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FRAMSKRIDANDE

› Fältet för anordnande och produktion av social- och hälsovårdstjänster i Österbotten är splittrat1 och vid 

kommunernas självständiga anordnande av social- och hälsovårdstjänster ökar kostnaderna avsevärt 

snabbare än intäkterna. 

› Uppsättningen av metoder för kommunernas självständiga utveckling av social- och hälsovårdstjänster 

har använts effektivt. I framtiden blir det allt svårare att ensam eller genom verksamhet i mindre helheter 

hitta metoder för att bromsa kostnadsutvecklingen och försäkra regionens tjänster i framtiden.

› Kommunernas fortsatta självständiga verksamhet kommer att leda till nedskärningar inom primär- och 

socialvårdstjänsterna och avsevärt försvaga de tjänster som erbjuds den tvåspråkiga befolkningen.

› Ur ekonomisk synvinkel är det viktigt att genom stark regional samverkan hitta nya metoder för utveckling 

av tjänsternas kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet.

› Genomförandet av social- och hälsovårdsreformen skapar avsevärt ökat ekonomiskt tryck. Ur ett 

funktionellt perspektiv kan man förbereda sig på detta endast genom att gemensamt stärka hela 

välfärdsområdet genast från början av år 2021. 

› Den österbottniska befolkningens behov av social- och hälsovårdstjänster är litet1. Om social- och 

hälsovårdsreformen genomförs, minskar finansieringen för anordnande av social- och hälsovårdstjänster 

med 30–60 miljoner euro per år.

› Dessutom försvinner den andel som nu är högre än genomsnittet för Fastlandsfinland, vilken är cirka 23 

miljoner euro per år.

› Samkommunen för välfärdsområdet är den viktigaste åtgärden för att trygga Vasa centralsjukhus ställning 

som sjukhus med omfattande jour.

› Det splittrade tjänstefältet och de höga kostnaderna äventyrar Vasa centralsjukhus ställning som sjukhus 

med omfattande jour, i synnerhet om 17+5 landskapshelheten enligt regeringsprogrammet inte genomförs 

och helheten i följande skede planeras på en bredare grund, exempelvis enligt erva-områdena.

› Tryggandet av social- och hälsovårdstjänsterna på området är ett betydelsefullt näringslivspolitiskt beslut, 

genom vilket framtida arbetsplatser, skatteintäkter och livskraften hos områdets övriga näringsgrenar 

tryggas.

1THL Päätösten tueksi 10/2019, Sosiaali- ja terveyspalvelut Tyks-erityisvastuualueella

› Det bästa alternativet för tryggande av högklassiga social- och 

hälsovårdstjänster i Österbotten i framtiden är att grunda en 

samkommun för välfärdsområdet nu.

› En samkommun för välfärdsområdet grundas och planeringen 

av en gemensam verksamhetsmodell och beredningen av 

införandet inleds i början av år 2021.

› Startas genast genom att utnyttja den ekonomiska potential 

som uppnås genom gemensam verksamhet.

› Genomgång av särdragen i Österbotten och resultaten av väl 

genomförd hälso- och sjukvård och företagshälsovård och 

strävan efter att påverka beräkningsgrunderna för 

behovsstandardiserad finansiering. 

› Tryggande av centralsjukhusets ställning som sjukhus med 

omfattande jour.
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BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN NYCKELTAL 2023 – 2030 TOTALT (MEUR)

Nyckeltal
Förändring av 

intäkter

Utvecklings-

potential
Totalt

A.

Kommunerna fortsätter med självständig verksamhet. 

Förändrad befolkningsstruktur, stramare 

kommunalekonomi och behov i hälso- och sjukvården 

ökar kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster 

avsevärt och medför avsevärda anpassningsbehov för 

kommunalekonomin.

Intäkter 7 180

Kostnader 6 900

Årsbidrag 270

B.

Kommunerna beslutar att grunda en samkommun för 

välfärdsområdet. Samkommunen producerar tjänster 

för hela området enligt egen verksamhetsmodell. En 

verksamhet som täcker hela området skapar nya 

möjligheter att utveckla tjänsternas effektivitet och 

kostnadseffektivitet. 

Intäkter 7 180

Kostnader -190 6 710

Årsbidrag 470

C.

Kommunerna fortsätter sin självständiga verksamhet 

till slutet av år 2022. År 2023 startar i Österbotten en 

producent av social- och hälsovårdsservice under det 

självstyrande landskapets ledning. Producenten av 

social- och hälsovårdsservice utvecklar sin egen 

verksamhetsmodell utifrån landskapets helhet.

Intäkter -440 6 740

Kostnader -110 6 790

Årsbidrag - 60

D.

