankylä kommun 
inte omfattats av 3 kap., eftersom den inte ligger inom området för renbeteslaget Lapin 
paliskunta, som hör till hembygdsområdet. I fortsättningen ska Lapplands välfärdsområde emel-
lertid i kontakterna med en person vars hemkommun är Enare, Enontekis, Sodankylä eller Ut-
sjoki följa bestämmelserna i 3 kap. även utanför samernas hembygdsområde. Genom ett sådant 
tillägg kommer rättigheterna för de samer som bor i kommunerna inom hembygdsområdet att 
garanteras i situationer där ett ämbetsverk eller verksamhetsställe med kundbetjäning kommer 
att ligga utanför hembygdsområdet när uppgifterna överförs från kommunerna till välfärdsom-
rådena. I och med ändringen utvidgas tillämpningsområdet för de språkliga rättigheterna, men 
det behövs för att de språkliga rättigheterna inte ska försvagas. I fråga om de tjänster som ordnas 
i Sodankylä kommun kommer rätten att uträtta ärenden på samiska hos myndigheterna i Lapp-
lands välfärdsområde att vara mera omfattande, eftersom den inte längre ska vara begränsad 
endast till egen sak utanför området för renbeteslaget Lapin paliskunta 

I fråga om social- och hälsovårdstjänsterna är rätten att få service på samiska utanför hembygds-
området dock begränsad. Avsikten är att i lagen om ordnande av social- och hälsovård före-
skriva särskilt att kunder har rätt att på det sätt som avses i samiska språklagen använda samiska 
i social- och hälsovårdstjänster som produceras i kommuner inom samernas hembygdsområde 
samt i Lapplands välfärdsområde i fråga om sådana social- och hälsovårdstjänster som endast 
produceras på sådana verksamhetsställen för tjänsteproducenter som inte finns i kommunerna 
inom hembygdsområdet. Detta innebär att förpliktelserna i samiska språklagen ska iakttas ex-
empelvis i en verksamhetsenhet för social- och hälsovård inom någon av kommunerna Enonte-
kis, Enare, Utsjoki och Sodankylä. Förpliktelserna ska dessutom gälla välfärdsområdets verk-
samhetsenheter för specialiserad sjukvård i Rovaniemi. Dessutom har en kund rätt att i välfärds-
området använda samiska i fråga om de tjänster som tillhandahålls vid verksamhetsenheter ut-
anför kommunerna i hembygdsområdet och som Lapplands välfärdsområde har anvisat invå-
narna i de berörda kommunerna att använda med stöd av bestämmelsen om tillgången till tjäns-
ter och tjänsternas tillgänglighet. 

Regleringen omfattar med avseende på rättigheternas omfattning således de tjänster och det 
geografiska område som avses i nuläget. Rättigheterna utsträcks dessutom i fråga om andra 
social- och hälsovårdstjänster än de som produceras i kommunerna i hembygdsområdet geogra-
fiskt till området för det nuvarande sjukvårdsdistriktet i sydvästra Lappland, eftersom det blir 
en del av Lapplands välfärdsområde. Detta kan anses vara motiverat, eftersom det nya Lapp-
lands välfärdsområde om det så vill kan centralisera vissa tjänster till exempel till Lapplands 
centralsjukhus i Rovaniemi och vissa tjänster till exempel till Länsi-Pohja centralsjukhus i 
Kemi. Rättigheterna avses också bli utvidgade till sådana verksamhetsenheter utanför kommu-
nerna inom hembygdsområdet där Lapplands välfärdsområde tillhandahåller sådana social- och 
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hälsovårdstjänster som invånarna i de kommunerna anvisats att använda. Detta kan anses moti-
verat, eftersom avstånden till tjänsterna inom hembygdsområdet kan vara avsevärt långa och 
verksamhetsenheterna utanför hembygdsområdet till sitt läge vara mer lättillgängliga än verk-
samhetsenheterna inom området. 

Samiska språklagen är i dagsläget förpliktande inte bara för kommunerna inom hembygdsom-
rådet, utan också för sådana samkommuner där någon av kommunerna inom hembygdsområdet 
är medlem. Exempelvis svarar samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt för närvarande 
för primärvården i kommunerna Muonio och Enontekis, och dess huvudsakliga verksamhets-
ställe är hälsovårdscentralen i Muonio. Samerna har rätt att få service på samiska vid den häl-
sovårdscentralen trots att den ligger utanför hembygdsområdet. I fortsättningen ska kunden ha 
rätt att använda samiska för sådana tjänster där Lapplands välfärdsområde anvisar invånarna i 
kommunerna inom hembygdsområdet till verksamhetsenheten i Muonio för primärvård med 
stöd av bestämmelsen om tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. De föreslagna 
ändringarna ändrar således inte situationen. 

Samiska språklagen tillämpas också på de domstolar, de myndigheter inom distrikts- och lokal-
förvaltningen och de regionförvaltningsverk till vars ämbetsdistrikt kommunerna inom hem-
bygdsområdet hör. Ämbetsdistriktet för de domstolarna och myndigheterna omfattar i dagsläget 
i praktiken området för Lapplands välfärdsområde. Det innebär att samiska språklagen kommer 
att kunna tillämpas exempelvis på behandlingen vid förvaltningsdomstol av besvär över beslut 
som fattats av Lapplands välfärdsområde och på behandlingen vid regionförvaltningsverket av 
klagomål som gäller välfärdsområdets verksamhet. Dessutom ska en same som enligt samiska 
språklagen har använt samiska hos myndigheter i Lapplands välfärdsområde ha rätt att använda 
samiska också utanför samernas hembygdsområde vid statliga myndigheter när de i egenskap 
av myndighet där ändring sökts behandlar ärenden som inletts hos myndigheterna i Lapplands 
välfärdsområde. Besvärsmyndigheter i fråga om Lapplands välfärdsområde är förvaltningsdom-
stolar vars ämbetsdistrikt redan nu gäller det område som Lapplands välfärdsområde omfattar. 
Reformen inbegriper inga ändringar i områdesindelningen för Lapplands välfärdsområde eller 
domstolarna i Lappland. Bestämmelsen förpliktar samma myndigheter som redan i nuläget i 
egenskap av besvärsmyndigheter behandlar ärenden som inletts hos en myndighet inom hem-
bygdsområdet. 

I propositionen föreslås samerna få samma rättigheter att använda samiska i de representativa 
organen i Lapplands välfärdsområde samt Lapplands välfärdsområde samma skyldighet att 
översätta beslutsrelaterade handlingar till samiska som i dagsläget gäller i kommunerna inom 
hembygdsområdet. Lapplands välfärdsområde ska använda samiska i information till allmän-
heten och inom hembygdsområdet ge meddelanden och annan information till allmänheten samt 
skyltar och för allmänheten avsedda blanketter med ifyllnadsanvisningar också på samiska. 
Lapplands välfärdsområde ska inom hembygdsområdet i brev och andra handlingar till samisk-
språkiga kunder på eget initiativ använda kundens modersmål, om myndigheten utan oskäligt 
besvär kan ta reda på det, och använda samiska när den svarar någon som skriftligen kontaktat 
myndigheten på samiska. Lapplands välfärdsområde ska också i övrigt på eget initiativ inom 
hembygdsområdet visa utåt att det betjänar allmänheten även på samiska. 

Lapplands välfärdsområde ska vidta förberedelser för att det finns tillräckligt med anslag för 
översättning av handlingar, tolkning och information. Det är fråga om att överföra befintliga 
uppgifter och att utsträcka anknytande skyldigheter enligt samiska språklagen till att även gälla 
Lapplands välfärdsområde. Dessutom ska de översättningar och den tolkning som de fyra kom-
munerna behöver koncentreras till den del uppgifterna överförs till välfärdsområdena. Det är 
fråga om en överföring av uppgifter och därför medför lagändringen sammantaget inte någon 
betydande förändring när det gäller översättningar, tolkning och informering. 
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Enligt samiska språklagen är huvudprincipen den att ett ärende ska handläggas av en anställd 
som kan samiska. Om det inte finns någon anställd som kan samiska ska myndigheten ordna 
avgiftsfri tolkning. Lapplands välfärdsområde ska vid rekrytering och dessutom genom att 
ordna utbildning eller genom andra åtgärder förvissa sig om att personalen vid varje ämbetsverk 
och annat verksamhetsställe kan betjäna kunderna också på samiska i enlighet med samiska 
språklagen och den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård. 

Avsikten är att genom de föreslagna lagändringarna se till att de språkliga rättigheterna ligger 
kvar åtminstone på nuvarande nivå. Reformens konsekvenser för hur samernas språkliga rättig-
heter tillgodoses beror dock i första hand på hur servicen på samiska ordnas och genomförs i 
den nya organisationen i välfärdsområdet och hur exempelvis det gränsregionala samarbetet och 
tolkningen utvecklas. När reformen genomförs bör man jobba särskilt med att utveckla servicen 
för att samerna ska kunna utöva sina språkliga rättigheter på avsett sätt. 

4.2.4.4.6.5 Konsekvenser för teckenspråkiga 

I teckenspråkslagen (359/2015) föreskrivs det om att främja förverkligandet av de språkliga 
rättigheterna för dem som använder det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Enligt 3 
§ i den lagen ska myndigheterna och andra som sköter offentliga förvaltningsuppgifter i sin 
verksamhet främja möjligheterna för dem som använder teckenspråk att använda och få inform-
ation på sitt eget språk. Användningen av finskt och finlandssvenskt teckenspråk ska således 
beaktas både när det gäller ordnande av service på det egna språket och när det gäller ordnande 
av tolkning i välfärdsområdena. Även information om social- och hälsovårdstjänsterna på både 
det finska och det finlandssvenska teckenspråket är något välfärdsområdena måste planera för. 
Genom information på teckenspråk kan man säkerställa att de som använder teckenspråk får 
sådan information om social- och hälsovårdstjänsterna som är relevant ur deras synvinkel, 
såsom hur de ska agera för att få de tjänster de har rätt till. Information på teckenspråk ökar 
jämlikheten för dem som använder teckenspråk och även deras möjligheter att påverka när tjäns-
terna för dem utvecklas. I synnerhet för dem som använder finlandssvenskt teckenspråk kan det 
vara svårt att få information, eftersom deras andraspråk är svenska och de flesta av dem inte kan 
finska. Myndigheternas information på svenska varierar också ofta. De som använder tecken-
språk bor på olika håll i Finland, och de språkliga rättigheterna i fråga om teckenspråk ska därför 
beaktas i alla välfärdsområden. 

Hittills har det funnits få tjänster på det egna språket på teckenspråk. När det gäller reformens 
praktiska konsekvenser för ställningen för dem som använder teckenspråk kan det dock konsta-
teras att de kommande välfärdsområdena i princip har betydligt bättre möjligheter än de nuva-
rande anordnarna att inom sitt område se till att rättigheterna för dem som använder teckenspråk 
tillgodoses. När tjänsteanordnarnas bärkraft ökar och social- och hälsovårdstjänsterna integreras 
hos en enda anordnare, är den teckenspråkskunniga personal inom social- och hälsovården som 
står till förfogande inom området samt de resurser som används för tillhandahållandet av tjäns-
terna, såsom ordnandet av tolkning, som helhet underställd landskapets ledning och i välfärds-
områdenas användning. 

Detta möjliggör bland annat en omorganisering av verksamheten och fördelning av resurser på 
ett sätt som stöder verksamheten och främjar jämlikheten. Välfärdsområdena har då bättre möj-
ligheter än de nuvarande anordnarna att tillhandahålla tjänster för dem som använder tecken-
språk som en helhet och på ett sätt som är så kostnadseffektivt som möjligt, så att de tillgängliga 
resurserna på ett effektivare sätt kan användas av alla som behöver tjänsterna i området. Detta 
kan antas öka nyttan av denna kompetensresurs och av de resurser som står till förfogande, och 
den lika tillgången till tjänster för den del av befolkningen som behöver tolkning eller service 
på teckenspråk förbättras. Reformen ger dessutom betydligt bättre möjligheter än för närvarande 
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att utveckla också tjänsterna för dem som använder teckenspråk så att de håller högre kvalitet. 
På motsvarande sätt medför reformen en möjlighet att i större utsträckning än för närvarande 
utnyttja de knappa kompetensresurserna för finlandssvenskt teckenspråk regionalt, och därför 
kan det antas att den lika tillgången till tjänster förbättras också till denna del. 

4.2.4.5 Konsekvenser för de olika könen, jämställdheten mellan könen och jämlikheten 

Propositionen kommer att få olika konsekvenser för kvinnor och män som serviceanvändare 
och tjänsteproducenter. Vidare kommer reformen att påverka kvinnor och män olika som ar-
betstagare eller beslutsfattare. Det finns skillnader mellan könen i välfärd, social delaktighet, 
hälsa, sjukfrekvens och mortalitet. Könet är en central faktor också när granskningen görs med 
avseende på befolkningsgrupper. Till exempel är inverkan av socioekonomiska faktorer avse-
värt större hos män än hos kvinnor. Enligt social- och hälsovårdsministeriets sakkunnigbedöm-
ning finns det inte tillräckligt med forskningsdata om reformens konsekvenser för könsminori-
teter. 

Användningen av social- och hälsovårdstjänster kan betraktas ur olika perspektiv, bland annat 
med avseende på bedömning av servicebehovet och servicestyrning. Männen söker sig mera 
sällan än kvinnor till vård, och servicestyrningen och rådgivningen har då en stor betydelse i 
synnerhet för männens tjänsteanvändning. Av dem som uppsökte primärvårdsmottagning 2018 
var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Kvinnorna stod för mer än hälften av alla besök 
inom primärvården111. Kvinnor lever i medeltal längre än män, och majoriteten av de äldre är 
kvinnor. Ju äldre personer det är fråga om, desto mer ökar skillnaden mellan könen. Använd-
ningen av social- och hälsovårdstjänster ökar med åldern. Exempelvis är ungefär 70 procent 
kvinnor av dem som anlitar hemvården och som är över 75 år gamla112. Genom att bedöma 
behovet av social- och hälsovårdstjänster med beaktande av kön och rikta tjänsteutbudet enligt 
det kan man skapa nya möjligheter för främjande av jämlikheten mellan könen när det kommer 
till tjänsteanvändning och hälsa och därmed spara in på kostnaderna. Om man genom reformen 
lyckas stärka basnivån och integrera tjänsterna så att möjligheterna att få tillräcklig tillgång till 
tjänster i rätt tid förbättras särskilt för dem som har det sämst ställt, kan man sannolikt genom 
reformen jämna ut skillnaderna i välfärd mellan kvinnor och män samt förbättra i synnerhet 
männens välfärd och hälsa. Genom reformen kan man uppnå betydande och mångdimensionella 
jämställdhetseffekter, om de identifieras och beaktas i välfärdsområdena redan i planeringsske-
det, till exempel när landskapets servicestrategi utarbetas. 