Kommunerna beslutar grunda en samkommun för 

välfärdsområdet. Samkommunen producerar tjänster 

för hela området enligt sin egen verksamhetsmodell. 

En verksamhet som täcker hela området skapar nya 

möjligheter att utveckla tjänsternas effektivitet och 

kostnadseffektivitet. Från och med 2023 producerar 

samkommunen för välfärdsområdet det självstyrande 

landskapets social- och hälsovårdsservice.

Intäkter -440 6 740

Kostnader -190 6 710 

Årsbidrag 30 

Sammandrag av alternativa framtidsscenarier 
– den ekonomiska potentialen för gemensam utveckling och social- och hälsovårdsreformens 

inverkan



Utvecklingsområdena för tjänsterna i samkommunen för 

välfärdsområdet
- inom möjliggörande tjänster och direkta tjänster kan man göra inbesparingar och bromsa upp den stigande 

kostnadsnivån
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Gemensamt servicenätverk

• Noggrant övervägande av vilka tjänster som hålls nära och vilka som bör centraliseras, för att man ska kunna erbjuda kvalitet, långsiktighet och trygga servicen på båda officiella 
språken

• En mer balanserad  ställning i förhållande till privata aktörer uppnås 
• Bättre möjlighet att säkerställa rätt tjänster på rätt plats och investeringar i fastigheter görs mer effektivt utifrån regional planering

Tryggande av tillgången till kunnig arbetskraft
• Lönekonkurrensen inom området minskas
• Semestrar och vikariat kan skötas enklare

Gemensam serviceutveckling

• Gemensamma projekt kan bättre slutföras och 
genomföras

• Ekonomin kan i högre grad tas med och förhållandet 
mellan insats och resultat samt regional 
verkningsfullhet gällande tjänsterna kan bedömas

Gränssnitt

• Sysselsättning och socialtjänsternas gränssnitt kan 
lättare hanteras

• Gränssnittet för vård, omsorg och socialarbete kan 
ledas effektivare

• Effektiv skötsel av tjänster för barn och unga förbättras

Rörliga tjänster, distans- och digitaltjänster

• Genom separat verksamhet inom området har man 
inte kunnat satsa på detta på betydande sätt

• Möjligheter till utveckling finns, för att skapa fördelar 
krävs bredare axlar

Nära samordning och 
kundhandledning inom 
specialiserad sjukvård och 
primärvård

Genomförande av 
boendeservice och 
rehabilitering för äldre

Effektivt genomförande av 
tjänster som erbjuds
i hemmet

Möjliggörande tjänster

Direkta tjänster

Avsevärd potential gällande besparingar och inbromsning 
av kostnadsutvecklingen 

Avsevärd potential gällande framtida 
förutsättningar

Avsevärd potential gällande tryggande av 
resurser



Centrala risker
Centrala risker ur synvinkeln för ekonomin och anordnande och produktion av tjänster
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Dämpa konsekvenserna

Håll under uppsikt
Hantera risken och fastställ 

metoder för att undvika risken

Gör upp en plan enligt vilken det är 

möjligt att agera
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Konsekvens, om risken förverkligas

0 1 2 3 4
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1

För samkommunen för välfärdsområdet uppgörs trots 

utredningar och prognoser underdimensionerad och orealistisk 

inledande budget för driftsekonomin och driftsekonomins 

finansiering.

2
Valet och det systematiska genomförandet av 

utvecklingsområden för minskning av kostnader eller kontroll av 

kostnadsökningar sker för långsamt. 

3
Regionala meningsskiljaktigheter och intressen inom 

samkommunen för välfärdsområdet lamslår samarbetet och 

dess uppskattade operativa och ekonomiska fördelar.

4

Behovsstandardiserad finansiering i samband med social- och 

hälsovårdsreformen minskar pengarna som kommer till 

området och försvårar driftsekonomin och driftsekonomins 

finansiering.

5
Osäkerhet i anknytning till beredningen av den riksomfattande 

social- och hälsovårdsreformen försvagar genomförandet av 

samarbetet. 

6
Statens kompensationer för social- och hälsovårdsutgifter 

orsakade av coronapandemin genomförs inte i sin helhet. 

7

Konsekvenserna av coronapandemin fortgår länge eller 

återkommer. Detta inverkar avsevärt på driftsekonomin och 

driftsekonomins finansieringsbelopp för samkommunen för 

välfärdsområdet.

8
Kommunernas sociala utgifter ökar avsevärt till följd av den 

ekonomiska krisen som orsakas av coronasituationen.

9
Social- och hälsovårdens kommande löneuppgörelser försvårar 

avsevärt inledningsfasen för samkommunen för 

välfärdsområdet.
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