Institutet för hälsa och välfärd har bedömt att förutsättningarna för invånarnas jämlikhet ökar 
när anordnarna av social- och hälsovård växer i storlek113. Männens hälsa och välfärd är sämre 

                                                      
111 Institutet för hälsa och välfärd, Avohilmo: Kunder inom primärvården. 

<https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus03/fact_ahil_perus03?row=alue-11810.&column=aika-

139813.251317.340847.&column=sukupuolet-95155.95151.95162.95149.&filter=measure-94894&fil-

ter=yhteystavat-87800#>  
112 Institutet för hälsa och välfärd, Hemvård 2019. <https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/sta-

tistik-efter-amne/aldre/hemvard>  
113 Institutet för hälsa och välfärd, utlåtande (på finska), THL/3161/4.00.00/2020, 22.9.2020: ”Lausunto 

hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudis-

tusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi” <https://thl.fi/docu-

ments/10531/5516754/Sotehuollon+ja+pelastustoimen+j%C3%A4rjest%C3%A4misen+uudis-

tus+ja+maakuntien+perustamista+kos-

keva+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6.pdf/b7bc20d2-1e33-42d7-de03-

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus03/fact_ahil_perus03?row=alue-11810.&column=aika-139813.251317.340847.&column=sukupuolet-95155.95151.95162.95149.&filter=measure-94894&filter=yhteystavat-87800
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus03/fact_ahil_perus03?row=alue-11810.&column=aika-139813.251317.340847.&column=sukupuolet-95155.95151.95162.95149.&filter=measure-94894&filter=yhteystavat-87800
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/avo/perus03/fact_ahil_perus03?row=alue-11810.&column=aika-139813.251317.340847.&column=sukupuolet-95155.95151.95162.95149.&filter=measure-94894&filter=yhteystavat-87800
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än kvinnornas enligt flera olika indikatorer, till exempel upplevd hälsa, förväntat antal levnadsår 
och levnadsvanor. Om man genom reformen lyckas stärka basnivån och integrera tjänsterna så 
att i synnerhet de mest utsatta får bättre och tillräcklig tillgång till tjänster i rätt tid, kommer 
reformen uppskattningsvis att jämna ut skillnaderna i välfärd mellan kvinnor och män och att 
förbättra i synnerhet männens välfärd och hälsa. Institutet för hälsa och välfärd bedömer att 
uppnåendet av reformens jämlikhetsmål är beroende av hur övergångsperioden i reformen ge-
nomförs. 

Social- och hälsovårdssektorn är påtagligt kvinnodominerad och den största arbetsgivaren för 
kvinnor. På samhällelig nivå innebär reformen en stor omställning på arbetsmarknaden för 
denna kvinnodominerade bransch. Social- och hälsovårdssektorn sysselsatte 2017 totalt 
394 236 personer, och av dessa var 87 procent kvinnor. Reformen gäller yrkesutbildade perso-
ner inom social- och hälsovården, men också de som jobbar med förvaltning och stödtjänster, 
som enligt förslaget ska överföras från över 300 kommunorganisationer till välfärdsområdena. 
Uppskattningsvis kommer sammanlagt 173 000 anställda att överföras från kommuner och sam-
kommuner till välfärdsområdena, och största delen är social- och hälsovårdsanställda. Reformen 
kan åtminstone i viss mån bedömas minska personalbehovet på medellång och lång sikt, särskilt 
behovet av administrativ personal och anställda på chefsnivå. Det innebär att konsekvenserna 
för personalen i synnerhet gäller kvinnor. Den största förändringen är bytet av arbetsgivare, 
medan arbetsuppgifterna förblir oförändrade för de allra flesta arbetstagare. Eftersom personal-
överföringarna sker i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse påverkar bytet av ar-
betsgivare på kort sikt inte heller anställningsvillkoren. Konsekvenserna för personalen behand-
las närmare i del 4.2.4.6. Vid bedömningen av konsekvenserna för jämställdheten kan också det 
vara av särskild betydelse att reformen av servicestrukturen och förvaltningen kan leda till för-
ändringar i var arbetsplatserna finns. Detta kan samtidigt påverka möjligheterna att kombinera 
arbete och familjeliv. Eftersom största delen av de anställda är kvinnor berör också konsekven-
serna huvudsakligen kvinnor. 

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, som 
ska väljas genom direkta val. Statistiken visar att kvinnor nu för tiden röstar en aning aktivare 
än män. Drygt hälften av kvinnorna röstar på en kvinna, medan majoriteten av männen röstar 
på en man. Således väljs färre kvinnor in i fullmäktige än man kunde vänta sig utifrån andelen 
kvinnliga kandidater. Därför kan det antas att kvinnorna blir underrepresenterade även i väl-
färdsområdesfullmäktige. Andelen kvinnor i kommunala organs presidier är också lägre än 
kvinnornas andel av organens medlemmar. 

I propositionen föreslås det att välfärdsområdena ska ha organ för ledningen av välfärdsområ-
dets förvaltning och verksamhet, såsom en välfärdsområdesstyrelse och en revisionsnämnd. 
Dessutom ska välfärdsområdesfullmäktige kunna tillsätta nämnder, direktioner och sektioner 
för olika ändamål. När medlemmar i dessa väljs ska enligt förslaget lagen om jämställdhet mel-
lan kvinnor och män (609/1986), nedan jämställdhetslagen, beaktas. Enligt 4 a § 1 mom. i jäm-
ställdhetslagen ska kvinnor och män i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande 
statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för 
kommunfullmäktige, vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl 

                                                      

089e1290e0f2?t=1600843918784>; Institutet för hälsa och välfärd, utlåtande (på finska), 

THL/1179/4.00.00/2016, 9.11.2016: ”Hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudis-

tukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi” 

<https://thl.fi/documents/10531/2397182/Lausunto+1179.Hallituksen+esitysluonnokseta+eduskun-
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talar för något annat. Avsikten är att jämställdhetslagen ska ändras så att den bestämmelsen 
också ska tillämpas på organ i välfärdsområdena. Då ska kvinnor och män även i välfärdsom-
rådets organ, med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, vara representerade till minst 
40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. 

Jämställdheten bör beaktas också när reformen genomförs och när genomförandet bereds. Av-
sikten är att temporära regionala beredningsorgan ska inrättas för att genomföra reformen. De 
ska ansvara för beredningen av starten på de föreslagna välfärdsområdenas verksamhet och för-
valtning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts. Även på det temporära beredningsorganet 
tillämpas jämställdhetslagens 4 a § om sammansättningen av organ inom den offentliga förvalt-
ningen och organ som utövar offentlig makt. 

Reformen kommer eventuellt att ha betydande och komplexa konsekvenser för jämställdheten. 
I enlighet med de föreslagna 22 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård och 8 § i lagen 
om ordnande av räddningsväsendet ska målen för främjande av jämställdheten fastställas i riks-
omfattande strategiska fyraårsmål som kompletterar lagstiftningen och som styr social- och häl-
sovården. Dessa mål och måluppfyllelsen måste följas och utvärderas. 

4.2.4.6 Konsekvenser för personalen 

Reformen innebär stora organisatoriska förändringar och förändringar i sättet att ordna tjänster. 
Dessa förändringar påverkar i hög grad personalens uppgifter och placering. Efter reformen 
kommer 212 520 personer att arbeta inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. 
Dessutom kommer enligt en preliminär grov uppskattning minst 2 000 yrkesutbildade personer 
i ekonomi- och personalförvaltning att överföras till välfärdsområdena tillsammans med sjuk-
vårdsdistrikten och andra enheter som blir helt överflyttade till välfärdsområdena. Dessutom 
överförs, fortfarande enligt en preliminär grov uppskattning, cirka 1 000 yrkesutbildade perso-
ner inom ekonomi- och personalförvaltning från kommunerna till välfärdsområdena med stöd 
av regeln om att deras uppgifter till 50 procent ska bestå av överförda uppgifter. Av alla dessa 
kommer omkring 14 400 personer att fortsätta i anställning hos Helsingfors stad och 22 800 
inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Genom överlåtelse av rörelse överförs 172 900 
personer från 332 kommuner eller samkommuner. Överlåtelserna av rörelse blir 364 stycken, 
för en del av samkommunerna har verksamhetsställen inom flera välfärdsområden. Cirka 
209 650 anställda blir kvar inom kommunerna och samkommunerna på det finländska fastlandet 
och 2 300 på Åland. 

Utifrån statistiken för 2018114 uppskattas arbetskraftskostnaderna för de anställda som reformen 
inbegriper vara cirka 10,7 miljarder euro om året, dvs. ungefär 52 procent av kommunernas och 
samkommunernas alla arbetskraftskostnader. Den största arbetsgivaren blir Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt, som kommer att ha cirka 11 procent av de nya välfärdsområdenas per-
sonal. Östra Nyland kommer att vara det minsta välfärdsområdet och dess personalstyrka blir 
något under 2 300 anställda. Det är en procent av de självstyrande områdenas personal. Andra 
små arbetsgivare blir Kajanaland (3 400 anställda), Mellersta Österbotten (3 500 anställda), 
Mellersta Nyland (3 700 anställda) och Vanda-Kervo (4 200 anställda). 

Hela personalen inom kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård och rädd-
ningsväsende överförs till anställning inom välfärdsområdena. Dessutom övergår kuratorerna 
och psykologerna inom elev- och studerandevården från kommunernas undervisningsväsende 

                                                      
114 Se Statistikcentralen, Kommunekonomi: <https://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html>  
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till välfärdsområdet. I fråga om kommunernas gemensamma stödtjänster övergår en arbetsta-
gare i anställning hos välfärdsområdet om minst hälften av dennes nuvarande arbetsuppgifter 
gäller kommunal social- eller hälsovård eller räddningstjänsten. Som stödtjänster anses alla upp-
gifter som stöder verksamheten inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet, såsom 
centraliserad matförsörjning, städning, underhåll av apparater, kontors- och förvaltningstjäns-
ter, tjänster för löneräkning, ekonomi- och personalförvaltning, IKT-tjänster, fastighetsväsende, 
tekniska tjänster samt medicinska laboratorier och bilddiagnostik. 

De arrangemang som reformen kräver bereds i samarbete med välfärdsområdena, kommunerna 
och representanter för kommunernas anställda. Lagen om samarbete mellan kommunala arbets-
givare och arbetstagare ska utvidgas till att även gälla välfärdsområdena. 

Den föreslagna reformen är exceptionellt omfattande och det är viktigt att sörja för en smidig 
kontinuitet i servicen inom social- och hälsovården och räddningsväsendet när tjänsterna omor-
ganiseras. Således är det ytterst väsentligt att samarbetsförhandlingarna inleds i rätt tid och att 
beredningen är öppen för att överföringen av uppgifterna ska lyckas. Samarbetsförfarandet 
måste inledas i god tid innan kommunerna eller samkommunerna fattar sådana beslut om över-
föring av tjänsterna som har betydande konsekvenser för personalen. 

Enligt den föreslagna införandelagen ska alla de omorganiseringar som avses i lagen och som 
leder till att anställda byter arbetsgivare betraktas som överlåtelse av rörelse. Således ska det 
som i arbetsavtalslagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare föreskrivs om överlåtelse 
av rörelse tillämpas på alla de förändringar inom reformen som innebär ett byte av arbetsgivare, 
oberoende av om kännetecknen för överlåtelse av rörelse enligt arbetsavtalslagen och lagen om 
kommunala tjänsteinnehavare är uppfyllda. Att bestämmelserna om överlåtelse av rörelse till-
lämpas betyder bland annat att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare inte får sägas upp enbart 
på grund av byte av arbetsgivare till följd av reformen. En tjänsteinnehavare eller arbetstagare 
har dock rätt att utan iakttagande av uppsägningstiden säga upp anställningsförhållandet från 
ikraftträdandet av organisationsförändringen. De som har tidsbegränsade anställningar ska vid 
överlåtelse av rörelse överföras till den nya arbetsgivaren för den resterande tiden av anställ-
ningen. Arbetstagare som blivit familjelediga hos den tidigare arbetsgivaren har rätt att i första 
hand återvända till sina tidigare uppgifter hos den nya arbetsgivaren. 

De rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de arbetsavtals- och 
tjänsteförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen övergår på den nya ägaren eller inne-
havaren. Förvärvaren av en rörelse är skyldig att följa bestämmelserna i det arbets- eller tjäns-
tekollektivavtal som gällde vid tiden för överlåtelsen till utgången av avtalsperioden. Överlå-
telse av rörelse utgör inte i sig någon grund för att ändra anställningsvillkoren. 

Personalen kommer att övergå i anställning hos välfärdsområdena från flera tiotals olika arbets-
givarenheter. De behov av samordning av lönerna som föranleds av de personalöverföringar 
som föreslås i propositionen behandlas i den text som gäller ändringskostnaderna i konsekvens-
bedömningen, under rubrik 4.2.1.12. 

På längre sikt påverkas antalet anställda, de anställdas ställning och arbetsuppgifter samt an-
ställningsvillkoren av arbetsgivarens behov av att omorganisera verksamheten och arbetsupp-
gifterna, avlägsnande av överlappningar och andra förändringar. Om det efter reformen behöver 
göras omorganiseringar som är nödvändiga för att ordna och producera tjänsterna och som på-
verkar personalbehovet, ska eventuella omorganiseringar ske i enlighet med lagen om samar-
bete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007). 
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Det föreslås att tillämpningsområdet för lagstiftningen om kommunal anställning ska utvidgas 
så att det omfattar även de anställda i välfärdsområdet och de anställdas ställning förändras inte 
till denna del. De större och starkare organisationer som nu föreslås kommer på lång sikt att 
främja att de anställdas jobb finns kvar. I de nya organisationerna genomförs bland annat integ-
ration av socialvården och hälso- och sjukvården samt av basservicen och den specialiserade 
nivån. Detta ger de anställda nya möjligheter till yrkesmässig utveckling och jobbrotation samt 
olika aktiviteter för att orka bättre i arbetet. Större organisationer kan i vissa uppgifter också 
möjliggöra att arbetsuppgifterna och ansvaren utvidgas, och detta kan även ha en positiv inver-
kan på lönen. Organisationer som är större särskilt i förhållande till små kommuner och samar-
betsområden kan också garantera de vikariearrangemang som kommer att behövas i varierande 
och ibland överraskande situationer. Samtidigt går det att se till att arbetsbelastningen för de 
personer som arbetar inte växer sig oskäligt stor. Större organisationer än de nuvarande gör det 
i många fall även möjligt för de anställda att i större utsträckning än tidigare arbeta med upp-
gifter som motsvarar den egna yrkeskunskapen samt ökar de anställdas möjligheter till avance-
mang. Detta blir viktigt i synnerhet i en situation då bland annat den åldrande befolkningen 
håller på att leda till ett ökat servicebehov. När de anställda kan koncentrera sig på uppgifter 
som motsvarar deras yrkeskunskaper kan man även svara på det ökade servicebehovet med den 
personal som finns att tillgå. 

För att reformen ska lyckas kommer det att krävas målinriktat och gott ledarskap och engagerad 
personal. De anställda kommer delvis att behöva acceptera ändrade uppgifter och befattnings-
beskrivningar när de uppgifter som överförs slås samman till nya helheter. Arbetet kan även 
komma att utföras på en annan plats. Det är viktigt att de anställda är medvetna om behoven i 
samband med förändringen och att de deltar i planeringen och genomförandet av den. På så sätt 
kan man försäkra sig om att lösningarna blir ändamålsenliga och att de fungerar i vardagen. För 
att skapa en ny gemensam verksamhetskultur kommer det därför att behövas kompetent ledar-
skap. 

En del av de kommunanställda kommer fortsatt att ha bättre pensionsförmåner än anställda inom 
den privata sektorn. Pensionsförmånerna förblir oförändrade om pensionsskyddet finns kvar i 
det kommunala pensionssystemet. Eventuellt tilläggspensionsskydd och lägre pensionsålder för 
de anställda som övergår i anställning hos välfärdsområdena tryggas genom ett tillägg till Kevas 
lagstadgade medlemssamfund som innebär att välfärdsområdena och välfärdssammanslutning-
arna blir del av medlemssamfundet. 

I februari 2020 arbetade 59 personer hos KT Kommunarbetsgivarna, och av dessa var 9 projek-
tanställda. Det föreslås att det ska föreskrivas att personalen vid KT Kommunarbetsgivarna ska 
övergå i anställning hos Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT i enlighet med det 
som i arbetsavtalslagen föreskrivs om överlåtelse av rörelse. 

4.2.4.7 Konsekvenser för beredskap och förberedelse 

Förslaget medför betydande förbättringar jämfört med nuläget där kommunerna, samkommu-
nerna och sjukvårdsdistrikten ansvarar för sin egen beredskapsplanering och sina egna förbere-
delser och där det ännu inte finns någon heltäckande reglering av social- och hälsovården, även 
om strävan nu är att åtminstone delvis se över den. Finland är skyldigt att som en del av EU-
samarbetet ta fram en nationell riskbedömning vart tredje år. En sådan har gjorts 2015 och 2018. 
I den nationella riskbedömningen har man identifierat 20 hot om störningssituationer eller un-
dantagsförhållanden som är betydande för samhället. Social- och hälsovården har ingen riks-
omfattande enhetlig beredskapsplan för något av dessa hot. 
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När det nuvarande splittrade servicesystemet inom social- och hälsovården i stället blir en väl-
färdsområdesbaserad modell kommer verksamhetsmodellerna för beredskap och förberedelse 
att påverkas i betydande omfattning både när den som organiserar verksamheten får större tyngd 
och när den relevanta regleringen blir enhetligare. En övergång till välfärdsområdesbaserad or-
ganisering ger social- och hälsovården bättre möjligheter att skapa beredskap för olika stör-
ningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, vilket samtidigt stärker vår-
dens kapacitet att möta utmaningar i tjänsteproduktionen kopplade till sådana störningar och 
förhållanden tack vare mer heltäckande beredskapsplanering och resurskoncentration. De före-
slagna ändringarna kommer att göra aktörernas roller mer enhetliga och klarare under normala 
förhållanden, vid störningar av dem och under undantagsförhållanden. Det sker när man skapar 
element och verksamhetsstrukturer som stärker samverkan mellan sektorerna inom social- och 
hälsovården och som är nödvändiga för att garantera och utveckla social- och hälsovårdssyste-
mets funktion och kontinuitetshantering. 

Förslaget inbegriper ett beredskapscentrum för social- och hälsovården där ett välfärdsområde 
som är huvudman för ett universitetssjukhus har ansvar. Centrumet möjliggör gemensam be-
redskap för välfärdsområdena inom ett område och, genom de fem samarbetsområdena, förbe-
redelse enligt enhetliga och nationellt överenskomna principer. Beredskapsplanering och en lä-
gesbild som båda täcker hela verksamhetsfältet för social- och hälsovården ger också möjlighet 
att åstadkomma en bättre och mer heltäckande lägesbild och styrning på nationell nivå. Regle-
ringen om insamling och delning av uppgifter sörjer för att det kommer in regionalt och nation-
ellt enhetliga uppgifter som kan användas lokalt, regionalt och riksomfattande på det sätt som 
krävs för lägesbedömning och ledning vid störningar. Genom förslaget öppnas möjligheter för 
beredskap och förberedelse och metoder att reagera på störningar under normala förhållanden 
och att svara på utmaningarna under undantagsförhållanden på ett riksomfattande sätt som är 
säkrat på enhetliga sätt och med tillräckliga resurser. 

De föreslagna ändringarna kommer att förbättra befolkningens möjligheter att få social- och 
hälsovårdstjänster efter behov och på lika villkor under exceptionella omständigheter. De posi-
tiva effekterna blir särskilt påtagliga inom socialvården och för dess klienter, eftersom den sek-
torn i dagsläget saknar en sådan samordnande struktur för service och beredskap som sjukvårds-
distrikten och specialupptagningsområdena har. I den form som nu föreslås blir en sådan struk-
tur verklighet. 

De föreslagna ändringarna förbättrar också myndighetssamarbetet när det gäller att förbereda 
sig på nationella risker och bemöta hot. Samarbetet stärks i synnerhet tack vare välfärdsområ-
dena och samarbetsområdena. De centrala nationella säkerhetsmyndigheterna arbetar redan på 
omfattande regionala eller riksomfattande grunder. Samarbetet med räddningsväsendet ska ingå 
i samma struktur. Dessutom förtydligas samarbetet exempelvis med Nödcentralsverket enligt 
modellen med samarbetsområde, när fem beredskapscentraler för social- och hälsovården i stäl-
let för en stor grupp aktörer säkerställer verksamhetsmodeller och en lägesbild med Nödcen-
tralsverket. De nya verksamhetsmodellerna kräver att man avtalar om samarbete, men sådant 
beredningsarbete har redan gjorts på förhand exempelvis i fråga om den prehospitala akutsjuk-
vården, när de fem i hälso- och sjukvårdslagen avsedda centralerna för prehospital akutsjukvård 
inom specialupptagningsområdena inom den specialiserade sjukvården tillsammans har berett 
anvisningar för behandling av uppgifter inom den prehospitala akutsjukvården för Nödcentrals-
verket. 

Propositionen påverkar inte räddningsväsendets lagstadgade beredskapsskyldigheter. De skyl-
digheter som för närvarande hör till det lokala räddningsväsendet överförs till välfärdsområdet. 

Till övriga delar har konsekvenserna för myndigheterna bedömts i del 4.2.2. 
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4.2.4.8 Konsekvenser för organisationer 

Organisationer inom social- och hälsovården har etablerat sin roll och sina aktörsnätverk som 
partner till de nuvarande kommunerna när det gäller att främja medborgarnas sociala välfärd 
och hälsa. Verksamheten kan uppskattas fortsätta också i fråga om de kommande välfärdsom-
rådena. Efter reformen kommer organisationernas verksamhet att komplettera den offentliga 
servicen precis som i dag. Med hjälp av organisationernas insatser går det att främja och stärka 
medborgarnas välfärd, hälsa och säkerhet. Organisationerna får också en roll som privata ser-
viceproducenter. Efter reformen är det meningen att de ska bedriva verksamhet i samarbete med 
både kommuner och välfärdsområden. Ur social- och hälsovårdsorganisationernas synvinkel 
blir det faktum att välfärdsområdena övertar ansvaret för att organisera social- och hälsovården 
emellertid en betydande förändring. 

Kommunerna ska även i fortsättningen samarbeta med social- och hälsovårdsorganisationerna 
när det gäller att främja invånarnas välfärd, hälsa och säkerhet. Kommunerna kan ge understöd 
till organisationer inom varierande sektorer, erbjuda dem lokaler och hänvisa kommuninvånare 
att delta i organisationernas verksamhet, såsom kamratstöd eller frivilligverksamhet. Inom rädd-
ningsväsendet fyller avtalsbrandkårsverksamheten en viktig funktion när det gäller tjänstepro-
duktion. Frivilligorganisationerna inom räddningsbranschen är viktiga exempelvis i säkerhets-
kommunikationen för olycksförebyggande och olycksberedskap, och organisationsfältet på om-
rådet är välorganiserat. Motivationen och möjligheterna att med kommunala verksamhetsbidrag 
stödja lokala föreningar och organisationer kan försämras när reformen träder i kraft och ansva-
ret för att ordna social- och hälsovården ligger på välfärdsområdena. Samtidigt skapar det nya 
systemet en möjlighet att effektivisera samarbetet och samarbetsstrukturerna mellan kommuner 
och organisationer på ett enhetligt sätt inom hela välfärdsområdet. 

I en del av de framtida välfärdsområdena har det redan inrättats organisationsdelegationer för 
att främja organisationernas villkor och samarbete. Organisationernas verksamhet i välfärdsom-
rådena avses ingå i välfärdsområdets välfärdsberättelse och välfärdsplan. Bedömningen av väl-
färdsfrämjande verksamhet i välfärdsområdena sker uppskattningsvis bäst så att organisation-
erna deltar i utarbetandet av välfärdsplaner och bedömningen av välfärdsberättelserna. Vid be-
dömningen är det viktigt att ta ställning till hur organisationernas verksamhet och projekt som 
främjar hälsa och välfärd är kopplade till landskapets gemensamma mål. Det är dock välfärds-
områdena som beslutar om formerna för samarbetet med organisationerna, och därför kommer 
förfarandena till denna del att vara beroende av det kommande genomförandet. Välfärdsområ-
denas välfärdsberättelse och välfärdsplan samt deras samarbete med organisationer inom social- 
och hälsovården ska också behandlas i de årliga förhandlingarna mellan välfärdsområdena och 
social- och hälsovårdsministeriet. 

Efter reformen är det i första hand välfärdsområdet som ska svara för upphandlingen av social- 
och hälsovårdstjänster och som också ska ansvara för samordningen av kundernas social- och 
hälsovårdstjänster till helheter. När välfärdsområdet planerar strategi och tjänster ska det också 
beakta organisationernas frivilligverksamhet och kamratstödsverksamhet. Vid planeringen av 
välfärdsområdets verksamhet ska det ses till att de tjänster som tillhandahålls en person som 
behöver och anlitar olika tjänster utgör en samordnad helhet som överensstämmer med behovet. 
Tjänster kan dock produceras av flera offentliga och privata tjänsteproducenter inom social- och 
hälsovården. Den allmännyttiga verksamhet och de tjänster som organisationerna erbjuder kan 
även i fortsättningen ingå i servicekedjor och tjänstehelheter. I servicekedjorna framhävs dock 
betydelsen av samarbete mellan olika kontaktytor. 

Den allmännyttiga verksamhet och de tjänster som organisationerna erbjuder kan ingå i service-
kedjor och tjänstehelheter exempelvis när det gäller beredskap och förberedelser, service till 
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barnfamiljer, vård och behandling vid långtidssjukdom, mentalvårds- och missbrukartjänster 
samt tjänsterna för äldre på det sätt som välfärdsområdet bestämmer. På så sätt blir organisat-
ionernas ställning klarare inom hela det område som välfärdsområdet omfattar. Genom att de 
som ordnar tjänsterna nu är större än de nuvarande kommunerna får man också bättre upphand-
lingskompetens, och upphandlingspraxis blir enhetliga inom hela det område som välfärdsom-
rådet omfattar. 

I praktiken kommer reformen sannolikt att utfalla på olika sätt för olika organisationer beroende 
på område. Detta beror på att organisationerna för närvarande både är organiserade och fungerar 
på mycket olika sätt tillsammans med flera olika anordnare. Reformen kommer att inverka på 
organisationernas verksamhetsmiljö och verksamhetsfält. I och med reformen blir verksam-
heten inom välfärdsområdena enhetligare, vilket sannolikt underlättar samarbetet mellan väl-
färdsområdena och organisationsaktörerna. Däremot måste organisationer och välfärdsområ-
den, särskilt under de första åren, på nytt skapa samarbetsformer och samarbetsmetoder, vilket 
kan medföra extra arbete och osäkerhet även om organisationernas arbete och uppgift i sig fort-
sätter. Förslaget kan också bedömas öka organisationernas verksamhetsförutsättningar, ef-
tersom invånarnas välfärd, hälsa och säkerhet främjas och stärks med hjälp av organisationernas 
verksamhet. 

Inom räddningsväsendet fyller organisationerna en viktig funktion när det gäller produktion av 
olika tjänster på räddningsområdet. I synnerhet är det livsviktigt att som en del av reformen 
sörja för att systemet med avtalsbrandkårer fungerar med tanke på servicesystemets funktion 
inom räddningsväsendet. Exempelvis är avtalsbrandkårerna oerhört viktiga i glesbygden som 
producenter av räddningstjänster eller som stöd för räddningsväsendet. Det betyder till exempel 
att regelbundna och systematiska samarbetsstrukturer ska skapas mellan välfärdsområdena och 
organisationerna, och att välfärdsområdena och organisationerna ska avtala om gemensamma 
utvecklingsmål. 

Också den övriga organisationssektorn utför ett omfattande säkerhetsarbete, och det bör inom 
reformen säkerställas att den verksamheten fortsätter. Exempelvis skapar det olycksförebyg-
gande arbetet i kontaktytan med medborgarverksamheten samt beredskapskommunikationen 
och beredskapsutbildningen grund för medborgarnas säkerhetskompetens. Verksamheten blir 
effektivare om betydelsen av organisationernas arbete erkänns och arbetet sammanlänkas med 
tjänstehelheten och målen för välfärdsområdets räddningsväsende. Då blir dessutom strukturen 
sådan att räddningsväsendets beröringspunkt från välfärdsområdesnivå till den enskilda med-
borgaren säkerställs. 

4.2.4.9 Konsekvenser för informationshanteringen 

4.2.4.9.1 Konsekvenser för ansvaret i fråga om informationshanteringen 

I lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019, informations-
hanteringslagen) föreskrivs det om informationshanteringsenheter. En sådan enhet är en myn-
dighet med uppgift att ordna informationshantering i enlighet med kraven i informationshante-
ringslagen. Informationshanteringsenheter är enligt lagen bland annat kommuner och samkom-
muner. Som ett resultat av reformen upphör en del av de nuvarande informationshanteringsen-
heterna och myndigheterna att existera. Bland samkommunerna gäller det sjukvårdsdistrikten, 
specialomsorgsdistrikten och samkommunerna för folkhälsoarbetet. 

Eftersom den föreslagna lagen om välfärdsområden gäller välfärdsområdena på motsvarande 
sätt som det för närvarande föreskrivs om kommunerna, blir välfärdsområdet i fråga om sina 
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uppgifter inom informationshanteringen en sådan informationshanteringsenhet som avses i in-
formationshanteringslagen och som ansvarar för ordnandet av informationshanteringen, för in-
formationssäkerheten och för ärendehanteringen. Även de välfärdssammanslutningar som even-
tuellt inrättas utgör informationshanteringsenheter. Den planerade reformen ger upphov till nya 
myndigheter och deras antal motsvarar välfärdsområdenas strukturer. Antalet informationshan-
teringsenheter som följer av reformen blir enligt de föreslagna bestämmelserna 22 i initialske-
det, dvs. 21 välfärdsområden och HUS-sammanslutningen. Inom särlösningen för Nyland måste 
dessutom frågan om hur Helsingfors stad organiseras som informationshanteringsenhet och som 
tillhörande myndighet lösas i takt med att beredningen av reformen framskrider. Det måste av-
göras om Helsingfors stad även i fortsättningen ska bilda en enda informationshanteringsenhet 
eller om staden i fråga om uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet ska 
bilda en egen informationshanteringsenhet. 

Det finns regionala skillnader i ändringens konsekvenser i enlighet med den gällande lagen om 
landskapsindelning (1159/1997). Konsekvenserna av ändringen bedöms bli mindre i områden 
där antalet nuvarande strukturer och tillhörande uppgifter motsvarar de framtida informations-
hanteringsenheterna. På många områden finns det dock i dagsläget ett betydande antal inform-
ationshanteringsenheter eller därmed jämförbara strukturer som blir föremål för förändring. 

De nya informationshanteringsenheterna ska utarbeta sådana informationshanteringsmodeller 
som förutsätts i 5 § i informationshanteringslagen och som beskriver den informationshantering 
som utförs vid skötseln av myndigheternas uppgifter. När ändringen också gäller befintliga in-
formationshanteringsenheter, i synnerhet kommuner, men också statliga ämbetsverk och inrätt-
ningar inklusive ministerier, ska också dessa bedöma förändringarna i enlighet med 5 § 3 mom. 
i informationshanteringslagen och vid behov uppdatera sina egna informationshanteringsmo-
deller. Uppdateringsbehovet gäller i stor utsträckning innehållet i modellerna med start i för-
ändringen i uppgifterna och verksamhetsprocesserna. Detta bildar såväl i fråga om antalet in-
formationshanteringsmodeller som i fråga om deras innehåll ett omfattande planeringspaket vid 
beredningen av reformen, och samtidigt följer ekonomiska konsekvenser med tanke på behovet 
av personarbete. Till dessa delar preciseras bedömningen i takt med att beredningen framskri-
der. 

Välfärdsområdena ska samordna bland annat skyldigheterna enligt informationshanteringslagen 
per samarbetsområde. Att tolka samordningen som ett samarbete mellan välfärdsområdena när 
informationshanteringsmodellerna utarbetas kan i bästa fall hjälpa välfärdsområdena att identi-
fiera hur ansvaret för verksamheten och informationshanteringen ska bestämmas och till exem-
pel överlappande datainsamling eller informationssystem och kopplingar mellan dessa. 

Välfärdsområdena ska inrättas som offentligrättsliga samfund efter det att införandelagen har 
trätt i kraft. Tiden mellan bildandet av välfärdsområdena och överföringen av organiseringsan-
svaret är förenad med risker som gäller ansvaret för informationshanteringen, eftersom kom-
munernas skyldigheter kvarstår tills organiseringsansvaret överförs. Planering av informations-
hanteringen ingår i den temporära förvaltningens uppgifter enligt 10 § i införandelagen. Också 
den temporära förvaltningen omfattas av bestämmelserna om informationshantering. För att 
hantera risken ska den temporära förvaltningen och kommunerna bedriva ett nära samarbete, 
och den temporära förvaltningen bör ha tillgång till den kompetens och de resurser som uppgif-
ten kräver. 

Reformen påverkar också informationshanteringen vid de statliga ämbetsverk och inrättningar, 
registermyndigheter och statistikmyndigheter som levererar tjänster till de kommande välfärds-
områdena. Konsekvenserna gäller bland annat Folkpensionsanstaltens Kanta-tjänster, Myndig-
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hetens för digitalisering och befolkningsdata Suomi.fi- och certifikattjänster samt befolknings-
datasystemet, de tjänster som föreskrivs i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens 
säkerhetsnät för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. När nya 
myndigheter bildas blir också statistikmyndigheterna (Statistikcentralen och Institutet för hälsa 
och välfärd) tvungna att ändra sin informationshantering. 

4.2.4.9.2 Konsekvenser för informationssäkerhetskraven och informationssäkerhetsåtgärderna 

Reformen medför inga ändringar i de skyldigheter som följer av informationssäkerhetskraven 
vid behandlingen av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården och som för när-
varande regleras i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälso-
vården (159/2007) och i de föreskrifter av Institutet för hälsa och välfärd som utfärdats med 
stöd av den115. Skyldigheterna gäller tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster obero-
ende av organiseringsansvaret. 

Olika informations- och cyberhot har diskuterats mycket de senaste åren och det har förekommit 
vissa brister i kommunernas beredskap för dem. Artiklarna 33 och 34 i dataskyddsförordningen 
innehåller bestämmelser om dokumentering av personuppgiftsincidenter och om processen i 
anslutning till detta. Överföringen av organiseringsansvaret på större organisationer kan bedö-
mas bidra till att informationssäkerhetsrelaterade frågor sköts bättre. Större organisationer kan 
ha möjlighet att använda mer resurser till att utveckla informationssäkerheten och få bättre kom-
petens till sitt förfogande. Konsekvenserna för dataskyddet bedöms närmare i del 4.2.2.15. 

4.2.4.9.3 Konsekvenser för de krav som gäller bildandet av informationsmaterial och sättet att 
lämna ut dem 

Vid skötseln av de uppgifter som överförs till välfärdsområdena har informationsresurserna en 
central roll och reformen har olika konsekvenser för dessa. 

Till följd av reformen överförs i princip den uppgift eller myndighet som hänför sig till inform-
ationsresurserna från kommunen till välfärdsområdet. Konsekvenserna varierar inte bara inom 
informationshanteringsenheterna, utan också inom regionerna beroende på hur verksamheten 
har varit organiserad. Den situation som kräver mest planering och sannolikt också medför mest 
kostnader är då informationsresursen nu är i kommunens besittning och måste lösgöras från 
befintliga strukturer. Åtgärder som hänför sig till anpassningen av kommunens verksamhet är 
till exempel omdefiniering av behovet av kapacitet och hanteringen av IKT-kostnadsstrukturen 
i en förändrad situation, granskning och uppdatering av informationsresurser och IKT-hante-
ringsprocesser samt eventuellt frågor som gäller den personal som skött uppgifterna. I de väl-
färdsområden där tjänsterna ordnas exempelvis enligt samkommunsmodellen kan konsekven-
serna för informationsresurserna vara mindre och de ändringsåtgärder som gäller resurserna 
främst administrativa. 

Reformen gäller också uppgifter som leder till att nya informationsresurser bildas i välfärdsom-
rådena när de sköter de uppgifterna, men där motsvarande uppgift och tillhörande informations-
resurs samtidigt också kvarstår i kommunen. Det rör sig typiskt sett om icke-branschspecifika 
informationsresurser, exempelvis ekonomiförvaltningens resurs eller de resurser som hänför sig 
till fullgörande av arbetsgivarmyndighetens skyldigheter. Konsekvenserna är mindre i de om-

                                                      
115 Se Institutet för hälsa och välfärd, Föreskrifter: <https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-
social-och-halsovarden/foreskrifter-och-specifikationer/foreskrifter>  
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råden där till exempel en samkommun också för närvarande är arbetsgivare i fråga om de upp-
gifter som överförs. Reformen kommer också att leda till helt nya informationsresurser, såsom 
resursen i anknytning till valmyndighetens uppgift eller registret över bindningar till välfärds-
området. Nya myndigheter förutsätts ha planering avseende informationsresurserna inom in-
formationshanteringen. 

Hanteringen av informationsresurser i samband med reformen inbegriper också utredning av 
ansvaret för registerföringen och behövliga omorganiseringar. Generellt kan det bedömas att 
ansvaret för registerföringen klarnar i och med att antalet organiseringsansvariga minskar be-
tydligt jämfört med nuläget. Reformen påverkar i synnerhet kommunernas och samkommuner-
nas nuvarande ansvar för registerföringen, av vilket en del försvinner till följd av reformen. De 
välfärdsområden som ska inrättas ska ha personuppgiftsansvar i samband med de uppgifter som 
överförs till dem. 

Även om befintliga klient- och patienthandlingar som kommunerna och samkommunerna har i 
sin besittning överförs till att registerföras av välfärdsområdena, liksom även samkommunernas 
övriga handlingar i fråga om de samkommuner som upplöses, kan välfärdsområdena i praktiken 
avtala om förvaring av arkiven med de aktörer som för närvarande ansvarar för handlingarna. I 
avtalet ska det avtalas bland annat om förvaring av handlingar och om tillhandahållande av 
behövliga informationstjänster, inklusive personalkostnader i anslutning till verksamheten. Det 
har uppskattats att det är långsamt och krävande att ordna analoga arkiv, och därför är det mo-
tiverat att välfärdsområdena kan avtala om förvaltning av arkiven utan att nödvändigtvis behöva 
flytta dem. Detta utredningsarbete inom välfärdsområdena bör göras redan 2021–2022 och re-
sursbehovet i anslutning till detta har beaktats i ändringskostnaderna under rubrik 4.2.1.13. 
Trots detta kan en ändring i registerföringen medföra merkostnader i ändringsskedet. 

I samband med beredningen av landskaps- och vårdreformen under statsminister Juha Sipilä 
gjorde Riksarkivet 2018 en uppskattning av kostnaderna för överföringen av klient- och pati-
enthandlingar, och enligt den skulle kostnaderna vara något över 40 miljoner euro. Eftersom 
lösningarna i den nuvarande regeringspropositionen till många delar avviker från utgångspunk-
terna för den ovan beskrivna uppskattningen, bör den ovan beskrivna kostnadskalkylen granskas 
på nytt. Exempelvis minskar de lösningar som gäller Helsingfors stad och Helsingfors och Ny-
lands sjukvårdsdistrikt behovet av tilläggsresurser med uppskattningsvis cirka 10 miljoner euro. 
Eftersom förslaget utgår från att välfärdsområdena ska komma överens om förvaring av arkiven 
och en del av områdena redan nu har ordnat tjänsterna som samkommuner av landskapsstorlek, 
kan det antas att överföringen av klient- och patienthandlingar inte är nödvändig i vid bemär-
kelse och inte heller inom alla välfärdsområden. Detta kan också ha en minskande effekt på den 
föregående bedömningen. 

För närvarande har kostnaderna för förvaltningen av arkiven i princip lagts till kostnaderna för 
social- och hälsovården. Således skulle de ha beaktats i grunden för den framtida finansieringen 
av välfärdsområdena, och det skulle inte behövas någon ny permanent finansiering för förvalt-
ningen av arkiven. I och med förslaget överförs dock ansvaret för registerföringen och därför 
kan förslaget i reformens ändringsskede åren 2023–2024 medföra temporära ändringskostnader. 
Ändringskostnaderna kan grovt uppskattas uppgå till högst cirka 15–25 miljoner euro. 

Konsekvenserna för registerföringen bedöms också i del 4.2.2.15. 

I konsekvenserna för informationshanteringen ingår också utarbetandet av register över sådan 
behandling som avses i artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) när det sker föränd-
ringar i hanteringen av informationsresurser. Den föreslagna reformen medför ett omfattande 
arbetsfält när de befintliga dataskyddsbeskrivningarna ska uppdateras i kommunerna och statens 
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ämbetsverk och inrättningar samt hos andra aktörer. Det är viktigt att notera att uppdaterings-
behovet inte nödvändigtvis begränsar sig till de ändringar som följer av informationshante-
ringen i de egentliga uppgifter som skapas och/eller överförs till välfärdsområdena. Det kan 
vara fråga om ett mer omfattande systemrelaterat planerings-, kontroll- och uppdateringsarbete 
beroende på hur verksamheten har varit organiserad och hurdana förfaranden och åtgärder som 
har varit kopplade till informationshanteringen. 

Reformen innebär att myndigheterna också måste gå igenom datatillstånden och göra behövliga 
uppdateringar och ändringar i dem. Konsekvenserna gäller exempelvis allmänna gemensamma 
informationsresurser, såsom Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata befolknings-
datasystem och Skatteförvaltningens inkomstregister. Åtgärderna utförs i tjänsten, och reformen 
medför inget behov av tilläggsresurser. 

4.2.4.9.4 Reformens konsekvenser för myndigheternas rätt att få uppgifter och utlämnande av 
uppgifter 

Utöver de nya skyldigheter att lämna ut uppgifter och rättigheter att få uppgifter som uppkom-
mer i samband med reformen bedöms den inte i någon betydande grad ändra myndigheternas 
gällande rättigheter när det gäller att få information. När myndigheterna i välfärdsområdena 
övertar ansvaret för uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet bör kom-
munernas nuvarande rätt att få information av andra myndigheter ändras så att den gäller myn-
digheterna i välfärdsområdena. På motsvarande sätt bör kommunerna fråntas de rättigheter att 
få information som överförs till välfärdsområdena när behovet av att använda den informationen 
försvinner. 

När den som har rätt att få information utövar den rätten påverkas dels uppgifterna för de myn-
digheter som lämnar ut eller tar emot informationen, dels också åtgärderna för att genomföra 
informationshanteringen. När det gäller de uppgifter som överförs måste de nya välfärdsområ-
dena skapa samma förfaranden som kommunerna och samkommunerna nu tillämpar för att 
lämna ut information. Det beror i stor utsträckning på vilka åtgärder denna förändring kräver 
hur ändringen påverka ansvaret för informationshanteringen, processerna för utlämnande av in-
formation och de informationssystem som används för att lämna ut informationen. Huvudregeln 
kan anses vara att förändringen kommer att vara mindre omfattande till arbetsmängd och re-
sursbehov i de välfärdsområden där uppgifterna inom social- och hälsovården och räddnings-
väsendet redan nu har koncentrerats till en eller några informationshanteringsenheter med an-
svar för informationshanteringen (bland annat Norra Karelen, Kajanaland och Södra Karelen) 
jämfört med de välfärdsområden där organiseringen av hälso- och sjukvården och socialvården 
bygger på egen produktion i kommunen utan betydande samarbete med andra kommuner (bland 
annat Mellersta Finland, Egentliga Finland, Nyland och Lappland). 

Genomförandet av de förändringar som rätten till information förutsätter kommer under den tid 
ändringen genomförs att kräva tilläggsresurser för de myndigheter som ansvarar för att förbe-
reda införandet av välfärdsområden och för ändringarna i kommunernas verksamhet. Det beror 
i stor utsträckning på hur utlämnandet av information enligt skyldigheterna för närvarande har 
ordnats hur pass omfattande konsekvenserna blir. Åtgärderna i anslutning till utlämnandet av 
information kommer att kräva tilläggsresurser särskilt av de kommuner som i praktiken blir 
tvungna att utföra det utrednings- och planeringsarbete som reformgenomförandet förutsätter i 
fråga om hur uppgifter ur de informationsresurser som de nu ansvarar för kan överföras på 
myndigheterna i välfärdsområdena samt att se till att informationen överförs från deras egna 
resurser till de resurser som förvaltas av myndigheterna i välfärdsområdena. Den ändring som 
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gäller utlämnande av uppgifter mellan myndigheter kommer att kräva berednings- och utveckl-
ingsarbete också för de statliga ämbetsverk och inrättningar som svarar för upprätthållandet av 
gemensamma informationsresurser. 

4.2.4.9.5 Konsekvenser för kraven på ärendehantering och informationshantering i samband 
med tjänsteproduktion 

En informationshanteringsenhet ska för genomförande av offentlighetsprincipen upprätthålla en 
beskrivning av de informationsresurser och ärenderegister som den förvaltar. Beskrivningen är 
en del av informationshanteringsmodellen och den ska publiceras i ett öppet informationsnät, 
med undantag för sekretessbelagda uppgifter. 

Uppgiften förutsätter planeringsarbete och annat administrativt arbete av välfärdsområdena, vil-
ket inbegriper utarbetande av en dokumentbeskrivning i de informationshanteringsenheter som 
uppstår samt uppdatering av befintliga beskrivningar i andra informationshanteringsenheter 
som påverkas av reformen. Välfärdsområdena ska införa de förfaranden och lösningar som ären-
dehanteringen samt informationshanteringen i samband med tjänsteproduktion kräver och föra 
ett ärenderegister. Också kommunerna och till behövliga delar de statliga myndigheterna ska 
genomföra de ändringar som reformen medför i deras egna ärendehanteringssystem. Reformen 
kommer att skapa en naturlig möjlighet att gå igenom och granska de nuvarande förfarandena. 

Dessutom kommer bestämmelser om andra skyldigheter för välfärdsområdena att införas när 
det gäller att publicera handlingar och informationsmaterial, exempelvis i fråga om välfärdsom-
rådesstrategin, bokslutsuppgifter, välfärdsområdets välfärdsberättelse och servicestrategi, vilket 
också stöder offentlighetsprincipen. 
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